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RESUMO 

Analisa a Lei 11.277/06, que inseriu o artigo 285-A ao Código de 

Processo Civil, contextualizando com o momento de reforma na sistemática 

processual, com o escopo de demonstrar os diferentes posicionamentos acerca da 

constitucionalidade e, principalmente, eficácia do referido dispositivo legal, além de 

explanar a interpretação e a aplicação deste artigo.  

 
Palavras chave: Reforma do CPC. Lei 11.277/06. Artigo 285-A. Eficácia. 
 
 



    

ABSTRACT 

Analysis of the law n. 11.277/06, that inserted article 285-A to the Civil 

Procedural Code in the context of the time of reform in the procedural system, in 

order to demonstrate the different positions relating to constitutionality and, most 

importantly, the effectiveness of the aforementioned legal disposition, and explains 

about the interpretation and aplication of the article.  

Key-words: Reform of the Civil Procedural Code. Law n. 11.277/06. Article 285-A. 
Effectiveness. 
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INTRODUÇÃO 

Após a segunda metade do século XX, começaram a surgir novas idéias 

no campo do direito processual civil. O processo passou a ser visto principalmente 

como um instrumento de realização do direito material. 

No Brasil, superadas a fase do sincretismo e a fase autonomista, 

encontra-se na fase instrumentalista do Direito Processual. Esta instrumentalidade 

está intrinsecamente relacionada à noção de efetividade do processo, na medida em 

que, para que o processo sirva de instrumento de realização do direito material, tal 

realização deve ser efetiva. 

Desta forma, os processualistas desta fase direcionaram-se para a 

efetividade da tutela jurisdicional, ou seja, a capacidade para atingir os fins ou 

produzir o resultado ao qual se destina. 

Assim, a busca pelo resultado efetivo passou a ser o principal propósito 

do processo. Desta forma, vem sendo feita uma série de alterações na sistemática 

do processo civil com o objetivo de propiciar-lhe maior efetividade. 

Tais alterações estão sendo realizadas de forma paulatina, sem que haja 

a completa revogação do CPC. Entretanto, podem-se destacar três ondas 

renovatórias de acesso à justiça. 

Assim é que, conforme lição de Juvêncio Vasconcelos Viana: 
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[...] a primeira onda voltou-se à assistência judiciária aos necessitados; a 
segunda deu ênfase à tutela em juízo dos grupos sociais (tutela coletiva). A 
terceira volta-se, justamente, à efetividade da prestação jurisdicional, 
caracterizando-se por uma reforma da técnica processual atenta a “pontos 
sensíveis” do sistema. 1  

Inserida neste contexto que representa o terceiro momento de reforma no 

Código de Processo Civil Brasileiro e em busca de mecanismos capazes de garantir 

celeridade, efetividade e economia ao processo, encontra-se a Lei nº. 11.277/06. 

Esta lei, de 07 de fevereiro de 2006, acrescentou ao Código de Processo 

Civil o artigo 285-A, conferindo ao juiz uma faculdade até então desconhecida: a 

possibilidade de rejeição da inicial, com resolução de mérito, quando a questão 

controvertida for unicamente de direito e, no juízo, já houver sido proferida sentença 

de total improcedência em casos idênticos. 

Em meio a uma diversidade de denominações, preferiu-se chamar o novel 

instituto de julgamento liminar em ações repetitivas. Tal instituto tem como objetivo 

principal conferir racionalidade e celeridade à prestação jurisdicional, coadunando-se 

com o atual contexto de reforma processual. 

Entretanto, questiona-se se tal inovação será capaz de contribuir de forma 

eficaz para a agilidade dos trâmites processuais ou será apenas mais um incidente 

no curso do processo. 

Com base no exposto acima, o presente trabalho monográfico se propõe 

a analisar a interpretação e a aplicação deste dispositivo legal, relacionado-o com o 

momento de reforma pelo qual vem passando o Direito Processual Civil. 

                                              

1 VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Efetividade do Processo em face da Fazenda Pública . São Paulo: 
Dialética, 2003. p.16. 
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O interesse pelo tema surgiu da existência de grande divergência quanto 

à necessidade das reformas recentemente realizadas no processo civil. 

Especificamente, em relação ao art. 285-A, há entendimentos de renomados autores 

que se encontram em posições diametralmente opostas, quanto à 

constitucionalidade e eficácia deste dispositivo, todos com argumentos defensáveis. 

Daí deduz-se a importância do tema, pois, diante dos numerosos 

questionamentos e da inexistência de posicionamento uniforme em relação ao 

julgamento liminar em ações repetitivas, é que se revela a necessidade de se 

suscitar o debate.  

Inicia-se o presente trabalho com uma análise dos princípios 

constitucionais relacionados ao tema, por serem, estes, vetores hermenêuticos das 

normas infraconstitucionais. Com isso, objetiva-se partir do exame dos preceitos 

contidos na Carta Maior, a fim de que estes sirvam de base para a interpretação do 

dispositivo legal em questão. 

Assim é que, o primeiro capítulo trará considerações acerca dos princípios 

constitucionais processuais de maior relevância ao objeto do presente trabalho. 

O segundo capítulo contém com uma breve abordagem das ondas 

renovatórias do processo civil, seguindo-se da análise da tramitação do projeto de lei 

e do art. 285-A, evidenciando sua interpretação e aplicação, bem como do exame 

dos requisitos necessários para o emprego deste artigo. 

O terceiro capítulo versará sobre a constitucionalidade de referido artigo, 

enfatizando os argumentos utilizados na Ação Direta de Constitucionalidade 

proposta em face de referido dispositivo legal. 
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Por fim, partindo-se dos objetivos de racionalização e celeridade 

almejados pelo art. 285-A, o quarto capítulo explanará a eficácia do julgamento 

liminar em ações repetitivas, expondo as lições dos principais doutrinadores. 

Este trabalho monográfico será realizado a partir da coleta e análise de 

bibliografia específica, caracterizando-se como um estudo descritivo analítico. Desta 

forma, realizar-se-á uma pesquisa bibliográfica descritiva e explanatória, de natureza 

qualitativa, quanto à abordagem e pura, quanto à tipologia. 

Por se tratar de estudo monográfico, o presente trabalho não tem a 

pretensão de tratar da matéria de forma exauriente, tampouco trazer um 

posicionamento definitivo sobre o tema, pois, ainda não há entendimento 

sedimentado acerca deste em razão do pouco tempo de vigência do artigo em tela.  

Destina-se, sim, a apresentar ao leitor as primeiras impressões sobre o 

julgamento liminar em ações repetitivas à luz dos princípios constitucionais do direito 

processual, trazendo, outrossim, as perspectivas dos principais autores acerca da 

constitucionalidade e eficácia de referido dispositivo legal. 

 



      

1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

1.1 Da dogmática constitucional moderna 

É fundamental, ao se iniciar o estudo da possibilidade do julgamento 

liminar em ações repetitivas, a análise da estrutura axiológica presente no 

ordenamento jurídico brasileiro, em especial, na Constituição Federal de 1988. 

Consoante ressabido, os princípios constituem a base do Direito, tanto 

para a criação das normas, sua interpretação ou, até mesmo, integração. Desta 

forma, os princípios destacam-se por sua função fundamentadora, como alicerce do 

direito positivo; função orientadora da interpretação, como guia na busca do sentido 

e alcance das normas; e fonte subsidiária, como elemento integrador do direito nos 

casos de lacuna da lei.   

Os princípios são, portanto, fator de orientação a ser seguido em qualquer 

medida realizada pelo Estado, fundamentando diversas situações – ao contrário do 

que acontece com a norma, que disciplina apenas aquilo por ela contemplado – e 

direcionando a aplicação das demais normas constitucionais e das normas 

infraconstitucionais, de forma a garantir a harmonia de todo o sistema jurídico. São, 

portanto, essenciais para a boa aplicação do direito.  

Assim é que, consoante as lições de Celso Antonio Bandeira de Mello, 

sobre a existência e importância dos princípios dentro de um ordenamento jurídico, 

podemos arrematar que os princípios funcionam como 
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[...] mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que se erradia sobre diferentes normas compondo-
lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e 
inteligência exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema 
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. 2  

Daí infere-se que o todo normativo não se compõe só por regras, mas 

também por princípios jurídicos que, mesmo que não se encontrem expressos em 

documentos legislativos e até mesmo na própria CF/88, não há como negar sua 

existência no seio do ordenamento jurídico como fonte. 

Paulo Bonavides enuncia uma sólida conceituação de princípio, formulada 

em 1952 por Crisafuli, de grande importância para a consolidação da doutrina da 

normatividade dos princípios: 

Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como 
determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõem, 
desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em direções mais 
particulares (menos gerais), das quais determinam, e, portanto resumem, 
potencialmente, o conteúdo: sejam, pois, estas efetivamente postas; sejam, 
ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as contém. 
3    

Diante da reconhecida normatividade dos princípios, urge salientar a 

imprescindibilidade de respeito a eles em qualquer medida executada pelo Estado 

para que não se constate distorção dos objetivos almejados pela Carta Magna. 

Ainda citando Bonavides tem-se que: 

A proclamação da normatividade dos princípios em novas formulações 
conceituais e os arestos das Cortes Supremas no constitucionalismo 
contemporâneo corroboram essa tendência irresistível que conduz à 
valoração e eficácia dos princípios como normas-chaves de todo o sistema 
jurídico, normas das quais se retirou o conteúdo inócuo de 
programaticidade, mediante o qual se costumava neutralizar a eficácia das 

                                              

2 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo . 20.ed. rev.e atual. até a 
Emenda Constitucional 48, de 10.8.2005. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 902/903. 

3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional . 18. ed., atual. São Paulo : Malheiros, 2006. 
p. 257. 
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Constituições em seus valores referenciais, em seus objetivos básicos, em 
seus princípios cardeais. 4  

Em suma, por ser o Direito, acima de tudo, um sistema, dotado de 

unidade e coerência, é que se verifica a importância dos princípios. Desta forma, a 

interpretação das disposições constitucionais deve ser feita de acordo com a força 

existente em cada um dos princípios. 

Vale destacar, por fim, o comentário de Celso Ribeiro Bastos quanto à 

relevância dos princípios na sistematização das normas essenciais de condução dos 

atos humanos em uma coletividade: 

A doutrina em geral tem reconhecido esse papel saliente e preponderante 
dos princípios na ordem jurídica, vislumbrando neles mais do que meras 
normas, justamente por se irradiarem sobre o todo normativo, ao contrário 
do que ocorre com os meros preceitos ou regras, que se exaurem no 
comando que expedem.  5   

 

1.2 Dos Princípios Constitucionais do Processo Civi l 

De forma contrária não poderia ser no processo civil. A Constituição 

Federal brasileira, promulgada em 05.10.1988, ora vigente, prevê dentre outros 

princípios fundamentais, ampla gama de dispositivos de direito processual, 

constitucionalizando as garantias processuais, buscando dar maior efetividade ao 

processo. 

De início, cumpre destacar a diferença entre Direito Constitucional 

Processual e Direito Processual Constitucional.  

                                              

4 Ibid. p. 286. 

5 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional . 21. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000. 
p. 543. 
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O Direito Constitucional Processual trata das normas de Direito 

Processual que possuem guarida no texto constitucional; enquanto o Direito 

Processual Constitucional versa sobre os institutos que regulamentam as ações 

próprias inseridas na Constituição. 

Tal diferenciação é feita pelo professor José de Albuquerque Rocha 6 que 

dá preferência à expressão direito constitucional processual para denominar os 

princípios de Direito Processual presentes na Constituição Federal, entendendo que 

tal expressão coaduna-se com a hierarquia das normas constitucionais e 

infraconstitucionais, por ressaltar o caráter constitucional de tais princípios. E mais, 

acrescenta, o autor, que esta expressão não restringe os princípios constitucionais 

do processo a meros princípios previstos nos códigos de processo que foram 

reforçados por sua elevação à categoria de normas constitucionais, mas enfatiza o 

seu caráter constitucional. 

Enquanto a expressão direito processual constitucional, ainda segundo 

Rocha, designa as normas que regulam o processo constitucional e seus institutos 

como a ação de inconstitucionalidade, o mandado de injunção, dentre outros. 

Demonstrada a diferença entre estes dois ramos do Direito, passemos a 

apresentação dos princípios constitucionais processuais que possuem maior ligação 

com o tema proposto. 

 

  

                                              

6 ROCHA, Jose de Albuquerque. Teoria geral do processo . 8. ed., 2 tiragem. São Paulo: Atlas, 2006. 
p. 51-52.  
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1.2.1 Princípios Informativos do Processo Civil: lógico, jurídico, econômico e político 

Os princípios informativos servem como pilares onde se apóia o Direito 

Processual Civil a fim de que sejam alcançados os ideais de eficácia total e pleno 

aproveitamento do processo. 

Djanira Maria Radamés de Sá Ribeiro 7 traz o elenco destes princípios. 

São eles: o lógico, o jurídico, o econômico e o político. 

Segundo a autora, o princípio lógico determina que devem ser 

selecionados os meios mais rápidos e eficazes para que se evite o erro e se 

encontre a verdade no processo; o princípio jurídico dispõe que deve haver 

igualdade no processo e justiça na decisão; o princípio econômico estabelece que o 

processo deve ser acessível a todos e deve demorar o menor tempo possível e o 

princípio político diz que o processo deve buscar o máximo de garantia social 

respeitando a liberdade individual. 

Tais princípios são, pois, fontes dos princípios gerais do Direito 

Processual Civil, sendo estes os princípios que norteiam a atividade das partes, do 

juiz e dos demais participantes do processo. 

 

1.2.2 Princípio do Devido Processo Legal 

O primeiro princípio geral do Direito Processual Civil a ser abordado é o 

princípio do devido processo legal. Tal princípio foi inserido no Direito Constitucional 

                                              

7 RIBEIRO, Djanira Maria Radamés de Sá. Teoria geral do direito processual civil – a lide e  sua 
resolução . Rio de Janeiro: Aide Editora, 1999. p 34. 



  18  

positivo com um enunciado oriundo da Carta Magna inglesa, segundo o qual 

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” 

(Art. 5º, LIV, CF/88).  

É o princípio fundamental do processo civil, servindo de base sobre a qual 

os outros se sustentam. Combinado com o direito de acesso à Justiça (Art. 5º, 

XXXV, CF/88) e o contraditório e a ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88), constitui o 

alicerce das demais garantias processuais. 

Genericamente, pode-se dizer que o princípio do due process of law visa 

garantir os mais importantes bens da vida, constituídos, nas palavras de Nelson 

Nery Junior pelo trinômio “vida-liberdade-propriedade”  8. 

Desta forma, em virtude da abrangência dada ao conceito de “devido 

processo”, pode-se analisá-lo tanto sob o prisma material, quanto processual. 

Em seu aspecto material, o devido processo legal manifesta-se em todos 

os campos do direito, vislumbrado na necessidade de proteger o direito e a liberdade 

das pessoas contra qualquer modalidade de legislação que se revele opressiva. Daí 

a aproximação do princípio do devido processo legal, em seu aspecto substancial, 

com a noção de razoabilidade. 

Tal aproximação é observada nas preleções de Alexandre de Moraes ao 

definir o princípio da razoabilidade: 

O princípio da razoabilidade pode ser definido como aquele que exige 
proporcionalidade, justiça e adequação entre os meios utilizados pelo Poder 

                                              

8 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federa l. 8. ed. rev. amp. e 
atual. com as novas Sumulas do STF e com analise sobre a relativização da coisa julgada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 63.  
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Púbico, no exercício de suas atividades – administrativas ou legislativas -, e 
os fins por ela almejados, levando-se em conta critérios racionais e 
coerentes. 9  

Com efeito, toda lei ou ato administrativo que não satisfaça ao interesse 

público, ou seja, for destituída de razoabilidade, deve ser controlada pelo Poder 

Judiciário. 

Em sentido processual, o princípio do devido processo legal objetiva 

viabilizar o efetivo acesso à justiça, garantindo aos litigantes o direito a um processo 

e a uma sentença justos.  

Do devido processo legal decorrem inúmeras garantias processuais como 

a igualdade das partes no processo, direito ao contraditório e ampla defesa, duplo 

grau de jurisdição, juiz natural, duração razoável do processo, motivação das 

decisões judiciais e publicidade dos atos processuais, para citar as mais relevantes. 

Por ser o princípio mais importante e servir de base para as demais 

garantias, afirma-se que bastaria ao texto constitucional tratar do princípio do devido 

processo legal, sendo desnecessária a inserção de outros princípios do processo 

civil.  Neste sentido, Nelson Nery Junior: 

Bastaria a Constituição Federal de 1988 ter enunciado o princípio do devido 
processo, e o caput e a maioria dos incisos do art. 5º seriam absolutamente 
despiciendos. De todo modo, a explicitação das garantias fundamentais 
derivadas do devido processo legal, como preceitos desdobrados nos 
incisos do art. 5º, CF, é uma forma de enfatizar a importância dessas 
garantias, norteando a administração pública, o Legislativo e o Judiciário, 
para que possam aplicar a cláusula sem maiores indagações. 10  

 

                                              

9 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação co nstitucional . 6. ed. 
atualizada até a EC n 52/06. São Paulo: Atlas, 2006. p. 375. 

10 Op. cit. . p. 70.  
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1.2.3 Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa 

O devido processo legal tem como mais relevantes corolários o princípio 

da ampla defesa e do contraditório. A Constituição Federal determina que, “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes” (Art. 5º, LV, CF/88). 

Alexandre de Moraes explica a diferença e a relação entre estes 

importantes princípios do processo civil: 

Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de 
condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos 
tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se, se entender 
necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla 
defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a 
todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de 
dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação 
jurídica diversa daquela feita pelo autor. 11  

Desta forma, conclui-se que o contraditório deve ser pleno e efetivo, de 

modo a assegurar equilíbrio de forças entre as partes dentro do processo, a fim de 

possibilitar o exercício do direito de ampla defesa em sua completude. 

Portanto, o contraditório, inerente ao direito de defesa, é a garantia da 

ciência de ambas as partes dos atos e termos do processo para que estas possam 

manifestar-se sobre os mesmos. 

Veja-se, por oportuna, a lição de Nelson Nery Junior: 

Por contraditório deve entender-se, de um lado, a necessidade de dar 
conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às 

                                              

11 Op. cit. . p. 369. 
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partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhe 
sejam desfavoráveis. 12  

Contudo, o contraditório não deve ser encarado como mero trâmite 

burocrático no decorrer do processo, mas como um rigoroso sistema de garantias 

para as partes, visando ao asseguramento de uma decisão justa e imparcial. 

O princípio do contraditório deve ser, pois, considerado sob o prisma da 

igualdade das partes que compõem a lide, ou seja, a isonomia no exercício das 

faculdades processuais deve ser assegurada às partes de qualquer processo ou 

procedimento para a garantia de um processo justo. 

Alexandre Freitas Câmara 13 ressalta, ainda, um viés político deste 

princípio. Acrescenta que através da garantia do contraditório é assegurada a 

legitimidade do exercício do poder, em outras palavras, qualquer função exercida 

pelo Estado só será legítima quando houver a participação, mesmo que potencial, de 

todos aqueles que podem vir a ser alcançados pelos efeitos deste ato estatal. 

 

1.2.4 Princípio da Isonomia 

A Constituição Federal assegura a igualdade de todos perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput). Esta igualdade significa, 

                                              

12 Op. cit.. p. 172. 

13 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil , Vol I, 11. ed. rev. e atual. 
segundo o Código Civil de 2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004. p. 53. 
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tradicionalmente, conforme assevera J. J. Gomes Canotilho, “a exigência de 

igualdade na aplicação do direito” 14. 

 Analisado sob a ótica do processo civil, o princípio da isonomia 

manifesta-se no tratamento idêntico que os litigantes devem receber do juiz no curso 

do processo. 

O princípio da isonomia processual fundamenta-se no equilíbrio nas 

relações no processo, ressalvando idéia de tratamento igual para os iguais e 

tratamento desigual para os desiguais, na medida de suas desigualdades.  

Assim é que, manifesta-se Alexandre Freitas Câmara: 

A norma que afirma a igualdade de todos só será adequadamente 
interpretada quando compreendermos que a mesma tem por fim afirmar 
que, diante das naturais desigualdades entre os homens, o ordenamento 
jurídico deve se comportar de modo capaz de superar tais desigualdades, 
igualando as pessoas. 15  

Desta forma, vedam-se as distinções infundadas, mas a diferenciação em 

casos desiguais é exigência do próprio conceito de justiça. 

Neste sentido, em busca da isonomia, justifica-se a assistência jurídica e 

judiciária ao litigante pobre, os prazos processuais diferenciados para o defensor 

público, as prerrogativas processuais da Fazenda Pública, dentre outros. 

E continua o mesmo autor, na passagem citada: 

É, pois, dever do Estado assegurar tratamento que supra as desigualdades 
naturais existentes entre as pessoas. Somente assim que se terá 
assegurado a igualdade substancial (e não meramente formal) que 

                                              

14 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 426. 

15 Op. cit. p.42/43. 
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corresponde a uma exigência do processo justo, garantido pela cláusula do 
due process of law. 16  

 

1.2.5 Princípio do Duplo Grau de Jurisdição 

Todo ato do juiz que possa prejudicar um direito ou um interesse da parte 

deve ser recorrível para que seja possível evitar as falhas que são inerentes aos 

julgamentos humanos. Este é o princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 

O princípio do duplo grau apresenta-se como corolário do direito de ação, 

só que exercido em segundo grau de jurisdição. Por este princípio assegura-se à 

parte o direito de ter sua causa revista por um tribunal hierarquicamente superior, ou 

pelo mesmo órgão prolator da primeira decisão, a fim de que possam ser corrigidas 

eventuais falhas e injustiças existentes na decisão recorrida. 

O princípio do duplo grau de jurisdição, contudo, não está expressamente 

previsto na Constituição Federal/88. Trata-se, portanto, de um princípio implícito que 

se deduz a partir de outros expressos.  

A competência recursal estabelecida na Constituição Federal já consagra 

este princípio. Com a simples menção à existência de tribunais superiores e tribunais 

regionais com poderes para julgar em grau de recurso as causas decididas em 

instâncias inferiores, a CF/88, implicitamente, garante o direito ao duplo grau de 

jurisdição, o que se observa, por exemplo, nos arts. 102, 105 e 108 da Lei Maior. 

                                              

16 Idem. 
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Sobre o significado do termo “duplo grau de jurisdição”, Nelson Nery 

esclarece que este, 

Consiste em estabelecer a possibilidade de a sentença definitiva ser 
apreciada por órgão de hierarquia superior à daquele que a proferiu, o que 
se faz de ordinário pela interposição do recurso. Não é necessário que o 
segundo julgamento seja conferido a órgão diverso ou de categoria 
hierárquica superior à daquele que realizou o primeiro exame. 17  

É importante ressaltar que o duplo grau firma-se em duas premissas 

básicas: o inconformismo natural da parte sucumbente contra o julgamento único e a 

falibilidade dos juízes, assegurando ao litigante vencido o direito de submeter a 

matéria decidida a uma nova apreciação jurisdicional, no mesmo processo, desde 

que atendidos determinados pressupostos específicos, previstos em lei. 

Merece destaque, ainda, a proibição da reforma in pejus. Trata-se de 

vedação imposta pelo sistema recursal brasileiro, quanto à reforma da decisão 

recorrida em prejuízo do recorrente e em beneficio do recorrido.  

Por fim, é válido salientar que tal princípio não é absoluto, podendo ser 

mitigado. Desta forma entende Cândido Dinamarco:  

A Constituição Federal prestigia o duplo grau como princípio, não como 
garantia, ao enunciar seguidas vezes a competência dos tribunais para o 
julgamento dos recursos, mas ela própria põe ressalvas à imposição desse 
princípio, especialmente ao enumerar hipóteses da competência originaria 
dos tribunais, nas quais é quase sempre problemática a admissibilidade de 
algum recurso, seja para o próprio tribunal, seja para outro de nível mais 
elevado. Em face disso, em princípio não é inconstitucionalmente repudiada 
uma norma legal que confine em um si grau jurisdicional o julgamento de 
uma causa ou que outorgue competência ao tribunal para julgar alguma 
outra, ainda não julgada pelo juiz inferior. 18  

 

                                              

17 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios Fundamentais – Teoria geral dos Recursos . 4. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 41 

18 DINAMARCO, Candido Rangel. A Reforma da Reforma , São Paulo : Malheiros, 2002. p. 151. 
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1.2.6 Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional 

O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, também chamado 

de princípio do direito de ação, está previsto no inciso XXXV, art. 5º, CF, in verbis: “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Trata-se, como a própria denominação indica, da garantia de acesso aos 

órgãos judiciais a todo aquele que se sentir lesado ou ameaçado em seus direitos, 

sendo contemplados não só os direitos individuais, como também os difusos e 

coletivos, não podendo a lei vedar esse acesso. 

Sob esta ótica, conclui-se que o destinatário desta norma é o legislador. 

Em outras palavras, o legislador fica impedido de elaborar normas jurídicas que 

impeçam o acesso aos órgãos do Judiciário. 

Assim é que, pela análise do dispositivo legal em destaque, deve ser tida 

por inconstitucional qualquer norma jurídica que obste aquele que se considera 

titular de uma posição jurídica de vantagem ou que sinta tal posição lesada ou 

ameaçada, de pleitear junto aos órgãos judiciais a proteção de que se entenda 

merecedor.  

Merece ressalva a diferenciação entre direito de ação e do direito de 

petição.  

Este, previsto no art. 5º, XXXIV, a, da CF, é conferido para que se possa 

reclamar junto aos poderes públicos, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
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abuso de poder. Trata-se, conforme leciona Nelson Nery Junior 19, de um direito de 

participação política, independente de ameaça ou lesão de direitos, podendo ser 

exercido por qualquer um, pessoa física ou jurídica. Enquanto o direito de ação visa 

à proteção de direitos contra ameaça ou lesão. 

Consoante ressabido, nenhum direito fundamental é absoluto, podendo 

sofrer limitações, desde que estatuídas pela própria Constituição Federal ou pela 

legislação infraconstitucional, quando houver autorização no texto constitucional. 

Não será diferente com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. 

Desta maneira, não se vislumbra inconstitucionalidade pela ofensa ao 

princípio do direito de ação, na ocorrência de algumas limitações ao pleno acesso à 

Justiça como a observância das condições da ação, a fixação de prazos 

decadenciais ou prescricionais para a interposição de determinadas ações, o 

pagamento das taxas judiciárias e de preparo para a interposição de recursos, 

dentre outros. 

Ressalte-se o entendimento esposado pelo professor Nelson Nery de 

que: 

A garantia constitucional do acesso à justiça não significa que o processo 
deva ser gratuito. No entanto, se a taxa judiciária for excessiva de modo a 
criar obstáculo ao acesso à justiça, tem-se entendido ser ela inconstitucional 
por ofender o princípio aqui estudado [princípio do direito de ação]. 20  

Outro aspecto da garantia em epígrafe diz respeito à impossibilidade de o 

magistrado eximir-se de sentenciar, alegando obscuridade ou lacuna na lei. Nestas 

                                              

19 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federa l. 8. ed. rev. amp. e 
atual. com as novas Sumulas do STF e com analise sobre a relativização da coisa julgada. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 135. 

20 Ibid. p. 138. 
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situações, de obscuridade ou lacuna na lei, o juiz deve utilizar-se das formas de 

integração do ordenamento jurídico, quais sejam a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito. 

 

1.2.7 Princípio da Efetividade da Prestação Jurisdicional 

A evolução natural do Direito, refletindo na mentalidade dos juristas 

modernos, permitiu uma segunda exegese do dispositivo legal supra, o inciso XXXV 

do artigo 5º da Constituição Federal. 

O sistema processual passou a voltar suas atenções para a questão da 

efetividade do processo. Já não basta garantir aos litigantes o ingresso em juízo, é 

preciso oferecer resultados justos e efetivos. Para que seus resultados sejam 

obtidos, a tutela jurisdicional deve alcançar o trinômio adequação-efetividade-

tempestividade. 

Assim é que, entendendo-se como destinatário do art. 5º, XXXV, da CF, o 

juiz, tem-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Consoante 

relevante posicionamento de Alexandre Câmara, “ao direito que todos temos de ir a 

juízo pedir proteção para posições jurídicas de vantagem lesadas ou ameaçadas 

corresponde o dever do Estado de prestar uma tutela jurisdicional adequada.” 21  

É importante ressaltar o significado da expressão “efetividade da 

prestação jurisdicional”. Tal expressão relaciona-se com a produção de resultados. 

Será efetivo o processo quando for apto a produzir os fins propostos.  

                                              

21 Op. cit. p. 48. 
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Para Luis Roberto Barroso: 

Efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o desempenho 
concreto de sua função social. Ela representa a materialização no mundo 
dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão intima quanto 
possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social. 22  

Assim, a tutela jurisdicional prestada pelo Estado não pode ser 

meramente formal. Este conceito deve ser interpretado de forma mais ampla, 

atribuindo-lhe um conteúdo substancial, no sentido de não só garantir o acesso ao 

Judiciário, mas de impor ao Estado o cumprimento do dever de proporcionar a 

efetiva prestação jurisdicional em prazo razoável, de forma a preservar, 

verdadeiramente, os direitos e interesses daquele que busca a tutela estatal. 

Seguindo esta análise, mostra-se relevante o entendimento do professor 

Nelson Nery:  

O direito de ação é um direito público subjetivo exercitável até mesmo 
contra o Estado, que não pode recusar-se a prestar a tutela jurisdicional. O 
Estado-juiz não está obrigado, no entanto, a decidir em favor do autor, 
devendo, isto sim, aplicar o direito ao caso que lhe foi trazido pelo particular. 
O dever de o magistrado fazer atuar a jurisdição é de total modo rigoroso 
que sua omissão configura causa de responsabilidade judicial. 23  

Trata-se, pois, de uma nova fase metodológica do estudo do Direito 

Processual, a fase instrumentalista. Nesta fase, o processo passa a ser instrumento 

para a satisfação de pretensões apoiadas pelo direito. 

A busca desse efetivo resultado é o principal propósito do processo, 

sendo desdobramento desta idéia de instrumentalidade, servindo, pois, o processo 

como meio pelo qual o Estado exercita sua função de jurisdição. 

                                              

22 BARROSO, Luis Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas no rmas . 7. ed. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2003. p. 84. 

23 Op. cit. p. 136. 
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Desta forma, quando se fala em princípio da efetividade da tutela 

jurisdicional, verifica-se o processo como instrumento da jurisdição, que visa o 

controle dos conflitos sociais, através da realização do direito material, aplicando-se 

a norma ao fato concreto. 

Vale salientar que, o anseio pela concretização da efetividade do 

processo deve ser contrabalanceado com o princípio da segurança jurídica. Este 

conflito é imanente à realidade processual. 

De fato, o processo não deve seguir a todo custo para a obtenção do 

resultado; há que se observar as garantias processuais asseguradas aos litigantes 

no processo, posto que o processo tem como escopo a segurança e a efetividade. 

Contudo, tanto o legislador, como os aplicadores do direito têm voltado 

atenções especiais para a efetivação da tutela jurisdicional. Assim, de certa forma e 

em certos casos, ocorre a mitigação do princípio da segurança jurídica em 

prevalência do princípio da efetividade. 

Ressalte-se que tal mitigação, contudo, dá-se em razão de que o princípio 

da efetividade tem por objetivo, ao final, a concretização das garantias processuais, 

pois de nada serviria a observância da segurança jurídica, se não lograsse a 

efetividade da prestação jurisdicional. 

Portanto, estes princípios devem ser sopesados, com a utilização da 

proporcionalidade, buscando uma solução que melhor atenda ao postulado 

objetivado pelo interesse público, de acordo com os ideais de justiça.  
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1.2.8 Princípio da Razoável Duração do Processo 

Ainda buscando conferir maior efetividade ao processo, o legislador 

inseriu através da Emenda Constitucional nº. 45/2004, o princípio da razoável 

duração do processo no rol das garantias fundamentais asseguradas aos indivíduos, 

insculpido no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o 

seguinte teor: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. 

Este princípio veio atender aos anseios da sociedade insatisfeita com a 

prestação da tutela jurisdicional que, muitas vezes, é feita de forma tardia e ineficaz. 

Desta forma, o princípio da razoável duração do processo, também chamado de 

princípio da celeridade, explica que não basta ao Estado garantir o acesso ao 

judiciário e os meios adequados para a sua defesa, é necessário que a tutela seja 

prestada em um prazo razoável, sob pena de se tornar inútil. 

É válido salientar que a preocupação com a razoável duração do 

processo é anterior a EC nº. 45/2004. O ordenamento jurídico pátrio já contava à 

época desta emenda constitucional com institutos criados com o mesmo propósito, 

de garantir a agilidade e efetivação da tutela jurisdicional, como é o caso do 

procedimento dos juizados especiais, os institutos baseados na cognição sumária, 

etc. E outros posteriores à referida emenda advindos da chamada terceira onda de 

reforma do processo civil, como o instituto a ser analisado no presente trabalho, o 

que atesta pela preocupação do legislador com a realização da justiça em tempo 

hábil. 
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Contudo, não se pode descuidar da qualidade dos julgamentos. Deve-se 

procurar conciliação entre celeridade e o tempo do processo. Este é o tempo mínimo 

necessário para a realização dos atos processuais e a cognição do magistrado sobre 

a causa, essenciais para a concretização do devido processo legal, e seus 

corolários: o contraditório e a ampla defesa.  

As decisões baseadas em cognição sumária, ou seja, onde o juiz certifica-

se apenas da probabilidade da existência do direito em juízo, têm sido objeto de 

recentes estudos, pois se configuram como exímia alternativa para a efetivação da 

tutela em tempo adequado. Todavia, como já enfatizado anteriormente, há que se 

prestigiar a segurança jurídica. 

Desta forma, os princípios que regem o direito processual não podem ser 

mitigados em razão da celeridade do processo, mas esta garantia deve servir de 

fundamento para uma nova atitude no curso do processo para a solução dos 

conflitos, sem a necessidade de choque com a estrutura processual vigente. 

Neste sentido, merecem destaque as considerações de Luiz Guilherme 

Marinoni e Sergio Cruz Arenhart: 

A doutrina processual civil e os operadores do direito estão obrigados a ler 
as normas infraconstitucionais à luz das garantias da justiça contidas na 
Constituição Federal, procurando extrair das normas processuais um 
resultado que confira ao processo o máximo de efetividade, desde, é claro, 
que não seja pago o preço do direito de defesa. É com esse espírito que o 
doutrinador deve demonstrar quais são as tutelas que devem ser efetivadas 
para que os direitos sejam realizados e que a estrutura técnica do processo 
está em condição de prestá-las. 24  

                                              

24 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento . 
5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 33. 
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 Ressalte-se, ainda, que a má qualidade dos serviços forenses, onde os 

atos e prazos previstos nas leis processuais não são cumpridos e a estrutura do 

sistema judiciário é precária, muito contribui para a morosidade da prestação 

jurisdicional. Como bem preleciona Antonio Adonias Aguiar Bastos, para que o direito 

fundamental à razoável duração do processo se concretize, faz-se necessário que a 

sociedade disponha de “meios hábeis para prover soluções tempestivas aos 

conflitos, seja através do aparato judiciário, ou de meios alternativos a ele” 25.  

Conclui-se, pois, que a atual concepção do processo civil exige uma nova 

interpretação do princípio do devido processo legal, na qual este abrange e enfoca 

as garantias da efetividade e da celeridade processuais. Neste contexto, dar-se-á a 

tarefa ao legislador e ao aplicador do direito de equilibrar estas garantias, 

assegurando aos litigantes a ampla participação no andamento do feito e, ao mesmo 

tempo, uma prestação jurisdicional célere e eficaz. 

 

                                              

25 BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. O direito fundamental à razoável duração do process o e a 
reforma do poder judiciário: uma desmistificação . In: Reforma do Judiciário . DIDIER JÚNIOR, 
Fredie; BRITO, Edvaldo; BAHIA, Saulo José Casali (Coords.). São Paulo: Saraiva, 2006. p. 32. 



      

2 DO JULGAMENTO LIMINAR EM AÇÕES REPETITIVAS 

2.1 Das ondas renovatórias do Processo Civil 

Antes de adentrar na análise do instituto do julgamento liminar em ações 

repetitivas, é válido tecer algumas observações acerca do contexto em que se deu 

tal inovação da sistemática processual. 

Conforme lição de Juvêncio Vasconcelos Viana 26, baseado no 

entendimento de Cândido Rangel Dinamarco, o estudo do Direito Processual possui 

três fases metodológicas: a fase do sincretismo, na qual o direito processual era 

considerado mero apêndice do direito material, não se distinguindo a relação 

processual da relação de direito material firmada; a fase autonomista, marcada pelas 

teorias acerca da natureza jurídica da ação e do processo, em que se afirma a 

existência de uma relação jurídica entre os sujeitos do processo, distinta da relação 

material; e, finalmente, a fase instrumentalista, onde o direito processual é visto, 

principalmente, como instrumento de realização do direito material. 

Nesta fase instrumentalista do Direito Processual, as atenções foram 

claramente voltadas para os resultados a serem alcançados pela prestação 

jurisdicional. Assim, como afirma Humberto Theodoro Junior, as “idéias como a de 

                                              

26 Op. cit. p.13. 
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instrumentalidade e efetividade passaram a dar a tônica do processo 

contemporâneo” 27. 

Desta maneira, exigiu-se a realização de reformas de amplo alcance, com 

o objetivo de tornar efetivos os direitos do cidadão comum, recusando-se a aceitar 

como imutáveis quaisquer procedimentos e instituições que caracterizam o Poder 

Judiciário, de forma a viabilizar o “acesso à justiça”. 

Mauro Cappelletti traz a dimensão do “acesso à justiça”, utilizando-se das 

duas finalidades nela contidas: “Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a 

todos; segundo, ele deve produzir resultados que selam individual e socialmente 

justos”  28. 

Neste contexto, é ocorreram modificações na sistemática processual, as 

quais Cappelletti chamou de “ondas de acesso à justiça” 29. 

A primeira onda de acesso a uma ordem jurídica justa volta-se à 

diminuição da barreira econômica ao acesso à justiça, assegurando-se a assistência 

jurídica integral e gratuita aos necessitados. 

Ultrapassado este obstáculo, vem a segunda onda de reforma em busca 

da proteção dos interesses metaindividuais, através de instrumentos de proteção 

aos direitos coletivos e difusos. 

                                              

27  THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil . Vol. I. 42. ed. Rio de 
Janeiro : Forense, 2005. p. 8. 

28  CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça . Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988. p. 8. 

29  Ibid. p. 31. 



  35  

A terceira onda surge com a preocupação voltada para a descoberta de 

mecanismos hábeis a proporcionar uma prestação jurisdicional efetiva e adequada. 

Esta onda renovatória do processo civil é a que se vive hoje. Isto se verifica 

facilmente na preocupação dos estudiosos do Direito Processual em proporcionar 

uma tutela jurisdicional verdadeiramente capaz de garantir proteção às posições 

jurídicas de vantagem. 

Inicia-se, então, um processo lento de reforma do Código de Processo 

Civil, através de algumas alterações pontuais com o objetivo de remover os 

obstáculos à efetividade do processo. 

Vejamos o discurso de Juvêncio Viana acerca das alterações que vêm 

sendo feitas no Código de Processo Civil: 

Visando a passar-se de toda essa teorização para resultados mais práticos, 
detectáveis na própria ordem legislativa, veio a reforma do Código de 
Processo Civil. Como bem sintetiza Candido Rangel Dinamarco, ‘a Reforma 
é uma resposta aos clamores doutrinários e integra-se naquela onda 
renovatória consistente na remodelação interna do processo civil, com vista 
a fazer dele um organismo mais ágil, coexistencial e participativo’. 
Efetividade do processo é a ‘palavra de ordem’ do movimento de reforma do 
Código de Processo Civil. 30 

Dentre as principais formas de remover estes óbices à efetividade e 

acelerar o resultado da prestação jurisdicional, tem-se apontado como de veemente 

importância a desburocratização do procedimento. Questiona-se, deste modo, o 

excesso de formalismo, ou seja, a maior preocupação dispensada à forma, em 

detrimento do fim a ser alcançado. Prestigia-se a finalidade do ato. 

                                              

30 Ob. cit., p. 21. 
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Entretanto, é importante salientar que não se pretende extinguir as formas 

processuais. Certas formalidades processuais devem ser observadas sob pena de 

enfraquecimento das garantias processuais.  

Contudo, ressalte-se que o próprio Código de Processo Civil, na aplicação 

do princípio da instrumentalidade das formas, coloca o formalismo em segundo 

plano quando o resultado desejado for obtido por outros meios, desde que não haja 

cominação de nulidade (art. 244, CPC 31).   

Neste sentido, é válida a colação do entendimento de Alexandre Câmara, 

segundo o qual: 

Luta-se, nesse passo, pela ‘deformalização das controvérsias’ (rectius, 
deformalização dos procedimentos judiciais tendentes à solução de 
controvérsias). Não se pense que a luta aqui é por uma total e extrema 
extinção das formas processuais. O processo judicial é formal, e tem de ser, 
sob pena de se perderem todas as garantias por que as formas processuais 
são responsáveis. O movimento pela ‘deformalização das controvérsias’ não 
luta contra a forma, mas contra o formalismo, ou seja, contra a extrema 
deturpação das formas. O exagero formalista é que deve ser abandonado.  
32 

É, portanto, neste contexto de reforma, com o objetivo de proporcionar 

efetividade, celeridade e economia ao processo, que se insere o instituto do 

julgamento liminar em ações repetitivas. 

 

 

                                              

31  “Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz 
considerará válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.” 

32  Op. cit. p. 38. 
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2.2 Da tramitação do projeto de lei e da situação d a Lei nº 11.277/06 no 

contexto de reforma do Código de Processo Civil 

A Lei nº 11.277 fez parte do “pacote republicano”, apresentado pelo 

Presidente da República ao Congresso Nacional, em 15 de dezembro de 2004, em 

decorrência do trabalho que vem sendo feito pela Secretaria de Reforma do 

Judiciário do Ministério da Justiça. 

O projeto de lei que deu origem à supracitada lei tramitou na Câmara de 

Deputados, sob o nº 4.728/2004, e teve como relator o Deputado João Almeida, que 

apresentou substitutivo, acolhendo emenda apresentada pelo Deputado Roberto 

Magalhães.  

No Senado Federal, tal projeto assumiu o nº 101/2005 e teve como relator 

o Senador Aloizio Mercadante. Aprovado no Senado, foi sancionado e publicado 

como lei em 7 de fevereiro de 2006. 

O “pacote republicano” é composto de 26 projetos de lei de reforma 

processual, dos quais cinco já foram aprovados. A Lei nº 11.277, juntamente com as 

Leis nº 11.187/2005, 11.232/2005, 11.276/2006 e 11.280/2006, compõe o viés 

infraconstitucional da chamada Reforma do Judiciário, encabeçada pela Emenda 

Constitucional nº 45/2004, que conferiu status constitucional ao princípio da razoável 

duração do processo. 

Desta forma, a Secretaria de Reforma do Judiciário vem implementando 

um conjunto de ações, atuando em quatro fases: Diagnóstico do Poder Judiciário, 

Modernização da gestão do Judiciário, Articulação quanto a mudanças nos Códigos 

de Processo Civil e Penal (alterações infraconstitucionais) e Articulação em relação a 
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alterações na Constituição Federal (reforma constitucional do Judiciário).  Dentre os 

principais objetivos desta reforma está o aprimoramento do Poder Judiciário “para 

que ele seja mais rápido, ágil e eficiente para que a justiça seja acessível à 

população brasileira” 33.  

A Lei nº 11.277, de 07 de fevereiro de 2006, constitui, como dito acima, 

fragmento da reforma paulatina que vem sofrendo o Código de Processo Civil. Esta 

lei acrescentou ao diploma processual o artigo 285-A, in verbis: 

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no 
juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros 
casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. 

§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, 
não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. 

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

Consoante se observa na exposição de motivos do projeto que deu 

origem à referida lei, tal alteração do sistema processual brasileiro vem, ajustada 

com os objetivos buscados nesta nova onda renovatória do processo civil, com o 

escopo de conferir racionalidade e celeridade ao serviço de prestação jurisdicional, 

de forma a garantir a eficiência na tramitação dos feitos e evitar a morosidade que 

atualmente caracteriza a atividade em questão.  

O dispositivo legal em tela tem o intuito de propiciar a racionalização do 

julgamento de ações repetitivas. 

 

                                              

33 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Reforma do Judiciário . Disponível em: 
<http://www.mj.gov.br/reforma/>. Acesso em 10 nov. 2006. 
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2.3 Interpretação e Aplicação do artigo 285-A 

Trata-se de um novo dispositivo legal que confere ao juiz uma faculdade 

até então desconhecida, a possibilidade de rejeição da inicial, dispensando-se a 

citação do réu, e com julgamento de mérito, nos casos de ações repetitivas, em que 

a matéria controvertida for unicamente de direito, e no juízo já houver sentença de 

total improcedência. 

A inovação é tamanha que, não havendo apelação, sequer haverá 

determinação de citação do réu. Caso o autor discorde da sentença, poderá apelar, 

num prazo de 15 dias, com possibilidade de retratação do juiz num prazo de 5 dias. 

Mantida a sentença, será o réu citado para apresentar suas contra-razões, já na fase 

recursal. 

Acrescente-se que, se o réu não apresentar as contra-razões não será 

revel e não terá de arcar com os ônus da revelia, consequentemente. Isto porque a 

apresentação de contra-razões é apenas uma faculdade da parte não sucumbente 

diante da sentença apelada. Ademais, a revelia só ocorre na falta de resposta, sendo 

ônus decorrente da falta de contestação e, apesar das contra-razões do réu 

constituírem sua primeira participação no processo, estas não devem ser 

confundidas com a contestação. 

O Código de Processo Civil vigente previa a possibilidade de rejeição da 

inicial apenas tratando-se de questões processuais, nos termos do seu artigo 295. 

Entretanto, tal decisão não atingia o mérito da questão, ou seja, não fazia coisa 

julgada material, com exceção dos casos de decretação initio litis de prescrição e 

decadência. 
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Assim, com o advento da Lei nº 11.277/06, foi acrescida mais uma 

hipótese de indeferimento da petição inicial com julgamento de mérito. Questiona-se, 

contudo, a inserção topográfica deste instituto no CPC. 

Consoante exposto acima, trata-se de possibilidade de rejeição da inicial 

por improcedência do pedido, com resolução do mérito, a exemplo do disposto no 

art. 269, I. Poderia o legislador ter apenas inserido mais um inciso a este artigo, 

todavia, houve por bem tratá-lo de forma diversa, inserindo-o na seção referente aos 

requisitos da petição inicial, em complemento ao artigo 285, passando a integrar o 

rol de medidas a serem adotadas pelo juiz ao despachar a petição inicial. 

Outra novidade remete-nos ao juízo de retratação. 

Nas demais hipóteses de indeferimento da petição inicial (art. 295, CPC), 

o legislador conferiu ao juiz prazo de 48 horas para reformar sua decisão, exercendo 

juízo de retratação, e, não o fazendo, mandará remeter os autos ao tribunal, não 

havendo citação do réu para acompanhar o recurso, nos termos do art. 296 do CPC. 

De maneira diversa prevê o art. 285-A. Havendo apelação, o juiz terá um 

prazo maior, de 5 dias, para reformar sua decisão. Sendo esta reformada, a 

demanda prosseguirá em primeira instância. Por outro lado, mantida a decisão de 

improcedência e havendo apelação, o réu será citado para responder ao recurso 

(art. 285-A, § 2º, CPC). 

Interposta apelação, caberá ao apelante, além de defender sua tese 

jurídica, demonstrar particularidades fáticas e jurídicas que diferenciem seu caso dos 

anteriormente julgados pelo juiz, ao ponto de afastar a incidência do referido artigo. 

Poderá, ainda, trazer julgados de juízos diversos que prestigiem o seu direito. 
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Quanto ao réu, em sua manifestação, deverá evidenciar a identidade 

entre o caso concreto e outros julgados pelo juízo, que justifique a aplicação do art. 

285-A, sem furtar-se de defender a ausência de direito material da parte autora. 

 

2.4 Requisitos para o emprego do art. 285-A 

Conforme transcrição do dispositivo legal anteriormente feita, para que 

haja o julgamento liminar em ações repetitivas, é necessária a presença de quatro 

requisitos, a saber: 

a) a matéria exclusiva de direito; 

b) deve haver, no juízo, no mínimo, dois precedentes; 

c) a sentença de total improcedência do pedido;  

d) a questão deve versar sobre “casos idênticos”. 

Em primeiro lugar, para que seja aplicado o art. 285-A, a matéria posta em 

juízo deve ser unicamente de direito. É sabido que a matéria questionada em ação 

judicial pode ser unicamente de direito, unicamente de fato ou de fato e de direito. 

Tem-se matéria unicamente de direito quando se prescinde de dilação probatória 

para que seu mérito seja conhecido; a matéria unicamente de fato é observada 

quando não se questiona a norma aplicada, mas apenas as circunstancias fáticas 

que particularizam o caso concreto; e, por fim, a matéria é de fato e de direito 

quando há questionamentos sobre aspectos normativos e fáticos no processo.  

Assim, é requisito obrigatório para a aplicação do art. 285-A, que a 

matéria discutida no processo seja unicamente de direito, ou seja, o julgamento 
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liminar em ações repetitivas pode ser adotado apenas em demandas em que se 

questione apenas aspectos normativos, e não premissas fáticas.  

Tal requisito é óbvio, pois se o pleito necessita da produção de provas 

para o seu acolhimento, não resta dúvida de que o juiz deverá deixar o processo 

seguir seu curso normal, não podendo ser julgado liminarmente, mesmo em se 

tratando de ações repetitivas. 

Desta forma, estará afastado o julgamento liminar de improcedência 

quando as matérias ventiladas forem unicamente de fato, bem como quando forem 

de fato e de direito. 

 Outra exigência é a existência de mais de um caso no mesmo juízo, ou 

seja, o entendimento do juiz sobre a matéria deve ser reiterado, não bastando que, 

no juízo, tenha sido proferida apenas uma sentença de improcedência. Isto se deve 

ao fato de que, com a ampla realização do contraditório no julgamento em processos 

anteriores, o juiz tenha tido condições de amadurecer seu posicionamento diante de 

determinada tese jurídica. 

Resta, ainda, outro ponto a ser discutido acerca deste requisito. A lei fala 

que deve haver no juízo sentença de total improcedência em casos idênticos. 

Entretanto, pode acontecer, por exemplo, que no mesmo juízo, haja dois juizes 

diferentes. Neste caso, questiona-se se as decisões que servirão de parâmetro para 

a aplicação do art. 285-A deverão ser do juízo ou do juiz. 

Não se pode confundir a idéia de juízo e de juiz. Juízo é a menor célula 

na organização judiciária do Estado, enquanto juiz é o próprio membro do Poder 

Judiciário que possui a função de julgar. 
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Pela análise literal do referido artigo, pode-se chegar à conclusão que as 

decisões que servirão de parâmetro para o julgamento liminar do art. 285-A serão as 

do juízo. Seguindo este entendimento, tem-se que, havendo, na comarca, uma troca 

física do juiz, este poderá – note-se que o artigo não impõe a aplicação obrigatória 

do entendimento adotado em decisões anteriores – proferir sua sentença nos termos 

do art. 285-A, com base em decisões proferidas no juízo pelo juiz anterior. Da 

mesma forma, se houver juiz substituto, este poderá, segundo este entendimento, 

utilizar-se de sentenças proferidas pelo juiz titular do mesmo juízo. 

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com os objetivos buscados 

pelo supracitado artigo. Isto é, analisando-se o dispositivo legal de forma teleológica, 

verifica-se que o que se pretende é evitar o prosseguimento de demandas que 

versem sobre matérias que já foram amplamente discutidas através de um 

contraditório pleno, já existindo, portanto, um firme posicionamento de 

improcedência do juiz. 

Desta forma, a melhor interpretação deste dispositivo é a que entende 

que para a aplicação do art. 285-A deve-se levar em consideração o posicionamento 

pessoal do juiz. 

Neste sentido, Luiz Rodrigues Wambier, que é categórico ao afirmar que 

“não poderá o juiz copiar sentença proferida em outro juízo (de outra vara ou de 

outra comarca)”.34 Assim, o juiz não pode simplesmente se aproveitar das sentenças 

                                              

34 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Breves comentários à nova sistemática processual ci vil, II: Leis 
11.187/2005, 11.232/2005, 22.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 67. 



  44  

proferidas por outros juizes, mesmo que da mesma vara ou comarca. Deve 

prevalecer o posicionamento pessoal do juiz. 

Diante do exposto, e seguindo o entendimento esposado também por 

Maria Lúcia L. C. de Medeiros 35, conclui-se que para que possa aplicar o referido 

artigo, o juiz, repita-se, deve ter seu posicionamento sobre o assunto amadurecido. 

Desta forma, deve o próprio juiz apreciador da causa ter proferido as decisões 

anteriores, sob pena da possibilidade de existir a súmula de primeiro grau. 

Ademais, a sentença deve ser de improcedência do pedido. Isto porque, 

improcedente a ação, o réu não experimentará prejuízo algum em decorrência do 

feito, mesmo não tendo sido citado para compor a lide. Assim, não há ofensa ao 

contraditório, posto que o réu saiu vitorioso na demanda. Tal afirmação será 

desenvolvida adiante quando se tratar da constitucionalidade do artigo. 

Por fim, a questão deve versar sobre “casos idênticos”. Este ponto 

merece destaque em face do descuido terminológico do legislador. Mais uma vez, 

não houve cautela quanto à terminologia adotada na produção legislativa.  

No vernáculo, o novo dicionário Aurélio de língua portuguesa traz a 

definição do vocábulo “idêntico”, a saber: 

Idêntico.  [Do lat. med. Identicu.] Adj. 1.  Perfeitamente igual. 2. P. ext. 
Semelhante, análogo: “O sertão do Norte oferecia então aos ricos 
fazendeiros uma ocupação idêntica à das correrias de lobos e de outros 

                                              

35 MEDEIROS, Maria Lúcia L. C. Considerações sobre o deferimento, a emenda e o indeferimento 
liminar da petição inicial, e o que as leis 11.277/2006 e 11.280/2006 introduziram de novidade quanto 
ao tema. Revista Dialética de Direito Processual , São Paulo, ano 31, n. 136, p. 130-149, junho. 
2006. p. 142-143 
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animais daninhos, em que se empregava a atividade dos nobres no reino”. 
(Jose de Alencar, O sertanejo, p. 197.). 36 

O termo “idêntico” presente na Lei nº 11.277/06 não foi utilizado pelo 

legislador em seu sentido técnico-processual. Nos termos do art. 301, § 2º do CPC, 

uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. Assim, para que duas ações sejam idênticas, deve haver 

entre elas equivalência absoluta. 

Ocorre que, havendo tal equivalência entre duas ações, ou seja, estando 

elas idênticas, restarão extintas sem julgamento de mérito por caracterizar a 

litispendência, quando as duas ações são simultâneas, ou coisa julgada, quando 

uma delas já tiver sido julgada com sentença de mérito transitada em julgado, de 

acordo com os incisos V e VI, do art. 301, do CPC. 

O projeto de lei inicialmente apresentado ao Congresso Nacional 

dispunha em seu caput que “quando a matéria controvertida for unicamente de 

direito, em processos repetitivos e sem qualquer singularidade, e no juízo já houver 

sentença de total improcedência em caso análogo, poderá ser dispensada a citação 

e proferira sentença reproduzindo a anteriormente prolatada” 37 – Destacou-se. 

Entretanto, foi apresentada emenda para o fim de suprimir a expressão 

“em processos repetitivos e sem qualquer singularidade”, com o intuito de tornar o 

dispositivo mais claro e objetivo, pois a ausência de qualquer singularidade é 

inviável, pois a mera distinção entre as partes que integram a relação jurídica basta 

                                              

36 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa . 3.ed. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 1999, p. 1071. 

37 Vide Anexo A, deste trabalho. 
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para configurar tal singularidade. Ademais, observada a ausência de “qualquer 

singularidade” estar-se-ia diante de litispendência ou coisa julgada. 

Esta emenda foi acolhida pelo relator do projeto de lei, com o objetivo de 

evitar interpretações que não se coadunem com os propósitos que orientaram a sua 

apresentação. 

Com isso, a supracitada expressão foi suprimida e, em lugar de “caso 

análogo”, foi inserida “casos idênticos”. Observa-se, pois, que o legislador, ainda 

assim, não utilizou a devida cautela quanto ao uso das expressões.  

Resta, então, saber em que sentido foi utilizada a expressão “casos 

idênticos”. Certamente não foi no sentido de ação absolutamente igual à outra, a 

ponto de gerar litispendência ou coisa julgada. 

Argumenta-se que a identidade a qual se refere o artigo em analise é tão 

somente da tese jurídica, podendo ser a causa e o pedido apenas semelhantes. 

Neste sentido o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos. 38  

Entretanto, o melhor entendimento é que, sem a devida cautela, quis o 

legislador referir-se a causas que guardem entre si as mesmas circunstâncias fáticas 

e jurídicas, a fim de evitar a contradição jurídica de decisões. 

Colaborando com o esclarecimento do verdadeiro sentido da expressão 

utilizada pelo legislador, traz-se a colação entendimento de Luiz Rodrigues Wambier: 

                                              

38  PASSOS, Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca. Improcedência Prima Facie . Disponível na 
Internet: <http://www.nagib.net>. Acesso em 19 dez. 2006. 
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Para se extrair algum rendimento da referida norma jurídica, por “casos 
idênticos” haver-se-á de entender aqueles em que se repitam as mesmas 
circunstancias fáticas e jurídicas, que em nada se difiram numa e noutra 
ação. Para que se identifique tal identidade, não basta que tais ações 
tenham o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Mais que isso, os 
fundamentos jurídicos integrantes da causa de pedir e do pedido de tais 
ações também devem ser idênticos.  39 

E continua o renomado autor: 

Não são “casos idênticos” aqueles relativos a uma mesma tese jurídica, 
que, no entanto, pode ser genericamente aplicada a uma variedade de 
casos. 40 

Assim é que, será possível a aplicação do art. 285-A quando houver 

identidade absoluta de circunstâncias fáticas e jurídicas, pois tal norma autoriza ao 

juiz copiar a motivação e o dispositivo da sentença anteriormente proferida. Tal 

decisão deve ser indicada pelo juiz para que o autor possa comparar o caso 

concreto com os anteriormente julgados, a fim de que possa fundamentar seu 

recurso.  

Desta maneira, as ações devem aproximar-se de tal forma que o 

aproveitamento de decisão proferida em outro julgamento não seja omisso quanto a 

qualquer argumento trazido na inicial.  

Ressalte-se que, o juiz deve fundamentar sua decisão, apontando a 

presença dos requisitos supracitados, não podendo apenas juntar a cópia da 

sentença que serviu de paradigma para a aplicação do art. 285-A. 

 

 

                                              

39 Op. cit. p. 68. 

40 Idem. 



      

3  DA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 285-A 

De acordo com o exposto, verifica-se que as reformas ocorridas na 

sistemática do processo civil buscaram essencialmente uma eficácia prática, ou seja, 

a obtenção de um processo mais célere. Contudo, não se dispensou a atenção 

necessária com o modelo constitucional de processo. Por estas razões, vem-se 

questionando a constitucionalidade das reformas ocorridas no processo civil. 

Observa-se, desta maneira, a preocupação do autor do projeto de lei, o 

Ministro Marcio Thomaz Bastos, em sua exposição de motivos, assim como de seus 

relatores, em evidenciar a constitucionalidade da Lei nº 11.277/2006, ressaltando 

que o julgamento liminar nas ações repetitivas não representa ofensa aos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Entretanto, não se encontra entre os juristas entendimento uniforme 

quanto à constitucionalidade do art. 285-A do Código de Processo Civil. Há, 

inclusive, em curso uma Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a referida lei, cujo 

relator é o Ministro César Peluso. 
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Nesta ADIn (nº 3.695) afirma-se que a Lei 11.277/06, que introduz ao CPC 

a possibilidade do julgamento liminar em ações repetitivas, “institui entre nós uma 

sentença vinculante, impeditiva do curso do processo em primeiro grau.” 41  

Desta forma, nos termos da inicial da referida ação, o art. 285-A atenta 

contra os princípios constitucionais da isonomia, da segurança, da inafastabilidade 

do controle jurisdicional, do devido processo legal e, principalmente, do contraditório. 

Defensor da inconstitucionalidade da nova medida processual, o ilustre 

professor Wambier chega a afirmar que, 

[...] o novo art. 285-A é uma demonstração eloqüente e lamentável da 
tentativa de resolver os grandes problemas estruturais do País (inclusive do 
processo) pela via da negativa de fruição de garantias constitucionais.42 
(grifo do autor) 

Nos termos da petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

interposta, o novel artigo consiste em ofensa ao princípio da isonomia, pois diante da 

diversidade de juízes e varas, o art. 285-A acaba por permitir que, processos 

debatendo o mesmo tema, tenham processamentos diversos, dependendo da 

orientação seguida pelo juízo, observando-se em alguns, seu curso normal e em 

outros, andamento abreviado pela aplicação do referido artigo.  

Ademais, acrescenta que as sentenças proferidas pelos juízes têm sua 

publicidade restrita aos litigantes dos feitos nos quais são proferidas, posto que não 

são publicadas integralmente, não havendo meios ordinários de pesquisa de tais 

decisões. Em razão disso, sustentam ofensa ao princípio da segurança jurídica, no 

                                              

41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.695. Petição Inicial. 
Autor: Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Relator: Ministro César Peluso. fl. 04. 
(Vide Anexo B, deste trabalho). 

42 Op. cit. p. 63. 
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que concerne ao procedimento judicial, pois, quando da utilização da medida em 

tela, o curso do processo dependerá de “sentença antes proferida, cuja publicidade 

para os jurisdicionados que não foram partes naquele feito não existe.” 43 

Wambier sustenta a tese de ofensa ao princípio da segurança jurídica 

afirmando que não há na norma do art. 285-A, sequer, a exigência de que o 

entendimento adotado pelo juízo tenha sido confirmado por órgão recursal superior. 

Desta forma, assevera que tal artigo pode ensejar a criação de “jurisprudência do 

próprio juízo”, o que não se coaduna com os valores de segurança e previsibilidade. 

44 

Neste aspecto, critica-se a criação da chamada súmula vinculante de 1ª 

instância. Segundo os críticos, esta é diferente das súmulas vinculantes dos 

Tribunais Superiores, porque, com o art. 285-A, o magistrado passa a ter o poder de 

extinguir o processo com julgamento de mérito baseado em teses dominantes na 

própria vara ou juízo, sem exigência de entendimento fixado nos Tribunais 

Superiores, malferindo o princípio da segurança jurídica. Maria Lúcia L. C. de 

Medeiros coaduna-se com esse entendimento acrescentando que, 

[...] a uniformização da interpretação de lei federal e da Constituição Federal 
cabe, apenas e tão somente, às Cortes de superposição: STJ e STF. No 
que se refere à vinculação, ainda, o sistema é mais restrito, prevendo a 
CF/88 que somente ao STF cabe editar súmulas vinculantes. 45 

A instituição autora da supracitada ADIn reforça, ainda, que o art. 285-A 

restringe o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, na medida em que 

                                              

43 ADIn n. 3.695 . Petição Inicial. fl. 05. (Anexo B) 

44 Op. cit. p. 65-66. 

45 Op. cit. p. 141 
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abrevia o curso do processo pela utilização da sentença emprestada. Desse modo, 

limita o direito de ação, pois impede a realização do processo em seu curso normal, 

impedindo, inclusive, o surgimento da relação processual triangular, formada por juiz, 

autor e réu.  

Acrescenta-se, ademais, que a referida norma atenta contra o princípio do 

contraditório. Este é o ponto mais debatido pela doutrina quando se questiona a 

constitucionalidade do art. 285-A. Observa-se, na petição inicial da ação interposta, 

citação retirada de parecer lavrado pelo jurista Paulo Medina, no âmbito da OAB, 

que bem esclarece o entendimento da corrente que se posiciona pela 

inconstitucionalidade deste instituto processual: 

A extinção prematura e precipitada do processo, nas condições admitidas 
pelo art. 285-A do Código de Processo Civil, sacrifica, ainda, outro princípio 
constitucional – o princípio do contraditório (Constituição, art. 5º, LV). 
Segundo esse princípio, em sua acepção hodierna, não basta que às partes 
se assegure bilateralidade de audiência ou ciência recíproca dos atos que 
um e outro dos litigantes pratique no curso do procedimento. 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 (factos, provas, questões) que se encontrem em ligação com 
o objeto da causa e que em qualquer fase do processo apareçam como 
potencialmente relevantes para a decisão. 46 

O já citado professor Wambier coaduna-se com essa teoria, tendo, 

inclusive, defendido tal posição em palestra proferida na Faculdade de Direito da 

Universidade Federal do Ceará, onde afirmou que não há como se negar a 

existência de prejuízo ao contraditório, pois, mesmo não havendo prejuízo concreto 

para o réu, o julgamento de mérito da lide sem a citação desta parte processual, 

acarreta prejuízo para o ordenamento jurídico como um todo. 
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E mais. Rebate a alegação de que o contraditório seria apenas 

postergado para o momento da resposta ao recurso de apelação (art. 285-A, § 2º, 

CPC) ressaltando, mais uma vez, que esta é uma tentativa de resolver problemas 

estruturais que assolam o Poder Judiciário, pela negativa das garantias 

fundamentais. 47 

Pelas razões expostas, por fim, aponta-se que o art. 285-A malfere o 

princípio constitucional do devido processo legal. Para corroborar o alegado, 

colaciona-se mais um trecho do parecer exarado por Paulo Medina, do qual merece 

destaque o seguinte parágrafo: 

Ora, não corresponde a esse modelo o processo que dá ao autor a 
sensação de haver empreendido um vôo cego, quando ajuiza 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. 
Terá faltado, nesse contexto, ao autor, a indispensável informação; 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. 48 

É válido salientar, ainda, que, no trânsito do então Projeto de Lei nº 

4.728/04 pela Comissão de Constituição e Justiça, apesar das ressalvas a 

inexistência de ofensa aos princípios constitucionais, a inconstitucionalidade do 

referido projeto foi suscitada pelo Deputado Darci Coelho, que, mediante voto em 

separado, expôs algumas premissas que, em seu pensar, evidenciam a fragilidade 

da norma ora em análise. Veja-se o voto proferido: 

                                              

47  Palestra proferida no I Congresso Cearense de Direito Processual Civil  realizado na Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Ceará, pela Comissão de Formatura 2006.2 Direito – UFC, 
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Procedendo-se, contudo, à análise técnica do teor do projeto de lei em tela, 
é de se verificar que padece de insanáveis vícios quanto aos aspectos de 
constitucionalidade e juridicidade . 

Quer-se estabelecer em seu texto um mecanismo semelhante ao da tão 
propalada súmula vinculante , com a diferença, porém, de já se a prever 
para aplicação pelo juiz competente para o exercício da jurisdição em 
primeiro grau. A sua adoção feriria gravemente o princípio geral de direito 
processual da garantia do duplo grau de jurisdição , eis que estabeleceria 
a possibilidade de se suprimir o primeiro grau da jurisdição, à medida em 
que se autoriza o juiz a proferir sentença apenas reproduzindo o teor de 
outra anteriormente prolatada no juízo. 

Além disso, vislumbra-se, no conteúdo da proposição em comento, ofensa 
também aos princípios e normas gerais que regem a coisa julgada formal , 
tendo em vista que se pretende permitir ao juiz do primeiro grau de 
jurisdição a prolação de sentença terminativa em duas oportunidades, quais 
sejam, no momento anterior à citação da parte contrária e posteriormente à 
prática de tal ato, se então houver apelação e se decidir não a manter e dar 
prosseguimento normal ao feito.  

Há afronta ainda aos princípios constitucionais da garantia da ampla defesa  
e do contraditório , no âmbito do mencionado projeto de lei. 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. 

Diante do exposto, o nosso voto é pela inconstitucionalidade  e 
injuridicidade  do Projeto de Lei no 4.728, de 2004, da emenda a ele 
apresentada e do substitutivo oferecido pelo relator, e, no mérito , pela 
rejeição  de tais proposições. Não há reparos a ser fazer quanto à técnica 
legislativa nelas empregada, restando prejudicada, no entanto, tal análise, 
tendo em vista a conclusão feita anteriormente. 

Sala da Comissão, em 07 de julho de 2005. 

    Deputado DARCI COELHO (os destaques são da 
transcrição) 49 

Em contrapartida, a fim de enriquecer o debate judicial acerca da matéria, 

o Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP interveio nos autos da referida 

Ação Direta de Inconstitucionalidade, na qualidade de amicus curiae, em defesa da 

constitucionalidade do art. 285-A, por considerá-lo um relevante avanço para a 

legislação infraconstitucional do direito processual civil. 
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Acrescenta que, ao contrário do que foi exposto na petição interposta pelo 

Conselho Federal da OAB, o novo instituto coaduna-se com o modelo constitucional 

do direito processual civil, pois viabiliza ao juiz de primeiro grau a rejeição de ações 

fadadas ao insucesso, ou seja, ações que não têm qualquer chance de prevalecer, 

porque apenas repetem argumentos que foram expostos e rejeitados em 

oportunidades anteriores. 

Em defesa da constitucionalidade e relevância do julgamento liminar em 

ações repetitivas estão ao professores Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz 

Arenhart. Estes asseveram que, “tal instituto busca eliminar a possibilidade da 

propositura de ações que objetivem pronunciamentos sobre temas pacificados em 

decisões reiteradas do próprio juiz singular ou dos tribunais, tomadas em ‘casos 

idênticos’”. E continuam, “o novo instituto constitui importante arma para a 

racionalização do serviço jurisdicional” 50.  

Desta forma, o IBDP sustenta que a Lei nº 11.277/06, que inseriu o art. 

285-A ao Código de Processo Civil, não atenta contra nenhum dispositivo da Carta 

Magna, estando, ao contrário, em perfeita consonância com o texto constitucional, 

principalmente com o seu art. 5º, inciso LXXVIII. 

O IBDP rebate a tese de que o art. 285-A consiste em ofensa ao princípio 

da isonomia afirmando que não há qualquer novidade, tampouco 

inconstitucionalidade, na existência de diferentes órgãos jurisdicionais, compostos 

por diferentes magistrados, o que significa decisões judiciais diversas. Acrescenta 

que, a Lei nº 11.277/06 apenas inseriu na sistemática processual a possibilidade de 
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um determinado juízo indeferir liminarmente o pedido do autor quando se tratar de 

“casos repetitivos”, na medida em que o juiz observe que esta nova demanda não 

apresenta particularidade alguma em relação a outras já analisadas e rejeitadas. 

Em conseqüência disto, não há que se falar em ofensa a isonomia, pelo 

contrário, este novo instituto garante que diante das mesmas circunstâncias, 

obtenha-se o mesmo resultado jurídico, ou seja, garante julgamentos uniformes para 

“casos idênticos”, enfocando, ainda, o aspecto da celeridade. 

Por oportuno, traz-se trecho da supracitada petição do IBDP: 

Na exata medida em que o proferimento de “sentenças idênticas” para 
“casos idênticos” (e é esta a expressão utilizada pelo caput do art. 285-A) 
garante “resultados idênticos”, não há como vislumbrar qualquer ofensa ao 
princípio da isonomia, muito pelo contrário. Se um outro juízo tem 
entendimento diverso sobre uma mesma tese jurídica e, por isto, não 
encontrar, no caso concreto, razão para aplicar o comando do novel 
dispositivo, caberá aos Tribunais respectivos uniformizarem, 
gradativamente, qual é e qual não é o entendimento prevalecente. Isto, 
contudo, não é violar a isonomia processual, mas respeitar, bem 
diferentemente, o juiz natural. 51 

Ademais, contesta-se a alegação de malferimento ao princípio da 

segurança jurídica, consubstanciado, segundo os autores da petição inicial, na 

ausência de publicidade das decisões proferidas nos processos anteriores que 

servirão de modelo para o indeferimento liminar. O IBDP, em defesa do supracitado 

artigo, afirma que a segurança jurídica não reside na publicação de sentença em 

cada um dos juízos existentes, mas em se saber quais são as regras a serem 

aplicadas em cada caso concreto. 
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Assim é que, mesmo tendo, o art. 285-A, permitido expressamente a 

reprodução de sentença “paradigmática”, isto não significa dizer que o juiz esta 

dispensado de fundamentar sua decisão e explicar a identidade entre os casos. 

Desta forma, não há porque supor que a segurança jurídica estaria sendo violada. 

Outrossim, Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca Passos, Desembargador 

do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em artigo publicado, destaca 

outro aspecto da segurança jurídica. Aduz que o art. 285-A constitui providência 

atinente à segurança, na medida em que busca eliminar a possibilidade de 

julgamentos diversos em “casos idênticos”. 52 

O IBDP acrescenta, ainda, que o novel artigo não viola o direito de ação, 

que continua a ser exercido plenamente pelo jurisdicionado. Afirma-se que, é certo 

que o legislador infraconstitucional não pode criar óbice ao acesso aos órgãos 

judiciais àquele que se sente lesado ou ameaçado em seu direito. Contudo, o 

legislador ao conferir a possibilidade de o magistrado rejeitar liminarmente, sem a 

citação do réu, a petição inicial pela patente improcedência do pedido, não está, em 

momento algum, impedindo que o autor do processo obtenha uma resposta 

jurisdicional.  

Esta resposta, entretanto, não será positiva, e não se pode entender 

como direito de ação, o direito a obtenção de resultados favoráveis àquele que 

requer a prestação jurisdicional. 

                                              

52  PASSOS, Carlos Eduardo da Rosa da Fonseca. Improcedência Prima Facie . Disponível na 
Internet: <http://www.nagib.net>. Acesso em 19 dez 2006. 
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E mais. Alega-se que a aplicação do art. 285-A não impede a instauração 

regular do processo, como dito na petição inicial, pois não restringe o direito do autor 

de apelar da sentença que julgar liminarmente seu pedido com base no art. 285-A, 

admitindo, inclusive, a possibilidade de o magistrado exercer juízo de retratação, o 

que é medida excepcional em se tratando de recurso de apelação.  

Neste sentido as lições de Marinoni e Arenhart que asseveram que, 

Para se evitar violação ao direito de influir, confere-se ao autor o direito de 
interpor recurso de apelação, mostrando as dessemelhanças entre a sua 
situação concreta e a que foi definida na sentença que julgou o(s) caso(s) 
tomado(s) como idêntico(s). 53 

Observam-se, também, na petição de amicus curiae interposta, 

argumentos contra a tese de que o instituto em tela vai de encontro ao princípio do 

contraditório. Entende-se que “a nova regra permite que o autor, diante da prolação 

de sentença contrária aos seus interesses, exerça o mais amplo contraditório no 

sentido de poder influenciar, legitimamente, a convicção do magistrado com vistas à 

reforma da sentença tal qual proferida”. Assim é que, repita-se, o autor pode apelar 

desta decisão, havendo, ainda, a possibilidade de o juiz exercer juízo de retratação. 

Desta maneira, assegura-se que não há óbice ao exercício do direito ao 

contraditório pelo autor. O que o art. 285-A fez, consoante defende o IBDP, foi 

postergar seu exercício para o plano recursal, em prestígio aos princípios da 

isonomia, segurança jurídica e razoável duração do processo. In verbis: 

É certo dizer, portanto, que o diferimento do contraditório no caso em tela é 
medida salutar e legítima na medida em que prima facie, dada a “repetição 
da mesma tese jurídica”, o magistrado já se encontre suficientemente 
convencido quanto ao desacerto do pedido do autor. Nessa perspectiva, um 
prévio contraditório não tem nada a acrescentar para a formação do 
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convencimento do magistrado. No caso e na medida em que novos 
elementos, novos argumentos, novas luzes sobre aquela mesma tese 
jurídica lhe sejam apresentados — inclusive para fins do exercício do juízo 
de retratação —, não há por que se duvidar da escorreita observância do 
princípio do contraditório. 54 

Outrossim, a ênfase em tais princípios, em detrimento do contraditório, 

não pode levar a declaração de inconstitucionalidade da norma em questão. Tal 

sopesamento é necessário para a convivência harmônica dos princípios 

constitucionais, não havendo qualquer inconstitucionalidade nisto. 

Acrescenta-se, ainda, que não há lógica na utilização de um contraditório 

usual num processo em que, pelo julgamento reiterado em ações anteriores e 

idênticas, já se sabe qual o entendimento que deve prevalecer. Neste caso, 

prestigia-se a celeridade processual, pela utilização do julgamento liminar, evitando 

que se prolongue a atividade jurisdicional em uma demanda fadada ao insucesso.  

Da mesma forma, os defensores da constitucionalidade do art. 285-A 

pugnam pela impossibilidade de se vislumbrar qualquer ofensa ao exercício do 

contraditório em prejuízo da parte ré. Questiona-se a alegação de lesão ao princípio 

do contraditório diante da ausência de citação do réu no início do processo, pois a 

aplicação deste artigo origina uma situação de vantagem inquestionável para ele, 

posto que, como visto, é requisito essencial para a aplicação do art. 285-A, a 

improcedência total do pedido do autor e, caso haja apelação, este será citado para 

integrar a relação processual. 

Assim é que, se a demanda é julgada desde logo totalmente 

improcedente, o réu não experimentará prejuízo algum, não havendo, portando, 
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prejuízo ao exercício do contraditório pela parte ré, pois sua participação no 

processo não ensejaria situação mais vantajosa do que a estabelecida na sentença.  

Este é o entendimento de Gustavo Filipe Barbosa Garcia, citado por Maria 

Lúcia L. C de Medeiros: 

Pode-se argumentar que o réu teria a possibilidade de apresentar em sua 
defesa, novos argumentos, não vislumbrados pelo juízo nos feitos 
anteriores, bem como preliminares e alegações peculiares ao caso em 
debate. No entanto, o que o art. 285-A, caput, autoriza é justamente a 
prolação de sentença julgando totalmente improcedente o pedido do autor. 
Assim, não há qualquer prejuízo ao réu, que não poderia obter provimento 
judicial mais benéfico, ao privar o demandando de eventuais despesas, por 
exemplo, com advogado, preparação de defesa e locomoção, bem como 
preocupações decorrentes de estar sendo acionado. 55 

A petição de amicus curiae traz, ainda, exemplos de outros casos, 

anteriores à Lei nº 11.277/06, em que o direito processual civil conhece o julgamento 

de improcedência da ação, independentemente de previa citação do réu, como a 

hipótese do art. 295, IV c/c 219, §5º do Código de Processo Civil. 

 Por derradeiro, o IBDP aduz que, em virtude na não ofensa aos princípios 

constitucionais da isonomia, segurança jurídica, direito de ação e contraditório, 

conclui-se pela inexistência de qualquer ofensa ao “princípio-síntese” do devido 

processo legal e realização do modelo constitucional do processo civil.  

Em conclusão, o IBDP ressalta que o texto do referido dispositivo legal dá 

e dará margem a discussões a respeito de seu real alcance e interpretação. 

Entretanto, tais questões não podem conduzir ao entendimento de que esta regra é 

inconstitucional. Desta forma, defendem, diante da ausência de 
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inconstitucionalidade, que a Ação Direta de Inconstitucionalidade não é a via 

adequada para o enfrentamento destas questões, devendo estas serem discutidas 

mediante recurso de apelação, onde serão fixados os limites de eficácia deste 

dispositivo legal.  

Ressalte-se, por fim, que a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.695, 

que questiona a harmonia da Lei nº 11.277/06, que inseriu o art. 285-A no Código de 

Processo Civil, com o texto constitucional, ainda encontra-se em curso no Supremo 

Tribunal Federal, não tendo sido apreciado o pedido liminar, razão pela qual referida 

lei encontra-se em vigor. 

Diante do exposto, acatando os argumentos proferidos pelo IBDP e de 

acordo com o parecer exarado pelo Procurador Geral da República, concluímos pela 

constitucionalidade do referido artigo, por entender que não há ofensa a nenhum 

princípio constitucional processual. 

 

 

 

 



      

4 DA EFICÁCIA DO JULGAMENTO LIMINAR EM AÇÕES 

REPETITIVAS 

Ultrapassada a problemática da constitucionalidade do art. 285-A, que 

inseriu o julgamento liminar em ações repetitivas na sistemática do Código de 

Processo Civil, é de extrema relevância a análise da eficácia deste instituto.  

Eficaz é aquilo que é capaz de produzir o efeito desejado. Arnaldo 

Vasconcelos destaca a eficácia da norma como “instância de validade social”, 

ressaltando que, 

O que se espera da eficácia é o resultado, que se mede pela constância 
com que a norma é seguida e realizada. E isso, já mostrara Del Vecchio, 
não se consegue sem a colaboração ativa de todos os componentes do 
corpo social. Nessa participação, pressupõe-se a existência de firme 
sentimento jurídico, que leve à convicção da obrigatoriedade do preceito 
normativo. E aí se descobre como a eficácia se encontra indissoluvelmente 
ligada às idéias de utilidade e justiça. 56 

Desta forma, diz-se que, é eficaz a norma que desempenha a função 

social a que foi destinada, evidenciando-se, assim, seu caráter sociológico.  

Convém salientar, ainda, a diferenciação entre eficácia social e eficácia 

jurídica. José Afonso da Silva57 aponta esta distinção ao afirmar que a eficácia social 

refere-se ao fato de que a norma é realmente obedecida e aplicada, ou seja, designa 
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uma conduta que se encontra em harmonia com a prevista pela norma. Já a eficácia 

jurídica da norma designa a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos 

jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos nela 

indicados; em suma, refere-se à capacidade de realizar os ditames jurídicos 

objetivados pelo legislador.   

É, portanto, neste sentido que se passa a analisar o instituto do 

julgamento liminar em ações repetitivas. 

Consoante se observa na exposição de motivos do projeto que deu 

origem à Lei 11.277/06, o instituto do julgamento liminar em ações repetitivas visa 

conferir racionalidade e celeridade ao serviço de prestação jurisdicional, garantindo 

maior eficiência na tramitação dos feitos e evitando a morosidade que assola o 

judiciário brasileiro. 

Em outras palavras, o principal objetivo deste instituto é tornar mais célere 

a prestação jurisdicional de demandas multitudinárias fadadas ao insucesso, 

evitando o prolongamento de processos considerados inúteis, por tratarem de 

matéria que já tenham sido apreciadas de forma exaustiva pelo juiz. 

Tal afirmação torna-se clara quando se tem em mente a circunstância 

fática real que deu origem ao supracitado instituto. O projeto de lei que deu origem 

ao julgamento liminar em ações repetitivas teve como ponto de partida a 

problemática causada pelo grande número de ações propostas contra as empresas 

de telefonia questionando a legalidade da cobrança de uma “tarifa” mínima. 

Assim é que, buscou-se uma forma de acelerar a marcha dessas ações 

onde o desenvolvimento regular do processo restaria inútil diante do entendimento 
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pacificado do juiz de total improcedência do pedido. Resta saber se, tal inovação 

será capaz de contribuir de fato para a agilidade dos trâmites processuais ou será 

apenas mais um incidente no curso do processo. 

Alguns autores vislumbram o instituto tratado no art. 285-A como um 

importante instrumento de celeridade processual. Marinoni e Arenhart afirmam que 

“o novo instituto constitui importante arma para a racionalização do serviço 

jurisdicional”. 58 E complementam ressaltando que o desenvolvimento regular de 

uma ação repetitiva “constituiria formalismo desnecessário, pois tramitaria somente 

para autorizar o juiz a expedir a decisão cujo conteúdo foi definido no primeiro 

processo.” 59 

Neste sentido também o professor Freddie Didier Junior 60 que, em 

palestra proferida no I Congresso Cearense de Direito Processual Civil, ao discorrer 

sobre o papel criador da jurisprudência, destacou a importância deste instituto no 

trâmite dos chamados “processos em massa”, ou seja, aqueles que envolvem 

direitos individuais homogêneos, onde a controvérsia versa sobre matéria 

unicamente de direito e a discussão jurídica se aplica a uma grande quantidade de 

pessoas na mesma situação fática, como por exemplo, as reivindicações de 

servidores públicos, aposentados e pensionistas, e as pretensões contra planos 

econômicos, dentre outros.  

                                              

58 Op. cit. p. 113. 

59 Idem. 

60 Palestra proferida no I Congresso Cearense de Direito Processual Civil  realizado na Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Ceará, pela Comissão de Formatura 2006.2 Direito – UFC, 
ICEA – Instituto Cearense de Estudos Avançados e Mafrense Assessoria em eventos, em 22-11-2006. 
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Contudo, em que pese a utilidade do julgamento liminar nos processos 

em massa, há uma série de fatores que nos fazem questionar sua eficácia na 

aplicação cotidiana das normas de processo civil. 

O art. 285-A inseriu no CPC a possibilidade de rejeição da inicial, 

dispensando a citação do réu, quando já houver sido proferida sentença de 

improcedência em outros casos idênticos, desafogando o juízo de primeiro grau. 

Entretanto, não há como se esperar que a parte sucumbente se conforme com a 

decisão proferida. 

Assim é que, os autores que tiverem suas iniciais rejeitadas pela 

aplicação do art. 285-A certamente apelarão desta decisão aos tribunais. Desta 

forma, é inegável que os tribunais restarão sobrecarregados por apelações e terão 

de cumprir papel de juízo de primeiro grau, na hipótese de o réu oferecer suas 

contra-razões. 

Neste sentido, merece destaque o discurso de Maria Lúcia Medeiros: 

Sob a justificativa de tornar mais rápida a prestação jurisdicional em 1.º 
grau, os Tribunais passam a assumir mais tarefas e a prestação da tutela 
jurisdicional em 2.º grau, daí, é que será prejudicada, pelo tumulto criado 
por incidentes que, em função da regra do art. 285-A e sob pena de ferir o 
direito ao contraditório, deverão necessariamente ser julgados. 61 

Com efeito, a atividade a ser realizada pelo tribunal quando do julgamento 

da apelação interposta contra sentença proferida com base no art. 285-A será 

extremamente complexa. Wambier 62 enumera os novos incidentes que surgirão nos 

                                              

61 Op. cit. p. 69-70. 

62 Op. cit. p. 146. 
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tribunais, contribuindo para a ineficácia do julgamento liminar em ações repetitivas 

como instrumento de celeridade processual.  

Assevera este autor que, o tribunal deverá averiguar se o juiz de primeiro 

grau poderia, ou não, ter aplicado o art. 285-A à hipótese, ou seja, deverá analisar a 

identidade entre o caso em tela e os anteriormente julgados, bem como a existência 

de algum fundamento que não tenha sido suscitado nas ações, mas que o tenha 

sido na ação em questão.  

Poderá, ainda, vislumbrar que não se trata de matéria exclusivamente de 

direito, havendo necessidade de produção de prova, que o juiz tenha indevidamente 

dispensado. Neste caso, deverá anular a sentença proferida pelo juiz de primeiro 

grau. 

Ademais, como o réu será citado apenas para responder à apelação, não 

lhe poderá ser vedada a argüição de certas matérias típicas de primeiro grau, sob 

pena de inconstitucionalidade. Caso o réu apresente em sua defesa matérias que 

dependam de prova, deverá o tribunal, conforme o caso, cassar a sentença para que 

se dê seguimento à produção de provas, perante o juízo de primeiro grau.  

Se o réu argüir qualquer das matérias referidas no art. 301 do CPC 63, ou 

apresentar defesa de mérito indireta, alegando fato impeditivo, modificativo ou 

                                              

63 “Art. 301 . Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: 
I - inexistência ou nulidade da citação;  
II - incompetência absoluta;  
III - inépcia da petição inicial;  
IV - perempção;  
V - litispendência; 
Vl - coisa julgada; 
VII - conexão; 
Vlll - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;  
IX - convenção de arbitragem;  
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extintivo do direito do autor, será ouvido o autor no prazo de 10 dias, nos termos dos 

art. 327 64 e 326 65 do CPC, respectivamente.  Havendo, em ambos os casos, 

necessidade de produção de prova documental, restará afastada a aplicação do art. 

285-A, por não se tratar de matéria exclusivamente de direito, razão pela qual 

deverá ser cassada a sentença. 

Há, ainda, a possibilidade de o réu argüir incompetência relativa de foro. 

Como o réu é citado apenas quando da interposição de apelação pelo autor, o direito 

de opor exceção de incompetência relativa de foro não lhe poderá ser subtraído. 

Ressalte-se que, diante da anomalia deste procedimento recursal, tal argüição 

poderá ocorrer nas próprias contra-razões. 

Diante do exposto, observa-se que, o procedimento recursal decorrente 

da aplicação do art. 285-A apresenta-se de forma bastante peculiar, ensejando 

diversas dúvidas de interpretação. Desta maneira, a aplicação do art. 285-A deve se 

dar com prudência, pois, a não ser que a resposta do réu verse apenas sobre 

questão unicamente de direito, hipótese em que deverá, ainda, ser dada 

oportunidade de manifestação ao autor, nos demais casos citados, é evidente a má 

aplicação do dispositivo legal em questão.  

                                                                                                                                             

X - carência de ação;  
Xl - falta de caução ou de outra prestação, que a lei exige como preliminar.” 
64 “Art. 327 . Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 301, o juiz mandará ouvir o 
autor no prazo de 10 (dez) dias, permitindo-lhe a produção de prova documental. Verificando a 
existência de irregularidades ou de nulidades sanáveis, o juiz mandará supri-las, fixando à parte 
prazo nunca superior a 30 (trinta) dias.” 

65 “Art. 326 . Se o réu, reconhecendo o fato em que se fundou a ação, outro Ihe opuser impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe 
o juiz a produção de prova documental.” 
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Assim sendo, verificada a má aplicação deste dispositivo pela ausência de 

qualquer de seus requisitos, deverá ser anulada a sentença e a causa remetida ao 

juízo de primeiro grau para que tenha seu desenvolvimento regular, com a devida 

produção de provas e resolução de outras questões que não poderiam ser 

resolvidas perante o tribunal. 

Daí afere-se que, a eficácia do art. 285-A é extremamente restrita, pois 

sua aplicação limita-se às hipóteses onde é evidente a presença dos requisitos 

essenciais para o emprego deste dispositivo, quais sejam: matéria exclusivamente 

de direito; existência de, no mínimo, dois precedentes no juízo; sentença de total 

improcedência do pedido e a demanda verse sobre “casos idênticos”. 

A aplicação do art. 285-A de forma equivocada pelo juiz de primeiro grau 

acaba por gerar efeito contrário ao pretendido pela norma, na medida em que 

ocasiona mais um incidente processual, quando da apelação da sentença liminar, 

sua anulação pelo tribunal e retorno ao juízo de primeiro grau para o 

desenvolvimento regular, o que, em desconformidade com o fim pretendido, 

prolonga sua tramitação. 

Desta forma, para que seja conferida eficácia jurídica a este dispositivo 

legal, é necessário que seja afastada sua interpretação literal e isolada, adotando-se 

uma interpretação sistemática e conjunta de outros institutos processuais. 

Em primeiro lugar, há que se fazer um paralelo deste novo instituto do 

julgamento liminar em ações repetitivas com as súmulas vinculantes.  

Diante da previsão contida no art. 103-A da Constituição Federal, 

alteração trazida pela Emenda Constitucional n° 45/ 2004, e posterior 

regulamentação pela Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006, não mais se 
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questiona o efeito vinculante das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Verifica-se 

no novel art. 103-A a possibilidade de uma súmula ter eficácia vinculante sobre 

decisões futuras, in verbis: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 
provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 
direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 
proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 

Esta alteração constitucional tem o objetivo de unificar o entendimento 

adotado no judiciário brasileiro, evitando que uma mesma norma seja interpretada 

de formas distintas para situações fáticas idênticas, assegurando igualdade e 

segurança jurídica aos litigantes. 

Preocupa-se, ainda, com a efetividade e a tempestividade da distribuição 

da justiça. Assim é que, afirma-se que as decisões contrárias às súmulas apenas 

obrigam a interposição de recurso, atentando contra o princípio da razoável duração 

do processo. 

Assim se expressam Marinoni e Arenhart ao afirmar que, “não há como 

pensar em razoável duração do processo enquanto qualquer juiz puder 

conscientemente decidir em desacordo com os tribunais superiores.” 66 

É neste viés de uniformização jurisprudencial que se inseriu no Código de 

Processo Civil o instituto do julgamento liminar em ações repetitivas. Tal instituto tem 

por fundamento os mesmos princípios das súmulas vinculantes, à medida que, tem 

                                              

66 Op. cit. p. 112. 
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por objetivo desestimular a propositura de ações que objetivem pronunciamento 

sobre temas já pacificados. 

Em segundo lugar, em complementação ao exposto acima, entende-se 

que, mesmo não havendo no dispositivo legal exigência de que o entendimento 

adotado no julgamento liminar tenha sido confirmado por órgão superior àquele que 

proferiu a sentença, este é o entendimento que deve prevalecer.  

Esta é a tese defendida pela ampla maioria dos doutrinadores. Maria 

Lucia Medeiros afirma que, 

O bom senso e uma interpretação sistemática de todas as leis por meio das 
quais vem sendo realizada a reforma do CPC, levam ao entendimento de 
que o juiz, para fazer valer a regra do art. 285-A, deverá aguardar, no 
mínimo, a manifestação do Tribunal local sobre a matéria em discussão. 
Tendo o juiz julgado duas ou mais ações idênticas [no sentido da regra do 
art. 285-A], para valer-se da possibilidade de indeferimento liminar deverá 
aguardar que, em pelo menos uma delas, tenha manifestação do Colegiado 
local, respaldando seu entendimento, porque o que se parece pretender 
com essa regra é prestigiar a uniformidade de tratamento de questões 
jurídicas idênticas e não atribuir poderes ilimitados ao juiz de primeiro grau 
para criar sua própria jurisprudência! 67 

Marinoni e Arenhart advogam neste sentido e enfatizam: 

Não há qualquer lógica em admitir que o juiz possa julgar conforme o que 
decidiu em casos idênticos quando o tribunal ao qual é vinculado já firmou 
jurisprudência predominante ou editou súmula em sentido contrario. No 
caso em que o tribunal consolidou entendimento sobre a improcedência das 
demandas idênticas, a rejeição liminar da ação somente poderá observar a 
orientação do tribunal. 68 

É realmente incoerente o julgamento liminar pelo juiz de primeiro grau em 

ações repetitivas em desconformidade com entendimento dos tribunais superiores. 

Wambier 69 chega a elevar a coincidência entre a orientação adotada pelo juízo de 

                                              

67 Op. cit. p. 142. 

68 Op. cit. p. 113. 

69 Op. cit. p. 67. 
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primeiro grau e o entendimento manifestado por tribunal que lhe seja 

hierarquicamente superior à categoria de pressuposto fundamental para a incidência 

do art. 285-A. 

Entendimento diverso poderia culminar pela prevalência do entendimento 

firmado por um único juízo, em detrimento do oriundo dos tribunais que lhe são 

superiores, o que contraria o princípio da segurança jurídica. 

Ademais, restaria mais uma vez fulminada a eficácia deste instituto, posto 

que tal sentença, contrária à orientação jurisprudencial dominante ou sumulada, 

inevitavelmente será modificada em grau de recurso. 

Por outro lado, se a sentença de julgamento liminar for proferida em 

consonância com súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça, a apelação poderá até mesmo não ser recebida pelo próprio juiz da causa 

perante o qual este recurso é interposto. Isto se dá pela aplicação sistemática do art. 

285-A cumulado com o art. 518, § 1º, modificado pela Lei nº 11.276/2006. Vejamos: 

Art. 518. Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a 
recebe, mandará dar vista ao apelado para responder. 

§ 1o O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver 
em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do 
Supremo Tribunal Federal. 

Assim é que, para ser recebida, a apelação deverá evidenciar que o caso 

concreto possui particularidades que o diferenciam da hipótese sumulada ou que tal 

súmula não deve mais prevalecer. Da decisão que impedir a subida do recurso para 

o tribunal cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 522 do CPC, onde deverá 

ser demonstrada a inaplicabilidade ou a necessidade de revisão da súmula, sob 

pena de ser considerado protelatório. 
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Da mesma forma, havendo agravo de instrumento contra esta decisão, o 

relator poderá rejeitá-lo por decisão monocrática, por contrariar entendimento 

sumulado, ou oriundo de jurisprudência dominante do STF ou do STJ, nos termos do 

art. 557, in verbis: 

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior. 

Por fim, diante do exposto, conclui-se que o art. 285-A, se interpretado de 

forma literal e assistemática, mostra-se na contramão do moderno processo civil, por 

reduzir a possibilidade de diálogo entre as partes no processo e por criar mais um 

incidente processual. Por estas razões, prefere-se que, ao invés de utilizar-se da 

regra do art. 285-A, os juízes façam uso com mais freqüência do julgamento 

antecipado da lide. 

O julgamento antecipado da lide 70 é o julgamento imediato do mérito nas 

hipóteses em que o prosseguimento do feito se revele desnecessário, o que se dá, 

de acordo com Alexandre Câmara71, pelo fato de todos os elementos de que se 

precise para a apreciação do objeto do processo já se encontrem nos autos. 

Das duas hipóteses de cabimento do julgamento antecipado da lide 

previstas nos incisos do art. 330, merece destaque neste estudo a disciplinada no 

inciso I. Diz a primeira parte deste inciso que será adequado o julgamento 

antecipado da lide quando a questão de mérito for unicamente de direito. 

                                              

70 “Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: 
I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 
necessidade de produzir prova em audiência; 
II - quando ocorrer a revelia (art. 319).” 

71 Op. cit. p. 360. 
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Ora, não se vislumbra diferença expressiva no processamento do 

julgamento liminar do art. 285-A e do julgamento antecipado da lide. Este, realizado 

com a plena observância do contraditório e exaurimento da atividade jurisdicional em 

primeiro grau, terá apenas uma fase a mais, qual seja a citação do réu, seguida de 

sua contestação.  

Tratando-se de matéria exclusivamente de direito, logo após o exercício 

do direito de defesa pelo réu, já pode o magistrado proferir a sentença, sem 

qualquer ofensa às garantias processuais constitucionais e de acordo com os 

princípios de celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. 

Ao contrário do que tem afirmado os defensores da eficácia do art. 285-A, 

sua correta aplicação, com a demonstração analítica pelo juiz dos requisitos do 

julgamento liminar e da semelhança entre os casos, pode até mesmo conduzir o 

julgador a um trabalho maior do que se este escolhesse deixar o processo se 

desenvolver regularmente, com a citação do réu e apresentação da contestação, e 

julgasse antecipadamente a lide nos termos do art. 330, I. 

Por fim, traz-se, por oportuna, à colação as lições de Dierle José Coelho 

Nunes acerca da eficácia do julgamento liminar em ações repetitivas: 

Veja-se que o tempo dificilmente será reduzido na pratica, caso se aplique o 
novo art. 285-A, uma vez que quase sempre o autor interporá seu recurso 
de apelação contra a sentença e em face disso o réu deverá ser citado 
(novo § 2º do art. 285-A) para se defender via contra-razões, ao invés de se 
defender via contestação, no mesmo prazo. Desse modo, não se entende 
porque não se implementar uma efetiva discussão antes da decisão 
(contraditório antecipado), com a possibilidade de um sucessivo julgamento 
conforme o estado, ao contrario de se garantir tão somente um contraditório 
sucessivo (via razoes e contra-razoes de recurso), que gerará na prática a 
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potencialidade de duas atividades recursais e uma quebra indiscutível da 
celeridade. 72 

                                              

72 NUNES, Dierle José Coelho. Comentários acerca da súmula impeditiva de recursos (lei 
116.276/2006) e do julgamento liminar de ações repetitivas (lei 11.277/2006) – Do duplo grau de 
jurisdição e do direito constitucional ao recurso (contraditório sucessivo) – Aspectos normativos e 
programáticos. Revista Dialética de Direito Processual , São Paulo, ano 31, n. 137, p. 171-186, 
julho. 2006. p. 184 



      

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A legislação processual civil vem passando por uma série de reformas, 

todas com o objetivo principal de corrigir os pontos de estrangulamento do sistema, 

buscando conferir maior rapidez à prestação jurisdicional. 

Contudo, tais alterações estão sendo feitas sem que haja um diagnóstico 

anterior dos reais problemas existentes no Judiciário brasileiro. Desta forma, pode-

se afirmar que as recentes reformas realizadas na sistemática do processo civil são 

limitadas na medida em que não constituem uma evolução da organização das 

estruturas judiciárias. 

O professor Marcelo Lima Guerra 73 em brilhante palestra, proferida no I 

Congresso Cearense de Direito Processual Civil, chega a afirmar que um dos 

principais problemas da atual reforma processual é a tentativa de combater o mau 

uso dos dispositivos legais através da implantação de novos dispositivos. 

                                              

73 Palestra proferida no I Congresso Cearense de Direito Processual Civil  realizado na Faculdade 
de Direito da Universidade Federal do Ceará, pela Comissão de Formatura 2006.2 Direito – UFC, 
ICEA – Instituto Cearense de Estudos Avançados e Mafrense Assessoria em eventos, em 24-11-2006. 
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Neste sentido é válido trazer à colação entendimento de Giuseppe Tarzia, 

trazido por Humberto Theodoro Junior 74, que se aplica perfeitamente ao contexto de 

reforma processual brasileiro. 

O referido processualista italiano adverte que as simples alterações 

legislativas, por si só jamais terão força para combater a crônica ineficiência dos 

serviços judiciários, cujas raízes são mais profundas e ultrapassam amplamente o 

mero esquema procedimental. E arremata que qualquer reforma da lei processual 

será impotente para desatravancar a prestação jurisdicional se não for 

acompanhada de uma profunda reforma estrutural. 

Em meio às críticas à reforma que vem sendo implementada, foi 

introduzido no ordenamento jurídico, pela Lei nº. 11.277/06, o julgamento liminar em 

ações repetitivas, possibilitando que o juiz rejeite a inicial, com julgamento de mérito, 

dispensando-se a citação do réu, diante da ocorrência de julgamento de total 

improcedência em “casos idênticos”, quando a questão controvertida for unicamente 

de direito. 

Questiona-se, contudo, a constitucionalidade e a eficácia deste instituto. 

Diante da análise da constitucionalidade do artigo 285-A, pela exposição 

dos argumentos presentes na petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e na petição de 

amicus curiae interposta pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual, concluímos 

                                              

74 TARZIA, Giuseppe apud THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação 
jurisdicional. Insuficiência da reforma das leis processuais. Revista Dialética de Direito Processual , 
São Paulo, ano 30, n. 125, p. 61-78, junho. 2005. p. 68. 
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pela ausência de ofensa às garantias constitucionais, em consonância com o 

parecer exarado pelo Procurador Geral da República. 

Em contrapartida, não podemos exaltar a eficácia do referido dispositivo 

legal. Através da análise dos possíveis efeitos da aplicação do art. 285-A, 

observamos que a ausência de cautela na sua aplicação, acabará por gerar mais um 

incidente no curso do processo, em desconformidade com os ideais de 

racionalização e celeridade pretendidos. 

Desta forma, entendemos que se deve primar pela aplicação sistemática 

deste dispositivo legal e dos demais institutos processuais, de forma a permitir a 

aplicação do art. 285-A apenas nos casos em que se verifique que o entendimento 

do juiz de primeiro grau coaduna-se com o entendimento dos tribunais superiores, 

contribuindo para a uniformidade no tratamento de questões jurídicas idênticas, 

formando um ordenamento jurídico coerente e coeso.  

 Assim, a aplicação do art. 285-A deverá ser realizada de modo 

extremamente comedido, apenas nos casos em que decorram conseqüências 

vantajosas para a racionalização da atividade jurisdicionaria. Não sendo assim, a 

aplicação do art. 285-A poderá resultar em um manifesto desperdício de tempo e de 

atividade jurisdicional, em descompasso com os princípios constitucionais da 

razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 

Desta forma, existindo qualquer receio quanto à aplicação do art. 285-A, 

deve, o juiz, optar pelo julgamento antecipado da lide, em detrimento do referido 

artigo, pois, assim, este poderá proferir sentença imediatamente após a 

apresentação de resposta pelo réu, sendo esta mais amadurecida, e, por isso 

mesmo, com maior probabilidade de ser mantida, se contra ela houver recurso.  
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Por fim, esperamos que o presente trabalho monográfico tenha cumprido 

com os objetivos propostos de analisar a interpretação e a aplicação do art. 285-A, 

demonstrar os principais argumentos sobre a constitucionalidade deste artigo e 

evidenciar o posicionamento de vários autores quanto à eficácia do instituto 

introduzido por este dispositivo legal, de forma a suscitar o debate acerca da 

matéria. 
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ANEXO A 

TRAMITAÇÃO DO PROJETO DE LEI  
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LEI 11.277, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2006 
 

Senado Federal PLC 101/2005 
 

(Número na Câmara 4.728/2004) 
 

PROCESSOS REPETITIVOS 
 

Autor: Poder Executivo 
 

Relator na Câmara: João Almeida (PSDB-BA) 
 

Relator no Senado: Sen. Aloísio Merdadante 

Sumário desta publicação do IBDP: 1. Tramitação do projeto; 2. 
Exposição de motivos; 3. Texto do projeto; 4. Emenda 
apresentada; 5. Voto do relator – com substitutivo; 6. Voto em 
separado do Dep. Darci Coelho; 7. Redação final da Câmara dos 
Deputados. 8. Texto da lei sancionada 

1. TRAMITAÇÃO DO PROJETO 

ATUALIZAÇÃO EM 5 DE JUNHO DE 2006 

� Trata-se de projeto de lei que fez parte do “pacote republicano”, apresentado pelo 
Presidente da República no dia 15 de dezembro de 2004, em decorrência do trabalho 
que vem sendo feito pela Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. 

� O IBDP não participou da elaboração do projeto. 

� O projeto encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 
Deputados. 

� O relator é o Deputado João Almeida, do PSDB-BA 

� Esgotado o prazo para emendas, apenas uma emenda foi apresentada. 

� Foi apresentado relatório e voto do relator, que apresentou substitutivo alterando a 
técnica do projeto, mas procedendo a alteração terminológica relevante, pois substitui a 
palavra “cassar” por “não manter”, referindo-se à sentença que julga liminarmente 
improcedente o pedido manifestamente improcedente. 

� Em 10 de agosto o substitutivo do relator foi aprovado pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara dos Deputados, com voto em separado do Deputado Darci Coelho, 
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do PP de Tocantins. O texto final, portanto, é o texto do substitutivo conforme já estava 
publicado neste site. 

� Em 24 de agosto começa a correr o prazo para recurso. Transcorrendo o prazo sem 
qualquer manifestação o projeto seguirá para a apreciação do Senado Federal. 

� Encaminhado ao Senado Federal, o projeto tomou o número PLC 101/2005 

� Designado relator o Senador Aloísio Mercadante, do PT-SP. 

� Projeto definitivamente aprovado no dia 19 de janeiro e submetido à sanção 
presidencial 

� Sancionado em 8 de fevereiro de 2006 e transformado na Lei 11.277/06. 

� Após arquivado, foram prestadas informações a respeito do Projeto, a fim de instruir a 
ADIN nº 3695, a pedido do Ministro Cezar Peluso. 

2. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

EM nº 00186 - MJ 

Brasília, 19 de novembro de 2004 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,  

Submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que “Acresce 
o art. 285-A à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, relativo à 
racionalização do julgamento de processos repetitivo”. 

2.  Sob a perspectiva das diretrizes estabelecidas para a reforma da Justiça, faz-se 
necessária a alteração do sistema processual brasileiro com o escopo de conferir racionalidade 
e celeridade ao serviço de prestação jurisdicional, sem, contudo, ferir o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 

3.  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 e da lei de juizados especiais, para conferir 
eficiência à tramitação de feitos e evitar a morosidade que atualmente caracteriza a atividade 
em questão. 

4.  A proposta vai nesse sentido ao criar mecanismo que permite ao juiz, nos casos 
de processos repetitivos, em que a matéria controvertida for unicamente de direito, e no juízo 
já houver sentença de total improcedência, dispensar a citação e proferir decisão reproduzindo 
a anteriormente prolatada. 
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5.  A sugestão encontra-se acorde com os preceitos que orientam a política 
legislativa de reforma infra-constitucional do processo, ressaltando que a proposta resguarda o 
direito do autor apelar da decisão, possibilitando, ainda, a cassação da mesma pelo juiz, e o 
prosseguimento da demanda em primeira instância.  

6.  Estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter a anexa proposta 
ao elevado descortino de Vossa Excelência, acreditando que, se aceita, estará contribuindo 
para a efetivação das medidas que se fazem necessárias para conferir celeridade ao ritos do 
processo civil. 

Respeitosamente,  

Marcio Thomaz Bastos 

3. TEXTO DO PROJETO 

Acresce o art. 285-A à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil, relativo à racionalização do 
julgamento de processos repetitivos. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1o  Fica acrescido à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, o seguinte artigo: 

 “Art. 285-A.  Quando a matéria controvertida for unicamente de direito, em 
processos repetitivos e sem qualquer singularidade, e no juízo já houver sentença de total 
improcedência em caso análogo, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença 
reproduzindo a anteriormente prolatada. 

§ 1o  Se o autor apelar, é facultado ao juiz, no prazo de cinco dias, cassar a 
sentença e determinar o prosseguimento da demanda. 

§ 2o  Caso mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao 
recurso.” (NR) 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação. 

4. EMENDA APRESENTADA 
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EMENDA 1  (supressiva) – apresentada pelo Dep. Roberto Magalhães (PFL-PE) 

Suprima-se no texto, proposto pelo art. 1º do projeto para constituir o caput do art.  
285-A da Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, a expressão: “em processos repetitivos e 
sem qualquer singularidade”. 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente emenda tem por finalidade tornar o dispositivo a ser incluído mais 
claro e objetivo, sem que haja ofensa, conforme original, à realidade fática. 

A singularidade exigida é inviável, pois em algum ponto os processos serão 
diferenciados, como por exemplo, na diferenciação das partes, valores, etc. 

5. VOTO DO RELATOR – COM SUBSTITUTIVO 

I – RELATÓRIO 

Encontra-se nesta Comissão o Projeto de Lei no 4.728, de 2004, de iniciativa do 
Poder Executivo, para análise conclusiva acerca de sua constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e quanto ao mérito nos termos regimentais. 

A proposição em epígrafe cuida de inserir o art. 285-A à Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, com vistas a propiciar a 
racionalização do julgamento de ações repetitivas. Referido dispositivo prevê que, quando a 
matéria controvertida for unicamente de direito em processos repetitivos e sem qualquer 
singularidade e no juízo já se houver proferido sentença de total improcedência em caso 
análogo, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se a 
anteriormente prolatada. Estabelece também que, nesta hipótese, se o autor apelar, é facultado 
ao juiz, no prazo de cinco dias, optar por não manter a sentença e determinar o 
prosseguimento da demanda e que, caso seja ela mantida, será ordenada a citação do réu para 
responder ao recurso. 

Consultando os andamentos relativos à sua tramitação, observa-se que o prazo 
concedido para apresentação de emendas à iniciativa se esgotou e que em seu curso foi 
oferecida apenas uma com vistas a suprimir do caput do dispositivo que se quer incluir no 
Código de Processo Civil a expressão “em processos repetitivos e sem qualquer 
singularidade”.  

É o relatório. 

II - VOTO DO RELATOR 

O projeto de lei ora sob análise está compreendido na competência privativa da 
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre direito processual, sendo legítima 
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a iniciativa e adequada a elaboração de lei ordinária para tratar da matéria (Art. 22, inciso I; 
Art. 48, caput ; e Art. 61 da Constituição Federal). 

Não se vislumbra óbice quanto aos aspectos de constitucionalidade e juridicidade, 
tendo sido observadas as normas constitucionais e os princípios e fundamentos do nosso 
ordenamento jurídico. 

Por sua vez, a técnica legislativa empregada no projeto de lei em exame se 
encontra adequada aos ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, salvo 
quanto à ausência de um artigo inaugural que enuncie o seu objeto e ao emprego da expressão 
(NR), cuja inserção deve ser feita após a redação do dispositivo e entre as aspas. 

Isto posto, sugere-se que seja alterado o texto da proposição com vistas à 
adequação de sua redação às normas legais em questão e ainda ao uso correto de vocabulário 
jurídico e de técnica de redação. Mostra-se conveniente ainda substituir a palavra “cassar” 
encontrada no § 1º do artigo que se quer acrescentar ao Código, bastante repudiada por seu 
cunho autoritário, pela expressão “não manter”. 

No que concerne ao mérito, louva-se a iniciativa em tela, tendo em vista que ora 
se busca conferir maior racionalidade, eficiência e celeridade ao serviço de prestação 
jurisdicional e à tramitação dos feitos processuais, sem, entretanto, ferir os princípios 
constitucionais da garantia do contraditório e da ampla defesa. 

Para tanto, concede-se ao juiz a faculdade de, em casos nos quais a matéria 
controvertida for unicamente de direito e se no juízo já houver sido proferida sentença de total 
improcedência em caso análogo, dispensar a citação e proferir desde logo a decisão, 
reproduzindo a anteriormente prolatada. 

E, com vistas a assegurar o respeito à garantia ao contraditório e à ampla defesa, 
resguarda-se o direito de o autor apelar da decisão, permitindo-se ainda que o juiz opte nesta 
hipótese por não mantê-la e determine o prosseguimento da demanda no juízo. 

Quanto à sugestão de alteração objeto de emenda supressiva oferecida, cumpre 
mencionar que se mostra conveniente que seja acolhida para que se altere o texto do projeto 
de lei com o intuito de lhe conferir mais clareza e objetividade e evitar interpretações que não 
se coadunem com os propósitos que orientaram a sua apresentação. 

Diante do exposto, o nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e 
adequada técnica legislativa do Projeto de Lei nº 4.728, de 2004, na forma do substitutivo que 
ora segue em anexo e, no mérito, por sua aprovação nesta forma. 

 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 4.728, DE 2004 

Acresce o art. 285-A à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o 
Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Esta Lei acresce o art. 285-A à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 
institui o Código de Processo Civil. 
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Art. 2º A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo 
Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 285-A: 

“Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo 
já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser 
dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. 

§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de cinco dias, por não 
manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. 

§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder 
ao recurso. (NR)” 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação. 

Sala da Comissão, em         de                         de 2005. 

Deputado JOÃO ALMEIDA Relator 

 

6. VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO DARCI COELHO 

Acresce o art. 285-A à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil, relativo à racionalização do 
julgamento de processos repetitivos.  

RELATÓRIO 

Encontra-se nesta Comissão o Projeto de Lei no 4.728, de 2004, de iniciativa do 
Poder Executivo, para apreciação conclusiva acerca de sua constitucionalidade, juridicidade, 
técnica legislativa e quanto ao mérito, nos termos regimentais. 

A proposição em epígrafe cuida de inserir o art. 285-A na Lei no 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil, com vistas a propiciar a 
racionalização do julgamento de ações repetitivas. Referido dispositivo prevê que, quando a 
matéria controvertida for unicamente de direito, em processos repetitivos e sem qualquer 
singularidade, e no juízo já se houver proferido sentença de total improcedência em caso 
análogo, poderá ser dispensada a citação e proferida logo sentença, reproduzindo-se a 
anteriormente prolatada. Estabelece-se também que, nesta hipótese, se o autor apelar, é 
facultado ao juiz, no prazo de cinco dias, optar por não manter a sentença e determinar o 
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prosseguimento da demanda e que, caso seja ela mantida, será ordenada a citação do réu tão-
somente para responder ao recurso. 

No curso de sua tramitação no âmbito desta Comissão, foi apresentada uma única 
emenda com vistas a se suprimir do caput do dispositivo que se quer incluir no Código de 
Processo Civil a expressão “em processos repetitivos e sem qualquer singularidade” sob o 
argumento de que a ocorrência de tal singularidade é quase impossível, pois ações costumam 
se distinguir ao menos no que tange às partes envolvidas ou aos valores de causa ou de 
pedido. 

Por sua vez, o relator designado para oferecer parecer no âmbito desta Comissão 
opinou pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 4.728, de 2004, na forma do substitutivo que oportunamente apresentou e que teria 
acolhido o conteúdo da aludida emenda, e, no mérito, por sua aprovação nesta forma. Na 
ocasião, salientou que a iniciativa “cuidaria de conferir maior racionalidade, eficiência e 
celeridade ao serviço de prestação jurisdicional e à tramitação dos feitos processuais sem, 
entretanto, ferir os princípios constitucionais da garantia do contraditório e da ampla defesa”. 

VOTO 

Procedendo-se, contudo, à análise técnica do teor do projeto de lei em tela, é de se 
verificar que padece de insanáveis vícios quanto aos aspectos de constitucionalidade e 
juridicidade . 

Quer-se estabelecer em seu texto um mecanismo semelhante ao da tão propalada 
súmula vinculante, com a diferença, porém, de já se a prever para aplicação pelo juiz 
competente para o exercício da jurisdição em primeiro grau. A sua adoção feriria gravemente 
o princípio geral de direito processual da garantia do duplo grau de jurisdição, eis que 
estabeleceria a possibilidade de se suprimir o primeiro grau da jurisdição, à medida em que se 
autoriza o juiz a proferir sentença apenas reproduzindo o teor de outra anteriormente prolatada 
no juízo. 

Além disso, vislumbra-se, no conteúdo da proposição em comento, ofensa 
também aos princípios e normas gerais que regem a coisa julgada formal, tendo em vista que 
se pretende permitir ao juiz do primeiro grau de jurisdição a prolação de sentença terminativa 
em duas oportunidades, quais sejam, no momento anterior à citação da parte contrária e 
posteriormente à prática de tal ato, se então houver apelação e se decidir não a manter e dar 
prosseguimento normal ao feito.  

Há afronta ainda aos princípios constitucionais da garantia da ampla defesa e do 
contraditório , no âmbito do mencionado projeto de lei. 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. 

Diante do exposto, o nosso voto é pela inconstitucionalidade e injuridicidade  do 
Projeto de Lei no 4.728, de 2004, da emenda a ele apresentada e do substitutivo oferecido pelo 
relator, e, no mérito, pela rejeição de tais proposições. Não há reparos a ser fazer quanto à 
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técnica legislativa nelas empregada, restando prejudicada, no entanto, tal análise, tendo em 
vista a conclusão feita anteriormente. 

Sala da Comissão, em 07 de julho de 2005. 

    Deputado DARCI COELHO 

7. REDAÇÃO FINAL DA CÂMARA 

Acresce o art. 285-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o 
Código de Processo Civil. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º Esta Lei acresce o art. 285-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 
institui o Código de Processo Civil. 

Art. 2º A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo 
Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 285-A: 

“Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo 
já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser 
dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. 

§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, por 
não manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. 

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

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 
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8. TEXTO DA LEI SANCIONADA 

LEI Nº 11.277, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2006. 

Acresce o art. 285-A à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, 
que institui o Código de Processo Civil. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Esta Lei acresce o art. 285-A à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 
institui o Código de Processo Civil. 

Art. 2o A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de 
Processo Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 285-A: 

"Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo 
já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser 
dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. 

§ 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não 
manter a sentença e determinar o prosseguimento da ação. 

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

Art. 3o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

Brasília, 7 de fevereiro de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Márcio Thomaz Bastos 
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ANEXO B 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.695 – PET IÇÃO 

INICIAL 



  94  

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, serviço público dotado de personalidade jurídica, regulamentado pela 

Lei 8906, com sede no Edifício da Ordem dos Advogados, Setor de Autarquias 

Sul, Quadra 05, desta Capital, vem, nos termos do artigo 103, VII, da 

Constituição Federal, por meio de seu Presidente (doc. 01), ajuizar  

 

ação direta de inconstitucionalidade, 

com pedido de liminar, 

 

 

contra a íntegra da Lei federal 11.277, de 7 de fevereiro de 2006, que “acresce o art. 

285-A à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de Processo 

Civil” (doc. 02), cuja redação é a seguinte: 

 

“Art. 1 o Esta Lei acresce o art. 285-A à Lei no 5.869, 

de 11 de janeiro de 1973, que institui o Código de 

Processo Civil. 
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Art. 2o A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 

institui o Código de Processo Civil, passa a vigorar 

acrescida do seguinte art. 285-A: 

"Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for 

unicamente de direito e no juízo já houver sido 

proferida sentença de total improcedência em outros 

casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e 

proferida sentença, reproduzindo-se o teor da 

anteriormente prolatada. 

§ 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no 

prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e 

determinar o prosseguimento da ação. 

§ 2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a 

citação do réu para responder ao recurso." 

Art. 3o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após 

a data de sua publicação.” 

 

 A Lei atacada, introduzindo no Código de Processo Civil, 

com o artigo 285 – A, a possibilidade de dispensa da apresentação de defesa e a 

reprodução de sentença em outro feito prolatada (sentença emprestada), está a macular 

o artigo 5º, caput, com os incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal; 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: 

... 



  96  

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

... 

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal; 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes” 

 

 Na administração do aparelho judiciário, juízes dispõem-se 

em varas diversas, havendo, em algumas, além do titular, um substituto auxiliar.  

 Muitas vezes, varas permanecem sem titular por longos 

períodos, havendo sucessivos juízes substitutos que por elas passam em períodos nem 

sempre longos. 

 Proferem os juízes, por outro lado, sentenças aos milhares, 

cuja publicidade restringe-se, de fato, aos litigantes dos feitos nos quais são proferidas, 

uma vez que, como regra, não são publicadas na íntegra, nem se encontram 

disponíveis nos meios ordinários de pesquisa de jurisprudência. 

 A norma atacada permite a utilização de sentença prolatada 

em outro processo, no mesmo juízo, para dar fim a processo proposto posteriormente. 

Institui entre nós uma sentença vinculante, impeditiva do curso do processo em 

primeiro grau . 

 Ante a diversidade de juízes e varas, o diploma normativo 

permite que processos debatendo o mesmo tema, mas distribuídos a diferentes 

magistrados, tenham curso normal ou abreviado, conforme tenha sido proferida ou não 

sentença relativa ao mesmo assunto no juízo. Quebra, desse modo, o princípio da 

isonomia. 
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 Atenta, noutra vertente, contra o princípio da segurança 

jurídica , no que concerne ao procedimento judicial, posto que o processo será normal 

ou abreviado segundo sentença antes proferida, cuja publicidade para os 

jurisdicionados que não foram partes naquele feito não existe.  

 Restringe de forma desarrazoada, sem margem para 

dúvidas, o diploma legal, o princípio do direito de ação. Em parecer da lavrado 

jurista Paulo Medina no âmbito do OAB, cuja juntada se faz com a inicial (doc. 03), a 

limitação a tal garantia constitucional restou perfeitamente delineada nos seguintes 

termos: 

 

“ADA PELLEGRINI GRINOVER, por seu turno, 

lembrando que ‘a jurisprudência brasileira tem admitido o 

poder de regulamentação, pelo legislador ordinário, do 

princípio constitucional da inafastabilidade do controle 

judiciário’, adverte, porém, que tal regulamentação deveria 

confinar-se ‘dentro de limites que lhe impedissem reduzir 

desarrazoadamente ou aniquilar a garantia constitucional’. 

No mesmo sentido é a orientação da jurisprudência 

constitucional alemã e italiana, que, conforme salienta a 

ilustre professora, ‘tem deduzido, da garantia 

constitucional do direito de ação e de defesa, princípios e 

postulados relevantes para o processo; ao legislador – 

acrescenta – compete regular o exercício do direito de ação 

e de defesa, de acordo com a estrutura e as exigências de 

cada procedimento: mas sem limitar a garantia da 

possibilidade concreta de desenvolver a atividade 

necessária para obter o pronunciamento do juiz sobre a 

razão do pedido, em todas as fases processuais.’ 

Ora, na medida em que se impede a instauração regular do 

processo, a pretexto de que a questão jurídica suscitada no 
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pedido já recebeu do juízo solução contrária, o que se está 

estabelecendo, de forma iniludível, é uma desarrazoada 

restrição ao direito de ação, pela via oblíqua de um 

expediente que não permite o exame de aspectos peculiares 

que a causa, porventura, apresente e que, talvez, levassem 

o juiz a decidir noutro sentido.” 

 

 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. 

 A norma atenta também contra o princípio do 

contraditório . Mais uma vez o parecer do jurista Paulo Medina merece citação: 

 

“A extinção prematura e precipitada do processo, nas 

condições admitidas pelo art. 285-A do Código de Processo 

Civil, sacrifica, ainda, outro princípio constitucional – o 

princípio do contraditório (Constituição, art. 5º, LV). 

Segundo esse princípio, em sua acepção hodierna, não 

basta que às partes se assegure bilateralidade de audiência 

ou ciência recíproca dos atos que um e outro dos litigantes 

pratique no curso do procedimento. 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 (factos, provas, questões) que se encontrem em 

ligação com o objeto da causa e que em qualquer fase do 
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processo apareçam como potencialmente relevantes para a 

decisão.” 

 

 Por fim, cabe apontar que a Lei 11.277 macula ainda o 

devido processo legal. Como bem destacou Paulo Medida ainda em seu parecer 

anexo, o devido processo é conspurcado, quando o feito tem seu curso abreviado com 

fundamento em sentença, cuja publicidade é inexistente, que acaba por dar fim ao 

processo sem examinar as alegações do autor, sem as rebater. 

 

“LUIZ GUILHERME MARINONI, advertindo para a 

circunstância de que o processo jurisdicional ‘deve refletir 

o Estado Democrático de Direito’, de que é uma espécie de 

‘microcosmos’, assevera que a ‘idéia básica do processo 

deve ser a de garantir aos interessados um participação 

efetiva no procedimento que vai levar à edição do ato de 

poder, ou seja, à decisão.’ ‘Participação, porém – 

acrescenta - , pressupõe informação.’ Por isso, o devido 

processo legal requer a conjugação dos princípios 

constitucionais do contraditório, da publicidade e da 

motivação. ‘Tais princípios – conclui o professor 

paranaense -, por óbvio, adquirem um roupagem política, 

querendo dar ênfase à necessidade de uma efetiva 

participação no processo.’ 

Ora, não corresponde a esse modelo o processo que dá ao 

autor a sensação de haver empreendido um 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. 

Terá faltado, nesse contexto, ao autor, a indispensável 

informação; negou-se-lhe, ademais, qualquer possibilidade 
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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. 

 

 A norma impugnada, pois, por violar o princípio da 

igualdade, da segurança, do acesso à Justiça, do contraditório e do devido processo 

legal há de ser expurgada do ordenamento jurídico pátrio. 

 

Liminar 

 

 Impõe-se a concessão de medida liminar para o fim de ser 

evitada aplicação da norma fustigada, cujo período vacatio legis está por se ultimar em 

08 de maio do corrente ano. Não se pode permitir que venha a produzir efeitos norma 

que irá atingir milhares de processos judiciais, sejam aqueles que venham a ser 

propostos após seu período de vigência, sejam aqueles que, encontram-se em curso, 

acabarão por ser abreviados pela aplicação da novel norma processual. Na medida em 

que o diploma legal impugnado será, com certeza, declarado inconstitucional ao final 

do julgamento da presente ação, admitir que produza efeitos ensejará, após, a 

declaração de nulidade de milhares de atos e sentenças judiciais que tenham sido 

lavrados com apoio na norma fustigada, provocando graves transtornos à 

administração da Justiça e ainda `a credibilidade do Poder Judiciário. É manifesta pois 

a conveniência de se conceder liminar, dispensando-se até mesmo a audiência prévia 

do Congresso Nacional e do Presidente da República. 

 

Pedido 

 

 Por todo o exposto, pede o autor seja suspensa 

liminarmente a íntegra da Lei federal 11.277, de 7 de fevereiro de 2006. 
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 Pede seja declarada, ao final, a inconstitucionalidade da 

íntegra da Lei federal 11.277, de 7 de fevereiro de 2006. 

 

 Requer seja citado o Advogado-Geral da União, nos 

termos do artigo 103, § 3o, da Constituição Federal, para defender o ato 

impugnado, na Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Anexo IV, em 

Brasília, Distrito Federal. 

 Requer, outrossim, sejam oficiados o Presidente da 

Republica e do Congresso Nacional para prestarem informações no prazo legal. 

 Protesta pela produção de provas porventura admitidas 

(art. 9o , §§ 1o e 3o da Lei 9.868). 

 Dá à causa o valor de mil reais. 

 Brasília, 24 de março de 2006. 

  

 Roberto Antônio Busato 
 Presidente do Conselho Federal 
 da Ordem dos Advogados do Brasil 
 
 
 Marcelo Mello Martins 
 Oab df 6541 
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ANEXO C 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.695 – PET IÇÃO 

DE AMICUS CURIAE 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO DO COLENDO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.695/DF 

 

 O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 
PROCESSUAL – IBDP, associação civil com sede no Largo de São Francisco, 95, 
Prédio Anexo, 5º andar, CEP 01005-010, São Paulo, SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 
57.746.448/0001-76, representado por sua Presidente, Ada Pellegrini Grinover (doc. 
01), vem à presença de Vossa Excelência, por seu procurador (doc. 02), para requerer 
sua intervenção nos autos do processo em referência, em que é Autor o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade de AMICUS CURIAE, o 
que faz nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999, e para os fins que passa a 
expor: 

 

1) Da intervenção do IBDP na qualidade de amicus curiae 

 Está bem sedimentada, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a razão 

de ser de uma intervenção na modalidade ora pretendida. O amicus curiae é figura 
que, pelas suas origens históricas e de direito comparado, pode ser entendido como um 
especial terceiro interessado que, por iniciativa própria ou por determinação judicial, 
intervém em processo pendente com vistas a enriquecer o debate judicial sobre as mais 
diversas questões jurídicas, portando, para o ambiente judiciário, valores dispersos na 
sociedade civil e no próprio Estado, legitimando e pluralizando as decisões tomadas 
pelo Poder Judiciário, em especial, como no caso vertente, quando o tema em pauta 
diz respeito à constitucionalidade de uma lei relevantíssima para os avanços da 
legislação infraconstitucional do direito processual civil. 

 É seguro, neste sentido, o entendimento deste Col. Tribunal, como faz prova o 
seguinte excerto da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI 2.548/PR:  
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“Não há dúvida, outrossim, de que a participação de diferentes grupos 

em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre 

uma função de integração extremamente relevante no Estado de Direito. 

Em consonância com esse modelo ora proposto, Peter Häberle defende a 

necessidade de que os instrumentos de informação dos juízes constitucionais 

sejam ampliados, especialmente no que se refere às audiências públicas e às 

‘intervenções de eventuais interessados’, assegurando-se novas formas de 

participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em 

sentido amplo da Constituição (...). Ao ter acesso a essa pluralidade de 

visões em permanente diálogo, este Supremo Tribunal Federal passa a 

contar com os benefícios decorrentes dos subsídios técnicos, implicações 

político-jurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir a 

ser apresentados pelos ‘amigos da Corte’. Essa inovação institucional, além 

de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, garante novas 

possibilidades de legitimação dos julgamentos do Tribunal no âmbito de sua 

tarefa precípua de guarda da Constituição. (...) Entendo, portanto, que a 

admissão de amicus curiae confere ao processo um colorido diferenciado, 

emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, fundamental para o 

reconhecimento de direitos e a realização de garantias constitucionais em 

um Estado Democrático de Direito.”. (os destaques são da transcrição). 

 O que importa destacar a respeito do Instituto Brasileiro de Direito Processual 
(IBDP) é que ele preenche os requisitos que a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal tem exigido como forma de legitimar sua intervenção na qualidade de amicus 

curiae. Assim, não só porque a matéria aqui versada é inegavelmente relevante, mas 
também porque se trata de entidade de alto grau de representatividade — e estes 
requisitos têm fundamento no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868/1999 —, sua intervenção tal 
qual pretendida é medida que, no caso concreto, se impõe. 

 

1.1) Da relevância da matéria 

 A matéria aqui discutida é claramente relevante. Trata-se do questionamento, à 
luz da Constituição Federal, de regra que, posta no Código de Processo Civil pela Lei 
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n. 11.277/2006, tende a disciplinar nova modalidade de rejeição liminar da petição 
inicial nos casos dos chamados “processos repetitivos”.  

 Trata-se de regra que tende a ter aplicação diuturna no foro a reclamar, destarte, 

a declaração de sua escorreita e decisiva conformação aos princípios constitucionais 
do processo para que ela possa, vencido o prazo da vacatio legis (art. 3º da Lei n. 
11.277/2006) realizar adequadamente sua missão de racionalizar o processamento 
destes “processos repetitivos” desde o primeiro grau de jurisdição, em estreita 
observância ao comando do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, introduzido 
pela Emenda Constitucional n. 45/2004. 

 

1.2) Da representatividade do IBDP 

 O Instituto Brasileiro de Direito Processual é organização associativa não 

governamental, composta de professores, especialistas e estudiosos do direito 
processual civil e penal. Desde sua fundação em 1958, vem colaborando com o 
desenvolvimento do direito processual brasileiro, promovendo encontros nacionais e 
internacionais e participando de todas as iniciativas que objetivam o aprimoramento 
legislativo e o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. Seus membros têm se 
destacado na vida acadêmica, profissional e científica, integrando institutos nacionais e 
internacionais, cristalizando a literatura doutrinária e divulgando os avanços do direito 
processual civil e penal brasileiros por todo o país e também perante a comunidade 
internacional. 

 De acordo com o art. 3º de seus estatutos sociais, o Instituto tem por finalidade: 
“a) promover o estudo do Direito Processual em todo o País,  mediante cursos, 
conferências, seminários, congressos e publicações; b) manter intercâmbio com as 
associações congêneres; e c) colaborar com as instituições universitárias, inclusive 
mediante a organização de concursos e a concessão de prêmios para as melhores obras 
de Direito Processual.” (doc. 01). 

 Já seria o suficiente para autorizar o seu ingresso na qualidade de amicus curiae 

no presente feito. Mas a atuação do IBPD vai muito além. O Instituto tem abraçado 
como causa, desde seu início, a modificação substancial do Código de Processo Civil, 
as chamadas “Reformas do Código de Processo Civil”, e promovido, a este propósito, 
um sem fim de atividades com os mais variados objetivos, tendo sempre em conta a 
admissão, a mais ampla possível, da comunidade acadêmica e dos profissionais do 
direito em geral, para discussão dos novos rumos do direito processual civil.  
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 O IBDP tem, de resto, participado diretamente na elaboração de diversos 

anteprojetos de lei com vistas ao estabelecimento de um Código de Processo Civil que 
melhor e mais racionalmente realize os valores constitucionalmente garantidos em prol 
dos jurisdicionados não só em termos de maior velocidade na prestação jurisdicional 
mas também em termos de sua qualidade. 

 Tanto assim que na Exposição de Motivos que prefaciou o então Projeto de lei 

que acabou sendo convertido na Lei n. 11.277/2006 (EM n. 00186-MJ, datada de 19 de 
novembro de 2004), ora impugnada nesta sede, o Exmo. Sr. Ministro da Justiça assim 
se manifestou: 

“3. 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 e da lei de 
juizados especiais, para conferir eficiência à tramitação de feitos e evitar a 
morosidade que atualmente caracteriza a atividade em questão.” (doc. 03, sem os 
destaques). 

 É certo que o Instituto Brasileiro de Direito Processual não preparou o 

Anteprojeto de lei que veio a ser convertido na Lei n. 11.277/2006, iniciativa do 
próprio Poder Executivo, com o chamado “Pacote Republicano” de reformas do 
Código de Processo Civil. Mesmo assim, dadas suas finalidades institucionais, não há 
como afastar dele o inegável e suficiente interesse institucional para, na qualidade de 
amicus curiae, manifestar-se perante este Col. Supremo Tribunal Federal sobre o 
assunto pugnando, como aqui se pugna, pela improcedência da presente ação direta de 
inconstitucionalidade. Pluralizando o debate sobre a questão aqui discutida e trazendo 
à elevada consideração dos Srs. Ministros componentes desta Col. Corte, material para 
uma mais detida e profunda reflexão sobre a tese exposta na inicial da presente ação 
direta de inconstitucionalidade. 

 Ademais, não fosse suficiente o quanto já destacado, e muito recentemente, por 

obra do Instituto Brasileiro de Direito Processual, reuniram-se, na capital Federal, mais 
de duas dezenas dos mais destacados processualistas civis brasileiros, e mais de 1.200 
participantes — que representaram, vale o destaque, todos os Estados brasileiros — 
para discutir, por três dias, as profundas modificações pelas quais, mais recentemente, 
atravessou o Código de Processo Civil. A Lei n. 11.277/2006 não deixou de receber, 
dada a sua relevância, importância e atualidade, espaço próprio para ampla discussão, 
a cargo de um dos mais prestigiados processualistas civis pátrios, o Professor Araken 
de Assis, Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e 
Desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado. (docs. 04 e 05). Na 
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oportunidade, outrossim, foi comunicada, aos presentes, a iniciativa do IBDP em 
ingressar nos autos da presente ação como amicus curiae, o que recebeu expressa 
moção de apoio (doc. 06). 

 Por força do quanto se vem de expor, não há como deixar de reconhecer ao 

Requerente interesse institucional para pleitear sua intervenção na qualidade de 
amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade, com o objetivo de 
engrandecer o debate da relevantíssima questão sobre a qual versa a presente ação, e o 
faz apresentando os argumentos e as considerações que lhe parecem bastantes para 
sustentar a constitucionalidade do novel art. 285-A do Código de Processo Civil, 
introduzido pela Lei n. 11.277/2006. 

 

2) Da oportunidade procedimental da presente intervenção 

 Não menos importante do que as considerações 

desenvolvidas no item anterior é a que diz respeito à oportunidade procedimental da 
intervenção do amicus curiae. Depois de alguma hesitação inicial motivada 
especialmente pelo silêncio da Lei n. 9.868/1999, o Plenário do Col. Supremo Tribunal 
Federal tem decidido, acertadamente, que a intervenção do amicus curiae não se 
vincula ao prazo que os réus da ação direta de inconstitucionalidade têm para 
apresentar suas informações. Assim, por exemplo, o quanto decidido na ADI n. 
2.238/DF, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 27.8.2001, DJ 31.8.2001, p. 68, e na ADI 1.104-
9/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.10.2003, DJ 29.10.2003, p. 33. 

 Mais recentemente, o Ministro Cezar Peluso, relator desta 
ação direta de inconstitucionalidade, revendo posicionamento anterior, admitiu o 
ingresso do amicus curiae mesmo depois de escoado o prazo das informações. Isto 
porque, escreveu Sua Excelência, “... já não me parece deva ser esse o resultado da 
interpretação sistemática e teleológica da modalidade interventiva de que se cuida. A 
admissão legal da figura do amicus curiae, tradicional no sistema da common law, 
constitui evidente manifestação do impacto que o julgamento de ação de controle 
concentrado de constitucionalidade produz sobre a ordem jurídico-social. Com 
prevê-la, abre-se um canal valioso para a participação de membros do corpo 
social interessados no processo de tomada de decisão da Corte, em reforço da 
legitimidade e do caráter plural e democrático da atividade exercida pelo 
julgador.” (ADI 3.474/BA, rel. Min. Cezar Peluso, j. 13.10.2005, DJ 19.10.2005, p. 
32, sem os destaques). Há notícia, até mesmo, da admissão do amicus curiae quando o 
feito já está pautado para julgamento (ADI 2.548, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 
24.10.2005), e mesmo quando o julgamento já teve início, para fins de sustentação 
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oral, após a leitura do relatório (ADI 2.777-QO, rel. Min. Cezar Peluso e ADI 2.675-
QO/PE, rel. Min. Carlos Velloso).  

 Mesmo nos casos, como no presente, em que à ação direta 

de inconstitucionalidade é emprestado o procedimento “sumário” (abreviado) do art. 
12 da Lei n. 9.868/1999, a oportunidade da intervenção do amicus curiae não fica 
atrelada ao prazo das informações. Neste sentido é o entendimento do Min. Celso de 
Mello, na ADI 3.320-MC/MS.  

 Assim, a presente manifestação é oportuna e, como tal, 
deve ser admitida e apreciada pelos nobres Julgadores. 

 

3) Da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade 

 De acordo com a petição inicial desta ação direta de 
inconstitucionalidade, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil, o art. 285-A do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.277, de 7 
de fevereiro de 2006, e publicada no Diário Oficial da União de 8 de fevereiro de 
2006, seria inconstitucional porque violadora dos seguintes princípios constitucionais 
regentes do processo civil: isonomia e segurança jurídicas (art. 5º, caput); direito de 
ação (art. 5º, XXXV), devido processo legal (art. 5º, LIV) e contraditório (art. 5º, LV). 

 Com o devido respeito, não há, no art. 285-A do Código de 

Processo Civil, nenhuma das inconstitucionalidades apontadas na petição inicial. 
Muito pelo contrário, o dispositivo realiza adequadamente o “modelo constitucional 
do processo civil brasileiro”, bem combinando as eficácias dos diversos princípios 
regentes da atuação jurisdicional em busca de um processo civil mais justo, mais 
eqüânime, mais racional. Não há, em uma sentença, óbice constitucional para que o 
legislador autorize, como a Lei n. 11.277/2006 autorizou, que nos casos “repetitivos” o 
magistrado de primeiro grau de jurisdição indefira, quando já houver sentença de total 
improcedência anterior, a petição inicial, rejeitando, desde logo, o pedido do autor, 
postergando a citação do réu para o acompanhamento de eventual apelação (§ 2º do 
art. 285-A). 

 É a esta demonstração que se voltam os itens seguintes. 

 

4) Da constitucionalidade do art. 285-A do CPC (Lei n. 11.277/2006) 
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 O art. 285-A do Código de Processo Civil, introduzido pela 

Lei n. 11.277, de 7 de fevereiro de 2006, é constitucional. Ele não viola os 
dispositivos constitucionais referidos na petição inicial do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Bem diferentemente, a nova regra bem realiza, na ordem 
prática, o modelo constitucional do direito processual civil na medida em que 
viabiliza, ao magistrado de primeiro grau de jurisdição, rejeitar ações infundadas e que 
não têm, na sua perspectiva, quaisquer chances de prevalecimento porque apenas 
repetem argumentos já expostos em oportunidades anteriores e que já foram 
suficientemente rejeitados. Isto, evidentemente, sem que haja qualquer agressão aos 
princípios constitucionais do processo civil. 

 

4.1) Não há violação ao princípio da isonomia 

 De acordo com a petição inicial, o art. 285-A do Código de 

Processo Civil violaria o princípio da isonomia, agasalhado no caput do art. 5º, da 
Constituição Federal, porque o dispositivo ao instituir, entre nós, uma “sentença 
vinculante impeditiva do curso do processo em primeiro grau” significaria que, 
consoante o entendimento de um dado magistrado e “ante a diversidade de juízes e 
varas”, os processos “... debatendo o mesmo tema, mas distribuídos a diferentes 
magistrados, tenham curso normal ou abreviado, conforme tenha sido proferida ou não 
sentença relativa ao mesmo assunto no juízo”. 

 Que a existência de diferentes órgãos jurisdicionais 

compostos por diferentes magistrados pode significar o proferimento de diferentes 
decisões judiciais — a bem da verdade: tantas decisões quantos sejam os ocupantes 
dos “juízos” ou das “varas” — não há qualquer novidade. Tampouco há, nisto, 
qualquer inconstitucionalidade. Neste sentido, o que a Lei n. 11.277/2006 fez, ao 
acrescentar o art. 285-A do Código de Processo Civil, apenas foi de permitir — o 
caput do dispositivo é claro quanto a se tratar de uma mera faculdade do juiz — que o 
entendimento de um dado juízo leve à improcedência liminar do pedido. Nada mais do 
que isto. O que, normalmente, levaria algum tempo, semanas, meses ou anos para ser 
proferido é, agora, mercê da nova disciplina legislativa, uma questão de tempo de o 
juiz analisar adequadamente a petição inicial e na medida em que observe que ela nada 
traz de novo, que nada acrescenta aos “casos repetitivos” que aquele mesmo juízo já 
analisou e rejeitou, “reproduza” a sentença que levou os mesmos casos, assim 
compreendidos como as “mesmas teses jurídicas”, ao mesmo resultado: a 
improcedência. 
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 Analisada a questão deste prisma de análise — que, vale o 

destaque, não é muito diversa das preocupações do Ministro Victor Nunes Leal 
quando, há mais de quatro décadas, se voltou às formas de racionalizar a observância 
dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal —, 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 possível, o mesmo resultado jurídico, dispensando aos litigantes — e em, 
especial, aos variados autores —, desta maneira, escorreito tratamento isonômico. É, 
neste sentido, regra que racionaliza o proferimento de julgamentos uniformes para os 
mesmos casos (“casos idênticos”) na exata medida em que eles sejam distribuídos para 
os mesmos juízos. 

 Ademais, não há como se olvidar que o art. 285-A do 

Código de Processo Civil, uma vez em vigor, encontrará também em vigência o 
aprimoramento da regra constante do inciso II do art. 253 e um novo inciso àquele 
dispositivo, o n. III, do Código de Processo Civil, obra da Lei n. 11.280/2006. As 
novas regras fixam a prevenção do juízo para toda e qualquer forma de repetição ou 
repropositura da mesma demanda ou, quando menos, com alguma variação de autores 
ou de réus. Tudo para evitar que a mesma situação fática arranque, do Estado-juiz, 
decisões diversas (favoráveis ou desfavoráveis ao autor da ação, isto é indiferente) 
consoante variem os magistrados componentes de cada juízo, de cada vara, de cada 
parcela orgânica do aparelho Judiciário. 

 Na exata medida em que o proferimento de “sentenças 
idênticas” para “casos idênticos” (e é esta a expressão utilizada pelo caput do art. 285-
A) garante “resultados idênticos”, não há como vislumbrar qualquer ofensa ao 
princípio da isonomia, muito pelo contrário. Se um outro juízo tem entendimento 
diverso sobre uma mesma tese jurídica e, por isto, não encontrar, no caso concreto, 
razão para aplicar o comando do novel dispositivo, caberá aos Tribunais respectivos 
uniformizarem, gradativamente, qual é e qual não é o entendimento prevalecente. Isto, 
contudo, não é violar a isonomia processual mas respeitar, bem diferentemente, o juiz 
natural. 

 

4.2) Não há violação ao princípio da segurança jurídica 

 Pela mesma razão exposta no primeiro parágrafo do n. 4.1, 
supra, lê-se da inicial que o art. 285-A violaria o princípio da segurança jurídica 
(também agasalhado no caput do art. 5º, da Constituição Federal) porque o desate do 
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“novo” processo será abreviado ou não “segundo sentença antes proferida, cuja 
publicidade para os jurisdicionados que não foram parte naquele feito não existe”. 

 A idéia de segurança jurídica não se vincula, ao contrário 

do que quer parecer da leitura da petição inicial desta ação direta de 
inconstitucionalidade, apenas a uma prévia publicidade de sentença em um ou em 
outro sentido em cada um dos “juízos” do foro brasileiro de primeiro ou segundo graus 
de jurisdição. A segurança jurídica reside, bem diferentemente, em se saber quais serão 
as regras a serem aplicadas em cada caso concreto, conforme as diversas situações que 
se ponham perante o magistrado.  

 Como, para a escorreita incidência do art. 285-A do Código 
de Processo Civil, faz-se necessário que o juiz, como dá-se, de resto, quando profere 
qualquer decisão — e isto é imposição constitucional (art. 93, IX, da Constituição 
Federal) e infraconstitucional (arts. 165 e 459, caput, do Código de Processo Civil) —, 
motive-a, fundamente-a, diga, legitimando a competência que recebeu desde a 
Constituição, porque decidiu em um e em outro sentido, não há porque supor que a 
segurança jurídica estaria sendo violada. 

 Mesmo que o final do caput do art. 285-A, do Código de 

Processo Civil permita que a sentença “paradigmática” seja “reproduzida” no caso 
novo, isto não significa dizer, evidentemente, que ao magistrado será possível deixar 
de explicar por que, na sua opinião, os casos são “idênticos”, autorizando a incidência 
da novel regra. E se, porventura, isto não se verificar no dia-a-dia do foro isto é 
questão que deverá ser perseguida no específico caso concreto, mercê do segmento 
recursal que a própria Lei n. 11.277/2006 se encarregou de delinear expressamente aos 
casos de aplicação da nova regra constante do art. 285-A do Código de Processo Civil 
(v. os §§ 1º e 2º do dispositivo). 

 De resto, a alegada ausência de prévia publicidade dos 

entendimentos de cada magistrado de primeiro grau de jurisdição sobre as mais 
variadas questões jurídicas é circunstancial. Pode ocorrer, como de fato ocorre, que, 
dada a altíssima repetição de uma “mesma ação”, sempre entendida a expressão no 
sentido de “mesma tese jurídica”, ser do conhecimento de todos o entendimento ou os 
entendimentos de cada um dos magistrados ocupantes dos variados juízos. Isto, vale a 
pena frisar, mesmo em comarcas ou seções judiciárias de alto movimento forense e 
constituída de diversas “varas”, das quais fazem parte, muitas vezes, mais de um 
magistrado. 

 O que a lei processual civil mais recente pretende, como 
faz prova segura o parágrafo único do art. 154 do Código de Processo Civil aí 
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introduzido pela Lei n. 11.280/2006 (e que entrará em vigor logo após o novo art. 285-
A), é que se dê ciência, a mais completa possível, de todos os atos processuais 
inclusive pela utilização de meios eletrônicos. Assim, também aqui, não se pode partir 
do pressuposto de que, em se tratando de uma sentença verdadeiramente “repetida” — 
e ela será tanto mais assim considerada quanto maior for a taxa de repetição da “tese 
jurídica” em cada foro brasileiro —, o jurisdicionado e os advogados que, dentre 
outras nobres funções, têm a de orientá-los, saibam, com maior ou menor velocidade e 
eficácia qual o “juiz” ou “juízo” que pensa de uma forma ou de outra sobre aquela 
dada questão. 

 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. A adequada motivação da 
sentença de rejeição liminar, mesmo que “reproduzida”, como quer a lei, é providência 
mais que suficiente para afastar qualquer queixa quanto à violação do princípio da 
isonomia pelo art. 285-A. 

 

4.3) Não há violação ao princípio do direito de ação 

 De acordo com o Autor da ação direta de 

inconstitucionalidade, o direito de ação estaria maculado pelo art. 285-A do Código de 
Processo Civil fundamentalmente porque “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)”. 

 É certo que a regulamentação infraconstitucional do direito 
de ação tem que confinar-se “dentro de limites que lhe impedissem reduzir 
desarrazoadamente ou aniquilar a garantia constitucional”, “sem limitar a garantia da 
possibilidade concreta de desenvolver a atividade necessária para obter o 
pronunciamento do juiz sobre a razão do pedido, em todas as fases processuais”; mas 
isto, com o devido respeito, não significa não ser absolutamente lícito ao legislador 
infraconstitucional estabelecer, como estabeleceu a Lei n. 11.277/2006, a possibilidade 
de, em certos casos, conferir ao magistrado a possibilidade de rejeitar in limine, 
mesmo antes da citação do réu, a petição inicial pela patente improcedência do pedido. 
Verifique-se que, ao contrário do que poderia se supor da leitura da petição inicial, o 
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Estado-juiz, nos casos regulados pelo art. 285-A dá ao autor uma resposta 
jurisdicional. Ela é, contudo, negativa. 

 Ademais, ao contrário do que se lê da petição inicial desta 

ação direta de inconstitucionalidade, 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 § 1º, 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 — e de forma que se não é inédita é, 
ainda, excepcional em se tratando de recurso de apelação — a retratação do juízo 
prolator da sentença. Na hipótese de ser mantida a sentença, de resto, será determinada 
a citação do réu para responder o recurso (§ 2º), providência mais que suficiente para 
que a regra se afine ao contraditório, que se mostra, em casos como estes, 
legitimamente diferido (v. n. 4.4, infra).  

 O direito de ação não pode ser entendido como o direito de 
obtenção de resultados favoráveis àquele que requer a prestação da tutela jurisdicional 
pelo Estado-juiz. 

 Bem demonstram o acerto deste entendimento os seguintes 

excertos da jurisprudência deste Col. Supremo Tribunal Federal, colacionados em “A 
Constituição e o Supremo”, disponíveis em www.stf.gov.br, acesso em 11 de abril de 
2006: 

“A garantia de acesso ao Judiciário não pode ser tida como certeza 

de que as teses serão apreciadas de acordo com a conveniência das partes.” 

(RE 113.958, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 07/02/97, sem os destaques). 

“Não há confundir negativa de prestação jurisdicional com decisão 

jurisdicional contrária à pretensão da parte.” (AI 135.850-AgR, Rel. Min. 

Carlos Velloso, DJ 24/05/91, sem os destaques). 

“Os princípios constitucionais que garantem o livre acesso ao Poder 
Judiciário , o contraditório e a ampla defesa, não são absolutos e hão de ser 
exercidos, pelos jurisdicionados, por meio das normas processuais que regem a 
matéria, não se constituindo negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de 
defesa a inadmissão de recursos quando não observados os procedimentos estatuídos 
nas normas instrumentais.” (AI 152.676-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 
03/11/95, sem os destaques) 

“Esta Corte já firmou o entendimento de que a prestação jurisdicional, ainda 
que realmente seja errônea, não deixa de ser prestação jurisdicional, inexistindo, 



  114  

assim, ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.” (AI 157.933-AgR, 
Rel. Min. Moreira Alves, DJ 18/08/95, sem os destaques)  

 O art. 285-A do Código de Processo Civil, destarte, não 

viola o direito de ação que continua a ser exercido plenamente pelo jurisdicionado. O 
que a nova regra está a autorizar, diferentemente, é que em casos “idênticos”, em 
“processos repetitivos”, é dado ao magistrado, observando anteriores decisões suas, 
julgar desde logo improcedente o pedido do autor, diferindo a necessidade da citação 
do réu para a hipótese de interposição de recurso desta sua sentença e, mesmo assim, 
desde que ela supere o juízo de retratação expressamente admitido pelo § 1º do mesmo 
dispositivo. Há, destarte, escorreito exercício do direito de ação em regular processo 
que se forma gradativamente, como já ocorre nos casos de indeferimento liminar de 
qualquer petição inicial (art. 296 do Código de Processo Civil). 

 

4.4) Não há violação ao princípio do contraditório 

 Ainda de acordo com a inicial, o art. 285-A estaria a violar 

o princípio do contraditório. Alega-se que o princípio do contraditório não se restringe 
ao mero asseguramento da bilateralidade de audiência ou ciência recíproca dos atos 
que um e outro dos litigantes pratique no curso do procedimento. Bem mais do que 
isto, o contraditório deve ser entendido como “garantia de participação efetiva das 
partes no desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade de, em plena 
igualdade, influírem em todos os elementos (factos, provas, questões) que se 
encontrem em ligação com o objeto da causa e que em qualquer fase do processo 
apareçam como potencialmente relevantes para a decisão”. 

 Também aqui, com a devida vênia, não há como verificar 
em que medida o art. 285-A do Código de Processo Civil estaria a violar o princípio do 
contraditório. Mesmo que, corretamente, se entenda que o contraditório não se 
restringe ao exercício pleno do direito de defesa pelos acusados em geral e pelo réu, 
não há como deixar de aferir que a nova regra permite que o autor, diante da prolação 
de sentença contrária aos seus interesses, exerça o mais amplo contraditório no sentido 
de poder influenciar, legitimamente, a convicção do magistrado com vistas à reforma 
da sentença tal qual proferida. Tanto que ele pode apresentar recurso de apelação 
daquela decisão judicial. Tal apelação poderá levar ao magistrado verificar que errou 
ao aplicar o art. 285-A (juízo de retratação), consoante expressamente prevê o § 1º do 
dispositivo e, na hipótese de não haver retratação, com a ouvida do réu (que será, de 
acordo com o § 2º da regra, citado para responder ao recurso), ver seu apelo apreciado 
e julgado para confirmar ou modificar a sentença pelo Tribunal competente. Não há 
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qualquer razão para descartar, de outro lado, que, da manifestação do Tribunal 
competente, sejam interpostos, inclusive pelo autor, recursos perante os Tribunais 
Superiores. 

 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 — e, neste sentido, fazendo eco a 
diversas outras regras que, paulatinamente, têm sido introduzidas no Código de 
Processo Civil — é postergar o estabelecimento do contraditório diante da sua própria 
razão de ser. O legislador, no art. 285-A, pretendeu realizar preponderantemente outros 
valores constitucionais, assim a isonomia (v. item 4.1, supra), a segurança jurídica (v. 
item 4.2, supra) e a racionalização da atuação do Judiciário, inclusive no que diz 
respeito aos seus julgamentos (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; v. item 1.1, 
supra, e item 4.5, infra), diferindo legitimamente o exercício do contraditório para o 
plano recursal. E sobre este ponto, vale a pena frisar, o que se lê do § 1º 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 decisão, determinando-se a citação do 
réu e o prosseguimento do processo. 

 É certo dizer, portanto, que o diferimento do contraditório 
no caso em tela é medida salutar e legítima na medida em que prima facie, dada a 
“repetição da mesma tese jurídica”, o magistrado já se encontre suficientemente 
convencido quanto ao desacerto do pedido do autor. Nessa perspectiva, um prévio 

contraditório não tem nada a acrescentar para a formação do convencimento do 
magistrado. No caso e na medida em que novos elementos, novos argumentos, novas 

luzes sobre aquela mesma tese jurídica lhe sejam apresentados — inclusive para fins 
do exercício do juízo de retratação —, não há por que se duvidar da escorreita 
observância do princípio do contraditório. 

 Este Col. Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade 
de decidir: 

 “A garantia constitucional da ampla defesa tem, por força direta da 
Constituição, um conteúdo mínimo, que independe da interpretação da lei ordinária 
que a discipline (RE 255.397, 1ª T., Pertence, DJ 07/05/04). (...) Não há afronta à 
garantia da ampla defesa no indeferimento de prova desnecessária ou 
irrelevante.” (RE 345.580, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 10/09/04, em “A 
Constituição e o Supremo”, disponível em www.stf.gov.br, acesso em 11 de abril de 
2006, sem os destaques). 

 Assim, não há como olvidar que a regra encerra — e bem 
— mais um caso de aplicação diferida, postergada, do princípio do contraditório, 
mesmo que analisada a questão do ponto de vista do autor, isto é, daquele que pede ao 
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Estado-juiz a prestação da tutela jurisdicional, o que não desperta qualquer dúvida 
sobre sua plena constitucionalidade. 

 De resto, é difícil entender, mesmo que não houvesse 

contraditório no sentido de ciência e de possibilidade de ampla participação dos atos 
seguintes ao procedimento no caso de aplicação da regra constante do art. 285-A, 
como ele poderia violar qualquer princípio constitucional regente da atividade 
processual do réu na exata 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). Caso 
contrário, havendo interposição de recurso pelo autor da ação, o réu será citado 
regularmente para passar a fazer parte da relação processual (v. n. 4.3, supra), pelo que 
não tem sentido falar-se em qualquer violação ao contraditório. Sem prejuízo, não há 
qualquer nulidade da atividade processual por mais grave que ela, em um primeiro 
momento, possa parecer. 

 Tanto assim que o Professor José Roberto dos Santos 
Bedaque, na tese com que obteve, em novembro de 2005, o título de Professor Titular 
de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
manifestou-se sobre esta possibilidade da seguinte maneira:  

“Afirmar-se a inexistência do processo porque não realizada a 

citação é desconsiderar o objetivo desse ato de comunicação processual e os 

escopos do próprio processo. É retroceder às Ordenações Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas, que incluíam a falta de citação como causa de 

inexistência da sentença....”.75 

 E prossegue o prestigiado doutrinador e Desembargador do 
Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

                                              

75. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do processo e técnica processual: tentativa de 
compatibilização. São Paulo, 2005, p. 462, sem os destaques.  



  117  

“Caso o problema [a falta de citação do réu] passe despercebido e o 

juiz esteja em condições de proferir sentença favorável ao réu, deverá fazê-

lo, ignorando a falta do pressuposto processual.”.76 

 Para, em nota de rodapé, complementar seu raciocínio: 

“... a ausência ou nulidade da citação não tornam necessariamente 

inexistentes o processo e a sentença, ainda que haja revelia. Embora o réu não 

compareça, não se pode desconsiderar a possibilidade de ele obter resultado 

favorável. Nesse caso, o vício torna-se tão irrelevante quanto na hipótese de 

comparecimento. Em ambos os casos a falta do ato de comunicação 

processual não impediu fossem alcançados os objetos pretendidos pelo 

legislador ao exigí-lo. O réu deve ser cientificado para poder defender-se e 

evitar sentença contrária a seus interesses. O que importa, em última 

análise, é a preservação de sua esfera jurídica. A sentença de 

improcedência atinge este objetivo, tornando irrelevante a falta de citação. 

Por isso, concluir simplesmente pela inexistência do processo é impedir o 

resultado, em prejuízo daquele que a citação destina-se a proteger.”.77 

 Do mesmo modo escreveu Flávio Luiz Yarshell, que se 

posicionou favoravelmente à regra ora contida no art. 285-A do Código de Processo 
Civil antes mesmo de sua aprovação pelo Congresso Nacional. 

 Para o prestigiado Professor da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo: 

“Não parece existir óbice técnico-jurídico para que isso, em tese, ocorra, 

antes até de eventual alteração legislativa. Se a demanda é desde logo julgada 

improcedente, parece lícito presumir que nenhuma ordem de restrição ou 

prejuízo de impôs ao réu que, portanto, só se pode entender beneficiado 

pelo indeferimento; como, aliás, ocorre nas hipóteses em que, também em 

seu favor, pronuncia-se a prescrição ou a decadência. Portanto, na hipótese 

                                              

76. Op. cit., p. 463, sem os destaques e sem os esclarecimentos.  
77. Op. cit., p. 464, nota 115, sem os destaques. 
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aventada, não há violação ao contraditório porque a participação do réu, 

em princípio, não o levará a situação mais vantajosa do que aquela que 

estabeleceu a sentença.”.78 

 Ademais, cumpre destacar que, ao contrário do que poderia 

parecer da leitura da petição inicial, o art. 285-A do Código de Processo Civil não é o 
primeiro caso que o direito processual civil conhece de improcedência (e liminar) da 
ação independentemente da prévia oitiva do réu.  

 Bem antes da Lei n. 11.277/2006, e já no Código de 

Processo Civil em sua forma original, dada pela Lei n. 5.869/1973, o inciso IV do art. 
295, sempre autorizou o indeferimento liminar da petição inicial por razões de mérito 
quando do reconhecimento da decadência e, quando isto fosse possível (art. 219, § 5º), 
da prescrição. Não parece desnecessário acrescentar, neste contexto, que, com o 
advento do novo Código Civil, o reconhecimento de ofício da prescrição — e, 
portanto, como hipótese típica de rejeição liminar da petição inicial — veio a ser 
ampliada em favor dos absolutamente incapazes (art. 194) e, mais recentemente, em 
função do advento da Lei n. 11.280/2006, e da nova redação por ela dada ao § 5º do 
art. 219 do Código de Processo Civil, admite-se o reconhecimento tout court de ofício 
da prescrição. 

 Também o art. 296 do Código de Processo Civil, na 
redação que lhe deu a Lei n. 8.952/1994, que regula o procedimento do recurso de 
apelação interposto pelo autor nos casos de indeferimento liminar da petição inicial 
nas hipóteses do art. 295 do mesmo Código, dispensa a prévia citação do réu.  

 Com relação a este último dispositivo, importante fazer 

uma ressalva. O Plenário deste Col. Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de 
discutir sua constitucionalidade, quando prevaleceu, contra os votos então proferidos 
pelos Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence, o entendimento de que aquela 
regra de direito processual não agride quaisquer valores constitucionais desde que se 
entenda que não se formasse, para o réu, ainda não citado, impossibilidade de 
discussão das razões que levaram ao indeferimento da inicial.79 Importante verificar 

                                              

78.  Flávio Luiz Yarshell, “Indeferimento da inicial e improcedência da demanda?” em Carta Forense, 
n. 24, maio/2005, p. 5, sem os destaques.  
79. “Inconstitucionalidade. Recurso. Mandado de segurança. Indeferimento da inicial. Apelação. 
Processamento. Citação da pessoa jurídica legitimada passiva ad causam, para contra-arrazoar. 
Desnecessidade. Não ocorrência de coisa julgada material nem preclusão em relação a ela. 
Inteligência e constitucionalidade do art. 296, § único, do Código de Processo Civil, com a redação da 
Lei nº 8.952/94. Interpretação conforme à Constituição (art. 5º, LIV e LV). Agravo improvido. Votos 
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que os votos vencidos destacavam a violação à ordem constitucional, em específico ao 
princípio do contraditório, dada a desnecessidade, de acordo com o dispositivo, de 
citação do réu para acompanhar o recurso de apelação interposto da sentença de 
rejeição liminar da petição inicial. Só por isto. No caso do novo dispositivo aqui 
discutido, a citação do réu para acompanhamento do recurso é imposto pela própria lei 
(§ 1º do art. 285-A), a exemplo do que o antigo § 1º do art. 296 previa antes da 
alteração promovida pela precitada Lei n. 8.952/1994, o que, por si só, afasta a crítica 
então apontada — que, de resto, acabou por não prevalecer — e corrobora as 
considerações até aqui expostas. 

 De resto, para todos os fins de direito — e para que o réu 

possa, oportunamente, opor ao autor da ação a ocorrência da coisa julgada material 
para ele, autor —, faz-se suficiente que ele, réu, tenha ciência da sentença, nos casos 
de não ser apresentado, pelo autor, qualquer recurso, aplicando-se, à espécie, o 
comando do art. 219, § 6º, do Código de Processo Civil.80 

 De qualquer sorte, da perspectiva que a questão é analisa 
pelo Autor da presente ação direta de inconstitucionalidade o “abreviamento 
procedimental” instituído pelo art. 285-A do Código de Processo Civil, não agride o 
contraditório para quem pede a tutela jurisdicional (que a recebe, posto ser negativa, 
como sói acontecer em casos de improcedência) e em face de quem se pede (que será 
citado para integrar a relação processual desde que haja interposição da apelação ou 
poderá, consoante o caso, opor ao autor a coisa julgada material que se formou para 
ele, óbice seguro e suficiente para impedir, no futuro, a repropositura da mesma ação). 

 

4.5) Não há violação ao princípio do devido processo legal 

 Por fim, a petição inicial sustenta que o art. 285-A do 
Código de Processo Civil, tal qual introduzido pela Lei n. 11.277/2006, afrontaria o 
princípio do devido processo legal. E, no particular, o entendimento é quase que a 
conclusão do quanto destacado nos itens anteriores, já que “o devido processo legal 
requer a conjugação dos princípios constitucionais do contraditório, da publicidade e 

                                                                                                                                             

vencidos. A decisão que julga apelação processada nos termos do art. 296, § único, do Código 
de Processo Civil, com a redação da Lei nº 8.952, d e 13 de dezembro de 1994, não gera coisa 
julgada material nem preclusão em relação ao réu, c uja citação é desnecessária para contra-
arrazoar o recurso ”. (STF, Pleno, AI-AgR 427.533/RS, rel. p./acórdão Min. Cezar Peluso, j.m.v. 
2.8.2004, DJ 17.2.2006, p. 55, sem os destaques). 
80. “§ 6º. Passada em julgado a sentença, a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará 
ao réu o resultado do julgamento.”.  
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da motivação” (...) “Ora, não corresponde a esse modelo o processo que dá ao autor a 
sensação de haver empreendido um vôo cego, quando ajuiza 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. Terá faltado, nesse contexto, ao 
autor, a indispensável informação; 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”. 

 Da mesma forma que o Autor, da junção dos óbices que 

levanta em primeiro plano, conclui no sentido de que regra questionada viola também, 
em conseqüência, o princípio do devido processo legal, não há como, ao IBDP, 
concluir das premissas desenvolvidas nos itens anteriores, em especial nos números 
4.1 a 4.4, de outra maneira que não pela plena constitucionalidade do dispositivo, pela 
plena realização do princípio do devido processo legal pela novel regra. 

 Assim, se, ao contrário do que expõe o Autor, o art. 285-A 
do Código de Processo Civil não viola o princípio da isonomia, da segurança jurídica, 
do direito de ação e do contraditório, não há como concluir que ele violaria o devido 
processo legal, este verdadeiro “princípio-síntese” do direito processual constante do 
art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 

 Com efeito. De todas as considerações que ocuparam os 

itens anteriores, decorre a imediata conclusão de que o art. 285-A do Código de 
Processo Civil é plenamente constitucional, que se trata de regra que observa — e bem 
—, os valores e princípios constitucionais do processo civil, realizando-os 
adequadamente com vistas a um processo civil mais eqüânime, mais efetivo e mais 
racional. 

 Ao contrário do que quer parecer ao Autor desta ação direta 

de inconstitucionalidade, o confronto das regras jurídicas — in casu, o art. 285-A do 
Código de Processo Civil, com a Constituição Federal — não pode ser feito “por 
tiras”, aos “pedaços”, de forma isolada, estanque, estática. Pelo contrário, seria ocioso 
afirmar, a constitucionalidade de qualquer regra de direito positivo pressupõe seu 
contraste com os valores e princípios constitucionais de forma mais ampla, verificando 
em que medida é possível sua compatibilização, ou não, e em que medida com os 
ditames constitucionais.  

 Tanto assim que se colhe deste Col. Supremo Tribunal 
Federal o seguinte precedente: 
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“Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no 

sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de 

caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou 

exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, 

ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de 

medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que 

respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto 

constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que 

estas estão sujeitas — e considerado o substrato ético que as informa — 

permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, 

de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a 

assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito 

ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com 

desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.” (MS 23.452, Rel. Min. 

Celso de Mello, DJ 12/05/00, em “A Constituição e o Supremo”, disponível em 

www.stf.gov.br, acesso em 11 de abril de 2006, sem os destaques). 

 No caso em tela, como os itens anteriores terão 

demonstrado suficientemente, não há como recusar plena consonância do art. 285-A 
do Código de Processo Civil com os ditames constitucionais levados em conta, 
mormente quando interpretados e aplicados — como sói acontecer, vale a pena frisar 
— em seu contexto mais amplo de princípios constitucionais. 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.  

 A circunstância de um princípio constitucional ser 

enfatizado por uma dada regra de direito positivo não pode levar, pura e simplesmente, 
à declaração de sua inconstitucionalidade. Uma tal ênfase, um tal prevalecimento não 
pode ser tido como aniquilador de outros princípios constitucionais. Bem 
diferentemente, na medida em que seja possível a convivência dos diversos (e 
antagônicos) princípios constitucionais em uma dada regra — e, repita-se, isto é 
plenamente possível com o dispositivo ora questionado —, não há qualquer pecha de 
inconstitucionalidade. Muito pelo contrário. 
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 Ademais, não há como perder de vista que o art. 285-A do 

Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.277/2006, é parte integrante do 
chamado “Pacto Republicano por um Poder Judiciário” mais rápido e, neste sentido, é 
regra concretizadora de outro vetor constitucional, constante de forma expressa na 
ordem jurídica nacional desde que a Emenda Constitucional n. 45/2004 introduziu, no 
art. 5º, da Constituição Federal, o novo inciso LXXVIII, com a seguinte redação: “a 
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (destaques da 
transcrição). 

 Ora, dentre as variadas soluções que ao legislador 

infraconstitucional cumpre vislumbrar para perseguir aquele vetor constitucional está a 
que acabou corporificada no dispositivo de lei questionado: em todos os casos 
“repetidos”, fica autorizado ao magistrado de primeiro grau julgar improcedente 
liminarmente o pedido, facultado ao autor recorrer desta decisão, hipótese em que, 
mantida a decisão, será citado o réu para responder o recurso. Por que, em casos em 
que já se sabe qual é o entendimento que vai prevalecer no caso concreto, alimentar-
se-á a necessidade de desenvolvimento de atividade jurisdicional se, pela falta de 
qualquer singularidade nos casos, não há como evitar que, mais dia ou menos dia, seja 
proferida a sentença de improcedência total? Qual a lógica de um contraditório usual 
em casos como estes? Não basta, como expressamente previu a lei, que seja 
assegurado o controle da escorreita aplicação do dispositivo no caso concreto perante o 
próprio juízo sentenciante (§ 1º) e, se for o caso, perante o Tribunal recursal 
competente (§ 2º)? A resposta a estas questões, com os olhos voltados ao precitado 
dispositivo constitucional, é uma só: o dispositivo aqui defendido é regra salutar que 
deve ser entendida como uma das variadas formas de técnicas de julgamento, de 
aceleração da prestação jurisdicional, de abreviação do procedimento jurisdicional em 
todos aqueles casos em que, de uma forma ou de outra, já há maturidade suficiente do 
magistrado que o habilite a enfrentar a causa, mesmo que para, desde logo, rejeitar o 
pedido formulado pelo autor. 

 A este respeito, vale o destaque do seguinte precedente: 

“Mandado de injunção. Alegação (inconsistente) de inércia da União 

Federal na regulação normativa do direito à celeridade no julgamento dos 

processos, sem indevidas dilações (CF, art. 5º, inciso LXXVIII). Emenda 

constitucional nº 45/2004. Pressupostos constitucionais do mandado de injunção 

(RTJ 131/963 — RTJ 186/20-21). Direito subjetivo à legislação/dever estatal de 

legislar (RTJ 183/818-819). Necessidade de ocorrência de mora legislativa (RTJ 
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180/442). Critério de configuração do estado de inércia legiferante: superação 

excessiva de prazo razoável (RTJ 158/375). Situação inocorrente no caso em 

exame. Ausência de inertia agendi vel deliberandi do Congresso Nacional. 

‘Pacto de Estado em favor de um Poder Judiciário mais rápido e 

republicano’. O direito individual do cidadão ao julgamento dos litígios 

sem demora excessiva ou dilações indevidas: uma prerrogativa que deve 

ser preservada (RTJ 187/933-934). Doutrina. Projetos de lei já remetidos ao 

Congresso Nacional, objetivando a adoção dos meios necessários à 

implementação do inciso LXXVIII do art. 5º da constituição (EC nº 

45/2004). Conseqüente inviabilidade do presente mandado de injunção.” 

(MI 715, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/03/05, em “A Constituição e o 

Supremo”, disponível em www.stf.gov.br, acesso em 11 de abril de 2006, sem 

os destaques). 

 Analisada a questão deste ponto de vista — o que justifica, 
ademais, a lógica procedimental da intervenção e atuação de um ente representativo na 
qualidade de amicus curiae (n. 1.2, supra) —, não há como negar ao art. 285-A do 
Código de Processo Civil papel fundamental na realização daquele valor constitucional 
que, de forma expressa, veio a ser incorporado ao art. 5º da Constituição Federal mais 
recentemente, pela Emenda Constitucional n 45/2004. É inegável que a razão de ser do 
dispositivo é viabilizar, concretamente, um mais equilibrado, racional e justo acesso à 
Justiça e, neste sentido, trata-se de regra que observa, tanto no plano substancial como 
no processual, a cláusula do due process of law. 

 Vale a respeito, a leitura do seguinte precedente deste Col. 
Supremo Tribunal Federal, que bem se aplica ao caso vertente. 

“Abrindo o debate, deixo expresso que a Constituição de 1988 

consagra o devido processo legal nos seus dois aspectos, substantivo e 

processual, nos incisos LIV e LV, do art. 5º, respectivamente. (...) Due 

process of law, com conteúdo substantivo — substantive due process — 

constitui limite ao Legislativo, no sentido de que as leis devem ser 

elaboradas com justiça, devem ser dotadas de razoabilidade 

(reasonableness) e de racionalidade (rationality), devem guardar, segundo 

W. Holmes, um real e substancial nexo com o objetivo que se quer atingir . 
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Paralelamente, due process of law, com caráter processual — procedural 

due process — garante às pessoas um procedimento judicial justo, com 

direito de defesa.” (ADI 1.511-MC, voto do Min. Carlos Velloso, DJ 06/06/03, 

em “A Constituição e o Supremo”, disponível em www.stf.gov.br, acesso em 11 

de abril de 2006, sem os destaques). 

 Não há como negar, de qualquer sorte, que o art. 285-A do 
Código de Processo Civil pode vir a ser mal aplicado no dia-a-dia do foro de primeiro 
instância. Não há como negar, e a doutrina que já se manifestou sobre o dispositivo, já 
escreveu neste sentido, que seu texto dá e dará margem a interessantes e pertinentes 
discussões sobre seu real alcance e sua real interpretação. Essas questões, contudo, não 
podem conduzir ao entendimento de que a regra é inconstitucional, que ela viola, de 
uma só penada, todos os princípios e valores constitucionais listados na petição inicial. 
E mais: todas essas discussões não podem merecer, perante este Col. Supremo 
Tribunal Federal, maiores considerações porque não é esta a sede apropriada para seu 
enfrentamento: elas não se relacionam com a constitucionalidade do dispositivo Tendo 
em vista eventuais abusos ou incompreensões da aplicação do novel dispositivo, o 
palco adequado para sua verificação e enfrentamento é o recurso de apelação que, vale 
enfatizar, é admitido expressamente pelo § 1º do art. 285-A. Trata-se de forma clara o 
suficiente para assegurar, mesmo que de forma postergada (v. n. 4.4, supra), a 
realização do “contraditório” e do “devido processo legal” para o autor e para o réu, 
mas, mais do que isto, de viabilizar que os Tribunais competentes, a modo e tempo 
oportunos, isto é, de acordo com o devido processo legal, possam reformar ou anular 
iniciativas dos magistrados de primeira instância que se mostrem além dos limites da 
nova lei. 

 Até porque, quanto à tese autoral de que a motivação da 

sentença pode não corresponder às alegações constantes da petição inicial e disto 
decorrer algum vício relativo à fundamentação ou à motivação das decisões 
jurisdicionais — igualmente princípios fundantes do direito processual ex vi do art. 93, 
IX, da Constituição Federal, a despeito de sua não-menção na petição inicial —, o que 
há para ser dito é que se isto ocorrer e, certamente, o recurso a ser interposto da 
sentença, providência garantida expressamente pelo § 1º do art. 285-A do Código de 
Processo Civil, afastará o óbice e determinará que o processo retome sua marcha com 
a abertura do prazo para que o réu conteste a ação. 

 Há, nesse sentido, precedente deste Col. Supremo Tribunal 
Federal cuja menção se faz pertinente nesta sede: 
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“Se, em qualquer das instâncias ocorreu vício de julgamento, por falta de 
fundamentação ou de adequado exame das questões de fato e de direito, isso, se 
for verdade, configurará nulidade de caráter processual, mas não denegação de 
jurisdição, de molde a afrontar a norma constitucional focalizada (inc. XXXV do 
art. 5º da CF).” (AI 185.669-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 29/11/96, em “A 
Constituição e o Supremo”, disponível em www.stf.gov.br, acesso em 11 de abril de 
2006, sem os destaques). 

 O princípio do devido processo legal, nas suas facetas 

substancial e procedimental, destarte, é plenamente observado e escorreitamente 
concretizado pelo art. 285-A do Código de Processo Civil que realiza, adequadamente, 
o “modelo constitucional do processo civil”. 

 

5) Dos requerimentos finais 

 Diante de todo o exposto, fica claro que o art. 285-A do 

Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.277/2006, não é inconstitucional. 
Ele não viola, venia concessa das alegações da petição inicial, os princípios 
constitucionais lá referidos: isonomia, segurança jurídica, direito de ação, contraditório 
e devido processo legal. Muito pelo contrário, venia redobrada, a técnica legislativa 
empregada mais recentemente realiza adequadamente outros valores (princípios) 
constitucionais na busca de um processo civil de resultados, mais efetivo e que realiza 
de forma segura, isonômica, eqüânime e racional a distribuição da justiça pelos juízos 
de primeiro grau de jurisdição nos “casos repetitivos”. Não há como, em uma 
sentença, confundir “direito de ação” com desperdício da atividade jurisdicional 
naqueles casos em que, à falta de outros argumentos, a sentença de improcedência, 
mesmo que liminar, é providência infastável.  

 Por estas razões, a presente ação direta de 
inconstitucionalidade deve ser julgada improcedente. 

 Na hipótese de ser determinada a realização de provas ao 

longo do procedimento, protesta o IBDP pela possibilidade de seu amplo 
acompanhamento e apresentação de documentos e/ou outras manifestações que se 
façam necessárias e pertinentes. 

 Protesta, desde logo, pela realização de sustentação oral 
na sessão de julgamento, o que faz com fundamento no art. 131, § 2o, do Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, requerendo a intimação do subscritor da 
presente para tal finalidade. 

Pede e aguarda deferimento. 
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De São Paulo para Brasília, 18 de abril de 2006. 

 

Cassio Scarpinella Bueno 
OAB/SP 128.328 
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