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RESUMO 

O presente trabalho analisará a reforma no Processo Civil Brasileiro, 
mais precisamente o art. 332, do novo Código de Processo Civil, o qual trata 
acerca da sentença liminar de improcedência. Como houve certa polêmica 
quanto à constitucionalidade do art. 285-A, do Código de Processo Civil [1973], 
que é o correspondente do referido art. 332 no CPC 2015, o escopo deste 
trabalho final é discutir, analisar e ponderar as correntes existentes, tanto 
favoráveis quanto contrárias à constitucionalidade do artigo em questão. Foram 
analisados os princípios constitucionais da inafastabilidade do poder judiciário, 
duração razoável do processo, devido processo legal, ampla defesa e 
contraditório. O artigo 332 será desmembrado para que se possa examinar 
com minúcia de forma concisa e delineada para compreender o porquê alguns 
acreditam ser este inconstitucional. Finalmente, serão discutidas as correntes 
relacionadas à constitucionalidade do artigo. Ao final do presente trabalho será 
possível posicionar-se quanto à corrente que achar mais correta, porém de 
ambos os lados existem argumentos considerados importantes e fortes. 
 

Palavras-chave: Reforma do poder judiciário; Constitucionalidade; Princípios 
constitucionais do processo; Artigo 332; Julgamento liminar de improcedência. 
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INTRODUÇÃO 

Para compreender a relevância do presente estudo, é necessário 

conhecer a realidade do Poder Judiciário brasileiro. Diariamente, multiplica-se o 

número de demandas aforadas perante os órgãos jurisdicionais, em busca de 

tutela, e a estrutura das instâncias julgadoras não se amplia na mesma 

velocidade, sendo necessário desenvolver meios de equacioná-la para melhor 

aproveitar o tempo e os recursos disponíveis, em busca da prestação 

jurisdicional eficiente. 

A reforma do Poder Judiciário tem sido um assunto muito debatido 

atualmente. Com o aparecimento de diversas leis, os legisladores têm tentado 

resolver os problemas existentes no sistema jurídico. Não é possível encontrar 

um acordo de opiniões em relação às mudanças que estão ocorrendo, 

entretanto observa-se que mesmo com a falta de consenso, não foram 

impedidas as alterações legislativas. 

Nessa óptica de esgotamento judicial, especialmente diante das 

demandas massificadas, decorrentes das relações sociais também em massa, 

e da amplitude do direito de acesso ao Poder Judiciário, tornou-se inarredável 

pensar em novas soluções para resolver esse problema do abarrotamento, 

capazes de acompanhar a fluidez e a ligeireza com que as relações jurídicas 

vêm-se apresentando na atualidade. 

É cediço que a morosidade em se obter uma resposta do Judiciário 

deve-se, em muito, ao altíssimo volume de demandas pendentes de 

julgamento; assim, com vistas a otimizar o trabalho dos julgadores e a retornar 

ao jurisdicionado uma prestação mais célere, em atendimento aos princípios da 

duração razoável do processo, da economia processual e da celeridade, foi 

editada a Lei nº 11.277 de 2006. Tal diploma legal inseriu no corpo do Código 

de Processo Civil de 1973 o artigo 285-A, o qual passou a permitir ao juízo de 

primeira instância que, sempre que diante de uma causa que aborde matéria 

exclusivamente de direito, sobre a qual já tenha firmado seu convencimento em 

caso prévio análogo, em contrariedade à pretensão ventilada na inicial, 

dispense a citação do demandado e o procedimento corriqueiro do feito, 
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encerrando o processo desde logo, liminarmente, para julgar improcedente o 

mérito da demanda. 

Desde que a Lei n. 11.277 de 7 de fevereiro de 2006 foi inserida no 

mundo jurídico, esta tem gerado diversas críticas quanto a sua 

constitucionalidade. Desta feita, é fundamental a análise do parecer da Ordem 

dos Advogados do Brasil, o qual serviu de base para a propositura da ADI 

3695-5, alegando a inconstitucionalidade da referida lei. 

Em que pese a boa intenção revelada pela norma, o fato é que o 

modo como restou escrito seu dispositivo, bem como sua interpretação, 

levantaram severas críticas por parte de expoentes da doutrina, havendo, de 

um lado, aqueles que entendem no sentido de sua constitucionalidade, apesar 

dos defeitos e incorreções técnicas de sua grafia, os quais devem ser 

compensados pelo intérprete na hora de aplicá-la, e, de outra banda, aqueles 

que, além dos problemas de escrita, rechaçaram o instituto de per si, 

considerando-o incompatível com os ditames da Constituição Federal. A par 

disso, entretanto, a regra segue sendo aplicada, em sua interpretação mais 

adequada, dada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

A intenção do instituto segue sendo aquela de otimizar a prestação 

jurisdicional e o tempo de tramitação dos processos judiciais, porém agora o 

que se busca antecipar não é o mero resultado final da demanda em primeiro 

grau, acelerando-se a sentença, e sim sua derradeira solução, nas últimas 

instâncias recursais, adiantando-se seu efetivo desfecho. Dessa forma, o 

jurisdicionado recebe sua resposta mais rápida, e o Judiciário gere melhor suas 

causas pendentes de julgamento, desafogando-se. 

1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM O PROCESSO CIVIL 

1.1. Princípio da inafastabilidade do poder judiciário 

A Constituição é, antes de tudo, a consubstanciação dos valores 

mais fundantes e sensíveis consagrados por uma determinada sociedade, 

devendo, assim, inspirar toda e qualquer regra de conduta que se pretenda 

implantar as relações humanas e estatais aí constituídas. Além disso, é 
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justamente dessa função de corporificação de valores essenciais em parâmetro 

para um aparato inerentemente mutável e contingencial, como é o 

ordenamento jurídico, que a Constituição retira sua função primordial. 

Consegue-se, por meio disto, garantir ao núcleo fundamental, uma 

determinada estabilidade imprópria ao sistema jurídico, mas até mesmo 

desejável quando se fala das normas desta natureza.1 

Ocorre que, a despeito de essa supremacia valorativa e fundante às 

demais regras infraconstitucionais estar presente em toda e qualquer norma 

prevista na Constituição, isso não quer dizer que todas as normas nela 

contidas apresentem a mesma carga valorativa. Todas têm hierarquia idêntica 

e são superiores em relação às demais regras jurídicas do ordenamento, 

porém, não recebem o mesmo tratamento conferido pela Magna Carta. 

A Constituição Federal brasileira de 1988 dedica o seu segundo 

capítulo aos direitos e garantias fundamentais.  A positivação dessas normas 

representa uma conquista social sem precedentes, por essa razão, o art. 60, 

parágrafo quarto, enuncia que os direitos e garantias individuais não estão 

sujeitos a modificação mediante emenda constitucional, constituindo umas das 

denominadas cláusulas pétreas. 

As normas processuais de caráter principiológico, encontradas na 

Constituição, possuem um atributo fundamental, uma vez que os princípios do 

direito processual estão previstos no art. 5º, da Carta Maior, ou seja, estão 

inseridos dentro do título dos direitos fundamentais, especificamente no 

capítulo de direitos e garantias individuais e coletivas. 

É possível falar em estudo do processo à luz dos direitos 

fundamentais, tendo a Constituição vigente como a grande impulsionadora de 

tal tendência, tendo em vista que possui no seu rol de direitos e garantias 

fundamentais, uma série de dispositivos de natureza processual, inclusive em 

número bastante expressivo, nunca visto na história constitucional. 

                                                           
1
 ZANATTA, Bianca. O controle de constitucionalidade por via da argüição de 
descumprimento de preceito fundamental. São Paulo: Baraúna, 2008. p.57. 
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A partir da percepção da importância desses princípios consagrados 

pela Constituição, devem-se encarar como garantidores de verdadeiros direitos 

fundamentais processuais. Portanto, o magistrado deve interpretar tais direitos 

de modo a lhes dar o máximo de eficácia, inclusive afastando regras que 

obstaculizem a sua efetividade, para tanto invocando, quando necessário, o 

princípio da proporcionalidade, pelo qual deve prevalecer, sem colisão real, o 

valor mais elevado, conforme apurado no caso concreto. 

Feito o registro da importância dos princípios processuais 

encontrados na ordem constitucional, é o momento de enumerá-los e focá-los 

separadamente. 

O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, também 

conhecido como direito de ação, foi aos poucos se firmando em todos os 

Estados Modernos. No Brasil, apenas teve o seu reconhecimento explícito na 

Constituição de 1946 com uma redação muito parecida com a atual, a qual 

dizia: “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer 

lesão de direito individual”.2 

Em que pese ter sido escrita, pela primeira vez, na Constituição 

brasileira de 1946, afirma Celso Ribeira Bastos, calcado nas lições de Pontes 

de Miranda, que o princípio da inafastabilidade da jurisdição já poderia ser tido  

como presente na Constituição de 1891, de modo implícito na sistemática 

constitucional adotada.3 

Sendo assim, é possível afirmar que vigora, no Brasil, implicitamente 

desde a Constituição de 1891 e explicitamente a partir da Constituição de 

1946, com contornos muito próximos aos atuais, o princípio da inafastabilidade 

da jurisdição, em que pese ter havidos momentos históricos em que, 

infelizmente, o acesso à justiça, embora presente na ordem constitucional, foi 

limitado ou mesmo impedido pelo Estado totalitário.4 

                                                           
2
 LOPES, Maria Elisabeth de Castro, NETO, Olavo de Oliveira. Princípios processuais civis 
na Constituição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. p.51. 
3
 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 1992. P. 97. 
4 JUNIOR, Nelson Nery. Princípios do processo civil na constituição federal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004. P. 131-132. 
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Deve-se observar que o referido princípio tem como destinatário 

principal o legislativo, porém, o comando constitucional atinge a todos, 

indiscriminadamente. Assim, é vedada ao legislador a edição de leis que 

excluam, embaracem ou restrinjam da apreciação do Judiciário, lesão ou 

ameaça a direito. A restrição também é voltada para o próprio juiz, uma vez 

que ele não pode se negar a julgar uma lide. 

Faz-se necessário esclarecer, o princípio em questão, como todos 

os outros, não possuem caráter absoluto, porquanto deve coexistir com outros 

princípios do sistema jurídico, daí porque não é de se estranhar que a garantia 

do acesso à justiça esteja condicionada ao preenchimento de certos requisitos 

formais e substanciais, como os pressupostos processuais e as condições da 

ação.5 

De qualquer forma, embora o acesso à justiça seja direito de todos, 

mesmo aqueles que exercem pretensões infundadas, a garantia do direito de 

ação está puramente direcionada para os que efetivamente merecem a tutela 

jurisdicional. 

Zaiden Geraige Neto, com espeque nas lições de Canotilho, observa 

que o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional é uma garantia que 

antecede todos os outros princípios, garantindo-lhes segurança e efetividade e, 

acima de tudo, um processo justo e apto a alcançar, se for o caso, o resultado 

almejado. 6 

Na busca de tentar sintetizar tudo que foi explanado acerca deste 

princípio, é válida a leitura das palavras de Kazuo Watanabe: 

 O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, inscrito no 
inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição, não assegura apenas o 
acesso formal aos órgãos judiciários, mas sim o acesso à justiça que 
propicie a efetiva e tempestiva proteção contra qualquer forma de 
denegação da justiça e também o acesso à ordem jurídica justa. 
Cuida-se de um ideal que, certamente, está ainda muito distante de 
ser concretizado, e, pela falibilidade do ser humano, seguramente 
jamais o atingiremos na sua inteireza. Mas a permanente 
manutenção desse ideal na mente e no coração dos operadores do 

                                                           
5 LOPES, Maria Elisabeth de Castro; NETO, Olavo de Oliveira. Princípios processuais civis 
na Constituição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. P.56. 
6
 NETO, Zaiden Geraige. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional: Art. 5º, 
inciso XXXV, da Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 43. 
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direito é uma necessidade para que o ordenamento jurídico esteja em 
contínua evolução.7 
 

1.2. Princípio do devido processo legal 

O devido processo legal, expressão de origem inglesa – due process 

of law – para o direito processual, importa na previsão de que toda atividade 

jurisdicional deve ser pautada no processo previsto na lei, nos termos do art. 

5º, inc. LIV, o qual assevera que ninguém será privado da liberdade ou de seus 

bens sem o devido processo legal. 

A previsão do devido processo legal impõe a obrigatoriedade de que 

a atividade jurisdicional no processo seja desenvolvida com absoluto respeito à 

lei, preservando o livre acesso à justiça, o juiz competente para o julgamento 

da causa, a forma de processamento da ação e a sequência dos atos 

processuais, tudo na forma prevista no ordenamento jurídico. 

O devido processo legal opõe-se ao processo arbitrário, que é 

realizado com base na vontade humana e deixa de lado as determinações do 

sistema legal. Por exemplo. O magistrado não pode inverter ou criar uma 

sequencia de procedimentos, ele deve seguir precisamente aquilo que estiver 

estabelecido na lei. 

 Este princípio teve sua origem no Direito inglês, como dito 

anteriormente, conhecido como Due process of Law, que em sua tradução para 

o português, recebeu o nome de “devido processo legal”. Inicialmente, esta 

garantia foi utilizada somente no âmbito processual, porém, depois começou a 

ser utilizada também no direito material, o que fez com que a doutrina 

passasse a considerar a existência de um devido processo legal substancial ou 

material, que deve ser entendido como uma garantia do trinômio “vida-

liberdade-propriedade”, que garante a todos a submissão à leis plausíveis, que 

                                                           
7 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3. ed. São Paulo: Perfil, 2005.p.21. 
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respeitem os desejos da sociedade, demonstrando assim sua finalidade 

social.8 

Neste sentido, Wambier, Almeida e Talamini explicam: 

(...) toda e qualquer consequência processual que as partes possam 
sofrer, tanto na esfera da liberdade pessoal quanto no âmbito de seu 
patrimônio, deve necessariamente decorrer de decisão prolatada num 
processo que tenha tramitado de conformidade com antecedente 
previsão legal e em consonância com o conjunto de garantias 
constitucionais fundamentais. O devido processo legal significa o 
processo cujo procedimento e cujas consequências tenham sido 
previstos em lei e estejam em sintonia com os valores 
constitucionais.9 

Este princípio garante que o Estado, utilizando-se das formas 

instrumentais apropriadas, entregue aquele que almeja uma prestação 

jurisdicional adequada, certificando o que cabe a cada um na relação jurídica 

de acordo com a ordem jurídica. Formando um conjunto com a garantia do 

contraditório, o direito de defesa, a isonomia processual e, por fim, a 

bilateralidade dos atos procedimentais.10 

O devido processo legal fornece garantia ao processo. Proporciona 

os instrumentos aptos para que a prestação jurisdicional seja alcançada, 

concedendo às partes o que é seu de acordo com o que foi decidido 

judicialmente. 

Por fim, as palavras de Theodoro Júnior sintetizam o referido 

princípio: 

O devido processo legal, no Estado Democrático de Direito, jamais 
poderá ser visto como simples procedimento desenvolvido em Juízo. 
Seu papel é o de atuar sobre os mecanismos procedimentais de 
modo a preparar e proporcionar provimento jurisdicional compatível 

                                                           
8
 GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo: estudos e pareceres. São Paulo: Perfil, 2005, p. 
65. 
9 WAMBIER, Luiz Rodrigues; ALMEIDA, Flávio Renato de; TALAMINI, Eduardo. Curso 
avançado de processo civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. vol.1. 
9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007,p. 70. 
10 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p. 432. 
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com a supremacia da Constituição e a garantia de efetividade dos 
direitos fundamentais.11 

1.3. Princípio da ampla defesa e do contraditório 

O princípio do contraditório e da ampla defesa estão explícitos na 

Carta Magna brasileira no art. 5º, inc. LV, no qual consta que “ os litigantes, em 

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

os princípios do contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela 

inerentes”. Os referidos princípios visam garantir a segurança jurídica em um 

Estado Democrático de Direito. 

O princípio do contraditório assegura às partes o direito de 

informação no processo e a possibilidade de resposta, de influenciar no 

convencimento do juízo, assegura a bilateralidade do processo. 

O princípio do contraditório impõe a condução dialética do processo. 
Em outras palavras, exige que em cada passo do processo cada 
parte tenha a oportunidade de apresentar suas razões, ou, se for o 
caso, as suas provas. Implica ele, portanto, o que os processualistas 
denominam par conditio (igualdade entre as partes).12 

O princípio da ampla defesa complementa o contraditório, 

assegurando ao litigante, objetiva e subjetivamente, todo um instrumento 

dedicado a permitir a defesa de sua posição em juízo. 

Assim, implica em assegurar aos litigantes iguais condições de 

apresentar suas posições e de influenciar o órgão judicial, conforme as normas 

legais. 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa, um pressupondo a 

existência do outro, para além de uma garantia constitucional, estão 

englobados no conceito de Estado Democrático de Direito. 

Alexandre Freitas Câmara discorre sobre a temática, alegando que o 

contraditório é um direito à informação sobre o processo e à manifestação 

sobre os fatos alegados nos autos: 

Tal definição significa dizer que o processo – o qual deve, sob pena 
de não ser verdadeiro processo, se realizar em contraditório – exige 

                                                           
11

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 
direito processual civil e o processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
p.24. 
12

 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo, 
Saraiva, 2015. p.68. 
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que seus sujeitos tomem conhecimento de todos os fatos que 
venham a ocorrer durante seu curso, podendo ainda se manifestar 
sobre tais acontecimentos. Para demonstrar a veracidade dessas 
afirmações, basta lembrar que, proposta uma ação, deve-se citar o 
réu (ou seja, informa-lo da existência de um processo em que este 
ocupa o polo passivo), para que o mesmo possa oferecer sua defesa. 
Da mesma forma, se no curso do processo alguma das partes juntar 
aos autos um documento qualquer, é preciso intimar a parte adversa, 
para que esta, tomando conhecimento da existência do documento, 
possa sobre ele se manifestar. (...). Considera-se, assim, 
demonstrada a veracidade da definição apresentada para o princípio 
do contraditório, sendo este visto em seu aspecto puramente jurídico. 
Pode-se, assim, ter como adequada a afirmação de Aroldo Plínio 
Gonçalves, para quem o contraditório (em seu aspecto jurídico) pode 
ser entendido como um binômio: informação + possibilidade de 
manifestação.13 

Dessa forma, deve-se compreender que o contraditório concretiza 

no binômio ciência do fato/ possibilidade de reação, tendo em vista que não é 

suficiente dar ciência a alguém de algo sem garantir, no entanto, que será 

possível agir da maneira que lhe aprouver e for condizente com a situação. 

É possível perceber então: 

atualmente enfatiza-se que o próprio juiz deve, ele mesmo observar o 
contraditório. Há um ‘dever de diálogo’ do juiz com as partes. Por 
exemplo, se de ofício o juiz traz um novo elemento probatório para o 
processo ou constata a provável existência de um defeito de ordem 
pública (apto em tese a gerar a extinção anormal do processo), em 
vez de decidir diretamente, cabe-lhe ouvir antes as partes. Longe de 
ser um mero formalismo, o debate do juiz com as partes, além de 
consentâneo com o caráter ético do processo, assegura decisões de 
melhor qualidade.14 

É importante registrar que não é preciso enfatizar que, observado o 

Princípio do contraditório, que a parte atenda ao chamado e se manifeste nos 

autos. O fato, por exemplo, do réu optar por ser revel, por não apresentar 

contestação no prazo ou intervir posteriormente no processo, em nada ofende 

o referido princípio, desde que tenha o mesmo sido regularmente citado e 

tenham sido oferecidas a oportunidade para agir. 

Observa-se, então, que o contraditório e ampla defesa 

consubstanciam em uma garantia imprescindível no que toca ao fato de 

proporcionar aos litigantes possibilidades isonômicas e amplas de 

manifestação probatória necessária à formação do convencimento do juiz. O 
                                                           
13

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. 25ª ed. São Paulo: Atlas, 
2014. p. 59.   
14WAMBER, Luiz Rodrigues; CORREIA DE ALMEIDA, Flávio Renato; TALAMINI, Eduardo. 
Curso Avançado de Processo Civil, 8. ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2016. p. 68. 



15 

 

que rende a conclusão de que o contraditório e a ampla defesa situam-se 

intimamente e diretamente relacionados com a garantia fundamental da 

igualdade processual, já abordada em tópico anterior. 

      1.3.1. O princípio do contraditório e ampla defesa no código de 

processo civil 

Após uma análise superficial, é possível perceber que vigora no 

Código de Processo Civil de 1973 a concepção majoritária de aplicação do 

princípio do contraditório, ou seja, princípio da paridade ou igualdade de armas, 

como um simples procedimento, oferecendo aos sujeitos da relação processual 

a oportunidade de se manifestar sobre os atos já perpetrados nos autos. 

Portanto, esse “fenômeno” pode ser chamado de contraditório 

estático, pois, os sujeitos que serão beneficiados, ou não, com a prestação 

jurisdicional possuem a garantia de que lhes seja conferida a oportunidade de 

manifestar nos autos as alegações e provas que acreditem necessárias para a 

proteção do seu direito, bem como a respectiva oportunidade de resposta. 

O sistema processual criado em 1973 é ultrapassado por 

proporcionar a manifestação das partes apenas após a prática dos atos que 

acarretam ônus sucumbencial, o que enseja, conforme será visto a seguir, em 

um maior número de insatisfações em decorrência das decisões surpresas. 

Ou seja, o princípio do contraditório é tratado no dia a dia forense 

como uma espécie de possibilidade de participação procedimental. Dessa 

maneira, torna-se apenas uma forma das partes reagirem a um ato do juiz no 

qual lhe foi desfavorável, porém, a ideia constitucional do referido princípio não 

é essa. 

A intenção deste princípio seria a de proporcionar a participação dos 

interessados na construção e no debate da lide que gerou o processo, para 

que a decisão tivesse eficácia rapidamente e permitisse maior celeridade 

processual. Contudo, as decisões são tomadas exclusivamente pelo juiz, 

muitas vezes sem haver um diálogo adequado anteriormente, de modo que na 

maioria dos casos há interposição de recursos para debater argumentos 

diferentes daqueles que foram alvo da decisão do juiz. 
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A ausência de norma legal que exija a manifestação dos sujeitos da 

relação processual nos fundamentos que venham a convencer o magistrado, 

corrobora a ideia de que o princípio constitucional do contraditório é aplicado 

erroneamente no processo civil brasileiro. 

Sendo assim, há de se realizar uma análise da nova concepção de 

contraditório trazida pelo legislador no artigo 10 do Código de Processo Civil de 

2015, demonstrando os benefícios decorrentes da manifestação prévia das 

partes para a construção da decisão. 

O dever de colaboração já deveria estar incutido na atuação de 

todos, das partes, procuradores e Juiz, pois é de vital importância para um 

processo célere e justo, porém, entende-se que está ausente de nossas lides 

brasileiras, em que poucos estão empenhados na relação processual. 

Com a intenção de modificar a dinâmica processual brasileira, o 

Novo Código de Processo Civil (NCPC) veda, expressamente, em seu art. 10, 

a possibilidade de o magistrado decidir, qualquer que seja o grau de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham tido a 

oportunidade de se manifestar. Ressalva, ainda, na segunda parte do 

dispositivo, que a regra se aplica inclusive nos casos em que a matéria a ser 

decidida possa ser reconhecível de ofício pelo magistrado, ou seja, quando se 

tratar de questão de ordem pública, não sujeita à preclusão. 

Sobre a temática do princípio da colaboração no processo civil, 

Barreiros opina: 

Nem se olvide, ademais, que o modelo processual cooperativo, ao 
definir uma postura isonômica do juiz na condução do processo e ao 
estabelecer uma rede de deveres recíprocos entre os sujeitos 
processuais, contribui para aproximar a sociedade brasileira do intuito 
de construir uma sociedade solidária. É certo que a colaboração 
processual não terá o condão de neutralizar o conflito intersubjetivo 
de interesses que subjaz à demanda em curso. Todavia, não menos 
certo é que, ao conferir a essa disputa limites éticos que não devem 
ser ultrapassados e, sobretudo, ao estabelecer uma divisão de 
trabalho entre os sujeitos processuais ao modo de uma comunidade 
laboral, com tarefas reciprocamente complementares, o princípio da 
cooperação põe em realce o valor da solidariedade no seio do 
processo.15 

                                                           
15 BARREIROS, Lorena Miranda Santos. Fundamentos Constitucionais do Princípio da 
Cooperação Processual. Salvador: Editora Jus Podivm, 2013. p. 240. 
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Dispõe o artigo 10 do NCPC: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em 

grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 

tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de 

matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”  

Ou seja, está bastante evidente que o legislador possibilitou, dessa 

vez, de forma expressa, que as partes influenciem e debatam os fundamentos 

que irão constituir a decisão judicial. 

O novo Código de Processo Civil trás uma nova concepção do 

contraditório que vem para modificar esse caráter litigioso do processo e 

efetivar o princípio da cooperação entre as partes, seus mandatários e o 

magistrado. Nesse sentido, leciona Fernanda Tartuce: 

O princípio da cooperação aplicado ao processo enseja que durante 
a tramitação do feito os magistrados, as partes e seus mandatários 
colaborem entre si e concorram para a obtenção breve e eficaz da 
justa composição da controvérsia; essa importante diretriz objetiva 
transformar o processo civil em uma “comunidade de trabalho” e 
responsabilizar tanto as partes quanto o tribunal pelos resultados ao 
final alcançados.16 

A participação das partes auxiliando o juiz a organizar os 

argumentos a serem utilizados na sentença permite uma consolidação do 

conteúdo decidido, o que consequentemente influencia na satisfação dos 

sujeitos da relação processual, e auxilia na redução do número de recursos 

judiciais para sanar eventuais erros, ou mesmo a insatisfação daquele que 

sucumbir. 

2. A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO  

2.1. Cabimento: hipóteses e requisitos 

Com o Código de Processo Civil [2015] o artigo 285-A do CPC 

[1973] foi revogado, assim como os demais dispositivos dele constantes, 

passando o tema da improcedência liminar do pedido a ser regrado pelo artigo 

332 do Novo Diploma Processual Civil, assim insculpido: 

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, 
independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 
improcedente o pedido que contrariar:  

                                                           
16 TARTUCE, Fernanda. Igualdade e vulnerabilidade no processo civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 2012. p.146. 
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I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça;  

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;  

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de competência;  

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.  

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o 
pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de 
prescrição.  

§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em 
julgado da sentença, nos termos do art. 241.  

§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) 
dias.  

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do 
processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, 
determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no 
prazo de 15 (quinze) dias. 

 

A improcedência liminar do pedido cuida de situação em que o 

magistrado já se encontra autorizado a proferir, de plano, sentença definitiva, 

mas apenas para casos de improcedência, praxe esta que pode ser aplicada 

em qualquer juízo, seja ele estadual, federal ou fazendário, desde que 

preenchidas as formalidades nele enunciadas. O tema é, inclusive, objeto de 

Enunciado nº 1 do Fonajef: “O julgamento de mérito de plano ou prima facie 

não viola o princípio do contraditório e deve ser empregado na hipótese de 

decisões reiteradas de improcedência pelo juízo sobre determinada matéria.”17 

Acredita-se que as hipóteses tratadas nesse dispositivo sejam 

consideradas como um rol meramente exemplificativo, podendo a 

improcedência liminar ocorrer também em outros casos por meio de uma 

interpretação analógica. Por exemplo, não parece incoerente sustentar que, 

nos Juizados Especiais Federais, a improcedência liminar possa ser realizada 

com base em enunciado da TNU (Turma Nacional de Uniformização), ainda 

que tal circunstância não esteja expressamente na lei. 

O artigo em exame confere ao juízo o poder de julgar liminarmente 

improcedente o mérito da demanda, isto é, de decidir em desfavor do 

                                                           
17 HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. Curso completo de Processo Civil. Niterói, RJ: 
Impetus, 2017. p. 205. 
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demandante sem antes tomar a oitiva do demandado, dispensando o trâmite 

regular do feito. Além disso, o cabimento da decisão liminar de improcedência 

parcial da demanda, ou seja, do julgamento antecipado de improcedência 

somente de parcela do pedido, o que afirmam com base na cominação dos 

artigos 332 e 356 do CPC; tal hipótese era tida como incabível na sistemática 

do CPC anterior pela doutrina majoritária. 

É importante observar que houve a modificação operada na lógica 

do instituto da rejeição liminar da demanda, pois, antes era uma faculdade do 

juízo, agora se tornou um dever, em virtude da previsão da norma dar-se no 

sentido de que o juízo proferirá sentença de improcedência liminar do pedido 

sempre que implementada, no feito, alguma das hipóteses enumeradas nos 

incisos do artigo 332 do CPC [2015] – ao contrário do artigo 285-A do CPC 

[1973], o qual conferia tal espécie de julgamento como uma possibilidade. Os 

únicos casos, no entendimento de alguns doutrinadores, em que a rejeição de 

plano do pedido segue como uma faculdade do juízo são os de verificação do 

implemento da decadência e da prescrição, podendo-se optar pelo 

prosseguimento normal do feito, com a oitiva do demandado e eventual dilação 

probatória. 

Por outro lado, Rosa Nery e Nelson Nery expõem que de acordo 

com a forma escrita na referido artigo, entende-se que se trata de um dever do 

julgador, porém, eles defendem que o juiz possui independência jurídica e tem 

a faculdade de decidir consoante sua liberdade de convencimento, desde que 

motivadamente, assim, continuaria sendo uma possibilidade. Ademais, 

explicam que esta regra objetiva a celeridade e economia processual, que 

permite encerrar precocemente a demanda, sem o dispêndio do tempo e dos 

recursos ordinariamente necessários ao seu trâmite completo, nos casos em 

que já exista posição jurídica estabelecida na jurisprudência em contrariedade 

ao pedido do autor, ou quando ele já tiver decaído ou prescrito, sendo a 

questão puramente de direito e prescindindo da fase processual da instrução.18 

                                                           
18

 NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo 
Civil. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 908-913.   
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Existe também uma controvérsia a respeito da possibilidade de 

sobrevir julgamento liminar de improcedência parcial, em situações que houver 

pedidos cumulados na mesma ação, uma parte da doutrina entende que é 

cabível ao juízo rejeitar, de plano, quanto ao mérito, parte dos pedidos, desde 

que verifique o preenchimento dos requisitos do artigo 332, do Código de 

Processo Civil, em relação a eles, e dê prosseguimento normal ao feito em 

relação aos demais, com o chamamento do requerido ao processo.  

Com relação ao cabimento da norma, asseveram que se cuida de 

regra geral e, assim sendo, aplicável a qualquer tipo de ação, em qualquer 

procedimento, inclusive naquelas de competência originária dos tribunais, 

como é o caso da ação rescisória. 

No primeiro momento é preciso dizer que os julgamentos liminares 

de improcedência, quando ocorrem no juízo de primeiro grau, devem seguir as 

orientações jurisprudenciais dos Tribunais Superiores, ou seja, os juízes não 

devem criar entendimento próprio sobre determinados assuntos em que 

estejam contrários ao entendimento das Cortes. Portanto, o objetivo é evitar o 

protelamento das ações desnecessariamente, tendo em vista que serão 

interpostos recursos as instâncias superiores, priorizando, assim, a segurança 

jurídica que deve ser sempre priorizada no ordenamento pátrio. 

Assim, de acordo com o art. 332, do CPC, o juiz, antes mesmo de 

realizar a citação, deve julgar improcedente liminarmente o pedido autoral 

quando: a) contrarie enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça; b) vá de encontro a acórdão proferido pelo 

Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento 

de recursos repetitivos; c) seja contrário a entendimento firmado em incidente 

de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; d) 

oponha-se a enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local; e) 

permita verificar, de plano, a ocorrência de decadência ou de prescrição, caso 

em que optar fazê-lo será uma faculdade do juízo. 

Guilherme Amaral, porém, defende o ponto de vista de que não é 

permitido o julgamento liminar de improcedência da ação em casos de haver 

entendimento jurisprudencial pacificado nas Cortes superiores que não esteja 
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cristalizado em súmula ou que não advenha de decisão de recursos repetitivos, 

de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência, também não autoriza que o juízo de primeira instância profira o 

julgamento liminar caso já tenha se manifestado acerca da mesma matéria de 

direito em sentenças anteriores, prolatadas em casos análogos, ainda que 

ausente entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca da 

matéria analisada.19 

Ou seja, o referido doutrinador entende que o juiz singular não pode 

se valer do julgamento liminar de improcedência para reproduzir entendimento 

próprio, proferido em sentenças anteriores, mas que contrariem o entendimento 

dos Tribunais Superiores. Ademais, também não deve usar esse artifício do 

julgamento para as situações em que os Tribunais ainda não tenham se 

pronunciado sobre a questão, logo, as decisões que completam as lacunas na 

jurisprudência não podem ser proferidas através da improcedência liminar. 

Por outro lado, existe parte da doutrina que não coaduna com as 

ideias expostas acima, Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 

Arenhart20 defendem o entendimento de que o art. 332, do Código de Processo 

Civil, não é taxativo e por isso seria possível o juiz de primeiro grau proferir a 

decisão liminar de improcedência diante da existência de precedente 

antagônico ao pedido autoral, que provenha ou não de incidente de assunção 

de competência ou de julgamento repetitivo, e que tenha ou não seu 

fundamento decisório consolidado em enunciado de súmula.  

Além disso, os referidos autores argumentam no sentido de que a 

jurisprudência das Cortes de justiça, diferente dos precedentes das Cortes 

supremas, só podem servir de justificativa para o julgamento liminar de 

improcedência se estiver pautada em algum enunciado de súmula, ou então se 

derivar de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência. 
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 AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às Alterações do Novo CPC. 1. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 448-451.   
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 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel; ARENHART, Sérgio Cruz. Novo Código de 
Processo Civil Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 352-
354.   
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Georges Abboud e José Carlos Santos, diferente do que uma parte 

da doutrina defende, entendem que o art. 332, do CPC, permite que o juízo de 

primeiro grau pode se valer de seus próprios precedentes anteriores para 

fundamentar as decisões liminar de improcedência. Logo, para eles o citado 

artigo não seria taxativo, por isso, abriga diversas hipóteses que não estão na 

literalidade da norma.21 

Nessa toar, no caso do inciso I, a norma admite a rejeição de plano 

do mérito da ação quando o pedido for contrário à tese jurídica firmada em 

enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal 

Federal, contudo, é preciso que o entendimento não tenha sido superado nem 

seja contraditório com outro mais recente. Com relação ao inciso II, assevera-

se que é conferido efeito vinculante a súmulas das Cortes Superiores. Quanto 

ao inciso III, trata-se dos incidentes recém criados, advindos de assunção de 

competência da Lei nº 10.362/2001 e o de resolução de demandas repetitivas 

do próprio NCPC, suas decisões encontram-se alinhadas com o direito 

atualmente vigorante, motivo pelo qual seria dever do juízo proferir a sentença 

liminar de improcedência do pedido conflitante com elas. A respeito do inciso 

IV, são as hipóteses dos enunciados consolidados nos tribunais locais, tratando 

sobre direito da respectiva região. 

Por fim, outro fato bastante relevante é que nos casos de prescrição 

e decadência, que eram tratados no artigo relativo ao indeferimento da petição 

inicial, agora passam a fazer parte das hipóteses em que o juiz deve proferir 

decisão liminar de improcedência. 

2.2. Procedimento e recurso 

Primeiramente, é importante frisar que o novo diploma legal de 

Processo Civil determina que haja intimação do demandado em relação ao 

trânsito em julgado de tal decisão (§ 2º), caso o autor da demanda não ofereça 

recurso de apelação no prazo determinado, para que não apenas tome ciência 

da demanda que lhe fora proposta, mas também para que saiba que essa foi 

julgada improcedente de forma liminar, podendo fazer uso do instituto da coisa 
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 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, 
Bruno. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2015. P. 854-860.   
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julgada material, operada em seu favor, como forma de defesa em caso de 

eventual tentativa do demandante de repropor a mesma ação. 

Nos casos em que não houver recurso de apelação do autor da 

ação, o demandado deverá ser notificado do trânsito em julgado de decisão 

que ocorreu em seu favor. Entretanto, se houver retratação do juiz de primeiro 

grau, o requerido deverá ser citado para apresentar defesa, dando seguimento 

normal à demanda, mas se não ocorrer a retratação, o réu será citado no 

momento oportuno para contrarrazoar a apelação do autor. 

Em caso de interposição da apelação, Milhoranza e Pires defendem 

que permanece a possibilidade do juízo à retratação, no prazo legal de cinco 

dias, como também o dever de citação do réu para contrarrazoar a apelação, 

no caso de o juízo de retratação ser negativo. Alertam, por sua vez, que a 

manifestação do réu nessas contrarrazões deve ser nos termos de uma 

contestação, ou seja, além de confrontar os pontos trazidos na apelação, tem 

que também impugnar as alegações presentes na petição inicial, tendo em 

vista que não seria possível a Corte de segundo grau, dando provimento ao 

recurso do apelante, considerar a causa pronta para ser julgada e julgue 

procedente no mérito a demanda.22 

Nesse mesmo sentido, Fernando Gajardoni explica: 

Entendemos que as contra-razões ao recurso de 
apelação, neste caso, terão natureza jurídica de contestação, 
devendo, portanto, seguir todo o seu regime. Deverá o réu, portanto, 
antecipar sua defesa de direito para este momento (princípio da 
eventualidade), com a reserva de oportunamente impugnar e provar 
a matéria fática nos casos em que o tribunal entender necessária, 
com anulação da sentença liminar indevidamente proferida. Também 
é nesta fase que poderão ser juntados documentos com o propósito 
de corroborar o entendimento do juízo sobre o caso (julgados no 
mesmo sentido, documentos a confirmar a impressão já obtida pelo 
magistrado com a análise dos documentos liminarmente 
apresentados pelo autor, etc.).23 

Por outro lado, Georges Abboud e José Carlos Santos, entendem 

que quando o demandado é intimado ele deve apresentar na sua peça das 

contrarrazões apenas as impugnações referentes ao recurso de apelação, e 
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não para contestar a demanda, logo, eles discordam da tese de que o réu deve 

aglutinar nesta peça processual a defesa de duas coisas distintas, não há 

necessidade de impugnar especificamente, desde logo, os termos da exordial, 

tendo em vista que não é o momento oportuno para fazê-lo.24 

É importante frisar também que o autor, no caso de interpor a 

apelação, deve argumentar no sentido de que no seu caso o art. 332 não se 

aplica, bem como tentar demonstrar a predominância de matéria fática. Ana 

Poittevin explica: 

No recurso, o autor, além de buscar demonstrar que seu direito 
procede, deve tentar evidenciar que o seu caso não é idêntico aos 
demais, nos quais houve sentença de improcedência, que o 
entendimento do juízo de primeiro grau não é o mesmo dos tribunais 
ou que não se trata apenas de matéria de direito.25 

No julgamento da apelação pelo Tribunal, pode ser constatado que 

há a necessidade de dilação probatória, assim, será obrigatória a descida dos 

autos ao juízo de origem para que seja realizada toda a fase instrutória, para só 

depois haver nova sentença. 

Ressaltava-se, também, a possibilidade da sentença de 

improcedência liminar parcial, rejeitando, assim, apenas uma parte do pedido, 

ou seja, seria baseada numa combinação entre o art. 332 e o art. 356, ambos 

do Código de Processo Civil. Dessa maneira, entendem os doutrinadores, que 

o recurso cabível para essa decisão seria o agravo de instrumento, uma vez 

que o art. 356, §5º, do referido diploma legal, afirma que a forma de 

impugnação da decisão que resolve parcialmente o mérito é este tipo de 

recurso. Por fim, importante esclarecer que em relação aos demais pedidos, a 

ação deve prosseguir normalmente. 

3. A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 332, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL  
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         3.1. Defesa da inconstitucionalidade 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou, em 

março de 2006, Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo por objeto a Lei nº 

11.277, de 7 de fevereiro de 2006, cujo teor se transcreve adiante: 

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. 
 

O impetrante alega que a lei impugnada, ao introduzir o art. 285-A, 

no Código de Processo Civil [1973], estaria violando o art. 5º, caput e incs. 

XXXV, LIV e LV, respectivamente quanto aos princípios da igualdade, da 

inafastabilidade de apreciação de lesão ou ameaça a direito pelo Judiciário, do 

devido processo legal e do contraditório e ampla defesa. Ademais, também cita 

a ofensa ao princípio da segurança jurídica. 

Sendo assim, é necessário observar que o art. 285-A, do Código de 

Processo Civil de 1973, é o correspondente do art. 332, do mesmo diploma 

legal que entrou em vigor no ano de 2015. Ou seja, a análise da 

constitucionalidade do referido artigo do CPC de 1973 é fundamental, tendo em 

vista que a possível macula daquele artigo iria afetar diretamente este, o qual é 

objeto de análise do presente trabalho. 

O Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP requereu o 

ingresso no feito na qualidade de amicus curie. Balizou seu pedido no fato de 

que a matéria em discussão é de suma importância para o cenário jurídico 

nacional, por isso, deve haver amplo debate e pluralismo de ideias. 

O pedido do Instituto Brasileiro de Direito Processual foi deferido, 

uma vez que possui adequada representatividade para manifestação na causa 
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e, além disso, demonstrou haver pertinência temática entre suas finalidades 

institucionais e a controvérsia dos autos. 

 A corrente de doutrinadores que defende a inconstitucionalidade do 

artigo 285-A, do Código de Processo Civil, atual art. 332, é representada pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, que como dito anteriormente, ajuizou a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.695. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade pautou a propositura da 

demanda vislumbrando a violação aos princípios da segurança jurídica, do 

devido processo legal, do direito de ação, do contraditório e da isonomia. 

 Essa corrente chama atenção para o fato de que 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 juízes substitutos que 

por elas passam em período nem sempre longos. 

Assim, proferem os juízes, por outro lado, sentenças aos milhares, 

cuja publicidade se restringe, de fato, aos litigantes dos feitos nos quais são 

proferidos, uma vez que, como regra, não são publicadas na íntegra, sem se 

encontrarem disponíveis nos meios ordinários de pesquisa e jurisprudência. 

 Tendo em vista esses aspectos preliminares expostos, a Ordem dos 

Advogados do Brasil entende que a norma atacada permite a utilização de 

sentença prolatada em outro processo, no mesmo juízo, para dar fim a 

processo proposto posteriormente. Institui no meio jurídico 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 diferentes, conforme tenha sido proferida ou não 

sentença relativa ao mesmo assunto no juízo. Quebrando, assim, o princípio da 

isonomia. 

Atenta, noutra vertente, contra o princípio da segurança jurídica, no 

que concerne ao procedimento judicial, posto que o processo será normal ou 
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abreviado segundo sentença antes proferida, cuja publicidade para os 

jurisdicionados que não foram partes naquele feito não existe.  

Restringe, também, de forma desarrazoada, sem margem para 

dúvidas, o diploma legal, o princípio do direito de ação. Uma vez que instaurar 

o processo, mediante o exercício regular do direito de ação, é uma opção do 

autor, que invoca a prestação jurisdicional ou pede a proteção jurídica. Ao 

tomar essa iniciativa, o autor não pretende, apenas, que se esbocem as 

primeiras linhas do processo, mas quer que este seja efetivamente formado, 

com a plena configuração da relação jurídica processual. E não se trata de um 

capricho, mas do exercício de um direito, o direito de ação, que tem por objeto 

a prestação jurisdicional. 

A ameaça ou lesão efetiva a direito tanto pode ser excluída da 

apreciação do Poder Judiciário de forma direta quanto por meios oblíquos ou 

sub-reptícios. Esta última hipótese será, aliás, a mais comum, num regime de 

plenas garantias constitucionais. Só mesmo por um erro grosseiro poderia a lei 

estabelecer, hoje, que tais ou quais relações jurídicas ficassem excluídas de 

apreciação jurisdicional. Para isso, adverte o jurista Aluísio Gonçalves de 

Castro Mendes: 

É importante notar que, em tempos de democracia, a violação do 
preceito da inafastabilidade não ocorre, geralmente, de modo direto e 
expresso. O legislador não edita normas que prevejam abertamente a 
impossibilidade de acesso, exigindo do intérprete atenta análise de 
razoabilidade das leis. O estudo de situações concretas permite, por 
outro lado, a visualização do alcance e dos limites na aplicação do 
princípio da inafastabilidade.26 

Ora, na medida em que se impede a instauração regular do 

processo, a pretexto de que a questão jurídica suscitada no 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. 

                                                           
26 MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. Breves Considerações em torno da Questão da 
Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, in Estados de Direito Processual Civil, Homenagem 
ao Professor EGAS DIRCEU MONIZ DE ARAGÃO, sob a coordenação de LUIZ GUILHERME 
MARINONI, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2005, p. 94, no3. 
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Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil entendem que se mostra 

desarrazoada a solução adotada pela art. 285-A, do Código de Processo Civil 

de 1973, atual art. 332, quando se considera que as sentenças de primeiro 

grau raramente são divulgadas e só em caráter excepcional os periódicos de 

jurisprudência as estampam, na íntegra. 

Ou seja, isso criará para o autor situação mais drástica que as 

originárias do império da súmula vinculante ou das súmulas impeditivas de 

recursos. Em face dessas, a parte se submete ao que já está decidido 

conhecendo o teor da decisão que contraria o seu interesse. Diante de uma 

sentença emprestada, porém, o autor que ajuizou a ação versando questão 

supostamente idêntica à anteriormente decidida é surpreendido pelo desfecho 

precoce desfavorável do pedido, só vindo a saber, então, que, no juízo já havia 

sido proferida sentença total de improcedência em outros casos semelhantes. 

Há, portanto, evidente conflito entre a solução que se adotou, em 

nome da celeridade processual e o direito de ação, constitucionalmente 

instituído. Desse conflito resulta inegável e desarrazoada restrição ao direito de 

ação, é assim que pensa uma parte dos juristas brasileiros. 

Ademais, defendem que a extinção prematura e precipitada do 

processo, nas condições admitidas pelo referido artigo do Código de Processo 

Civil, sacrifica, ainda, outro princípio constitucional, o princípio do contraditório. 

Nada mais incompatível com o contraditório do que a possibilidade 

de o litígio resolver-se por meio de sentença transladada de outro processo, em 

que o autor não interveio. Porque, dessa forma, a lide estará sendo composta 

sem que a parte prejudicada tenha podido discutir, previamente, os elementos 

que influíram na motivação da sentença. Esta, no caso, terá sido para o autor, 

e também para a parte contrária em relação a qual o pedido fora formulado. 

Efetivamente, só se pode conceber a dispensa do contraditório nas 

hipóteses de processo objetivo, porque, nesse, a atuação da lei  não se dá com 

o fito de compor um litígio, mas, simplesmente, com o sentido de definir a sua 

constitucionalidade ou a interpretação constitucionalmente válida que possa 
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comportar. É o que sucede, por exemplo, na ação direta de 

inconstitucionalidade, que se apresenta como processo objetivo, por ser 

processo de controle de normas em abstrato, em que não há prestação de 

jurisdição em conflitos de interesses que pressupõem necessariamente partes 

antagônicas, mas em que há, sim, a prática, por fundamentos jurídicos, do ato 

político de fiscalização dos Poderes constituídos decorrente de aferição da 

observância, ou não, da Constituição pelos atos normativos dela emanados. 

Em se tratando, porém, de processo que tem por fim promover 

atuação da vontade concreta da lei com vistas à solução de um litígio, a 

observância do contraditório não pode ser afastada nem mesmo por meio do 

expediente de enquadrar a lide na moldura de processo da mesma natureza e 

considerá-la decidida pela mesma sentença ali prolatada. 

A OAB se pronunciou no sentido de que a inovação trazida pela Lei 

11.277/2006 revela-se, assim, a todas as luzes bastante infeliz. É, sob o prisma 

dos princípios consagrados pela Constituição, um retrocesso. Situa-se na 

contra-mão das modernas tendências processuais, cada vez mais direcionadas 

no sentido de sintonizar-se o processo com as garantias constitucionais. 

Implica, de fato, numa contrafação do princípio do devido processo legal. 

Ora, não corresponde ao modelo de processo atual dá ao autor a 

sensação de haver empreendido um vôo cego, quando ajuíza ação deduzindo 

pretensão que o juízo já estaria deliberado a repelir, com o apoio em decisão 

anterior que a parte ignorava ou a que não pôde ter acesso. Terá faltado, 

nesse contexto, ao autor, a indispensável informação; 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. 

Por todo o exposto acima, a Ordem dos Advogados do Brasil 

pugnou pelo expurgo do ordenamento jurídico pátrio o art. 285-A, do Código de 

Processo Civil de 1973, atual art. 332, por acreditar que viola o princípio da 

isonomia, da segurança, do acesso à Justiça, do contraditório e do devido 

processo legal. 
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 3.2. Defesa da constitucionalidade 

Há uma grande corrente de juristas que defendem a 

constitucionalidade do dispositivo legal em questão, a doutrinadora Ada 

Pellegrini, grande ícone do Processo Civil brasileiro, expões seus motivos 

acerca da temática. 

A referida jurista observa que a técnica do novo artigo da 

improcedência liminar chegou para romper com os princípios e regras do 

processo civil tradicional. Uma vez que há a possibilidade de sentença e, 

porventura, coisa julgada, antes que a relação jurídica processual se angularize 

e se complete com a citação do réu, ou seja, para aqueles que identificam o 

processo como a relação jurídica processual, sentença, e possivelmente coisa 

julgada, antes da existência do próprio processo, em sua inteireza, representa 

uma mudança na estrutura processual e no modo de enxergá-la.27 

A Ordem dos Advogados do Brasil que ajuizou Ação Direta de 

Inconstitucionalidade contra o dispositivo, defendendo a contrariedade às 

garantias do devido processo legal e ao contraditório. O Instituto Brasileiro de 

Direito Processual, como foi dito anteriormente, interveio na demanda na 

qualidade de “amicus curiae”, defendendo sua constitucionalidade. 

Pois bem, nas hipóteses do julgamento liminar de improcedência, 

não se deve falar em afronta ao contraditório e ampla defesa, tendo em vista 

que em relação ao autor, o contraditório é simplesmente diferido,  logo, ele 

poderá impugnar a sentença liminar de improcedência através do recurso de 

apelação. Sendo facultada ao juiz a possibilidade de rever sua decisão, no 

chamado juízo de retratação. 

No que concerne ao contraditório diferido, é importante apresentar 

maiores esclarecimentos sobre o tema, Grego Filho explica: 

A Constituição não exige, nem jamais exigiu, que o contraditório 
fosse prévio ou concomitante ao ato. Há atos privativos de cada uma 
das partes, como há atos privativos do juiz, sem a participação das 

                                                           
27 GRINOVER, Ada Pellegrini. Mudanças estruturais no Processo Civil Brasileiro. Revista 
IOB de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre: Síntese, v. 8, n. 44, 2006, p. 51. 



31 

 

partes. Todavia, o que assegura o contraditório é a oportunidade de 
a eles se contrapor por meio de manifestação contrária que tenha 
eficácia prática antes da decisão. Assim, por exemplo, é válida a 
prova pericial realizada na fase de inquérito policial, por 
determinação da autoridade policial, desde que, em juízo, possa ser 
impugnada e, se tiver errada, possa ser refeita.28 

Ademais, deve-se observar que o réu é beneficiado, e não 

prejudicado, pela sentença antecipada, e, além disso, terá a possibilidade de 

apresentar suas razões na resposta à apelação do autor, caso haja. Se não 

houver apelação, a sentença fará coisa julgada, em benefício do réu, que será 

regularmente intimado para tomar conhecimento do resultado favorável do 

processo. 

Portanto, é fundamental perceber que as garantias constitucionais 

aplicadas ao processo, devem se adaptar as inovações legais que visam a 

sumarização das demandas. Sendo assim, a defesa do contraditório diferido é 

a pedra de toque da questão, asseverando sempre que não há prejuízo às 

partes.29 

Seguindo linha de pensamento semelhante, Gelson Amaro de Souza 

observa que uma parte da doutrina contrária ao julgamento liminar de 

improcedência, sustenta a ideia de que inexiste processo por falta de citação. 

O jurista então explica: 

O processo passa a ter existência assim que o autor toma a iniciativa 
(art. 262 do CPC [1973]) e apresenta a petição inicial ao juiz ou ao 
protocolo para distribuição (art. 263, do CPC [1973]). O processo 
passa a existir no momento em que a petição inicial é apresentada 
ao juiz (arts. 262 e 263, do CPC [1973]), independentemente de 
citação. Da mesma forma que pode haver citação sem processo, 
pode haver processo sem citação.  
A citação não é pressuposto para a existência e nem para a validade 
do processo. Mas, ainda que a citação fosse pressuposto 
processual, não seria a sua ausência impeditiva da formação do 
processo e da relação processual. 
A citação não constitui pressuposto processual. Caso o processo 
não existisse sem citação, não se poderia falar em extinção do 
processo, ao se indeferir a petição inicial (art. 267, do CPC [1973]), 
porque não se pode extinguir o que inexiste.30 

Portanto, Gelson defende que a melhor posição é reconhecer a 

legitimidade da norma em questão, autorizando o julgamento liminar de 
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 FILHO, Vicente Grego. Interceptação telefônica.  São Paulo: Editora Saraiva, 1996. p.47. 
29 GRINOVER, Ada Pellegrini. Mudanças estruturais no Processo Civil Brasileiro. Revista IOB 
de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre: Síntese, v. 8, n. 44, 2006, p. 52. 
30 SOUZA, Gelson Amaro de. Sentença de mérito sem citação do réu( art. 285-A do CPC). 
Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo: Dialética, n. 43, 2006, p. 50. 
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improcedência no início do processo. A intenção é evitar o prolongamento de 

um processo claramente infrutífero, uma vez que não é condizente com o bom 

andamento da justiça, o protelamento de ações nas vias ordinárias que 

contrarie entendimentos consolidados das instâncias superiores. Ou seja, 

haverá prejuízo para as partes do processo, pois, perderão tempo e dinheiro 

em procedimentos inúteis, além disso, a brevidade das demandas beneficia 

toda sociedade, tendo em vista que há milhares processos paralisados por 

longos períodos devido a falta de celeridade processual na justiça brasileira.31 

Assim, deve-se observar que o art. 285-A, do CPC [1973], 

atualmente o art. 332, do mesmo diploma legal na sua versão de 2015, não 

causa nenhum prejuízo para o réu, uma vez que, independente de não ter 

ingressado na relação processual ele foi o vencedor, ou seja, não há que se 

falar em nulidade. 

Dessa maneira, o julgamento liminar de improcedência, além de 

respeitar os princípios do contraditório e ampla defesa, ocorrendo de forma 

diferida no processo, evita-se que o réu se desgaste em uma demanda judicial, 

a qual ele sairia vencedor de qualquer forma. Portanto, efetiva-se, assim, o 

princípio do acesso à justiça em sua totalidade, juntamente com a 

materialização da celeridade processual. 

Importante frisar que a Emenda Constitucional 45/2005 inseriu no rol 

de direitos e garantias fundamentais, o direito à celeridade processual. Apesar 

de este princípio encontrar-se previsto em diversas normas infraconstitucionais, 

não havia previsão constitucional expressa.  Assim, a partir de sua inclusão na 

Magna Carta, a celeridade processual se tornou intangível e insuscetível de 

modificação. 

 Além dos diversos doutrinadores que se dispuseram a expor suas 

opiniões, a fim de defender o novo dispositivo que prever o julgamento de 

liminar de improcedência, tendo em vista a ação direta de inconstitucionalidade 

3.695/06, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a Advocacia Geral da 

União e a Procuradoria Geral da União se manifestaram sobre o tema. 
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Em um primeiro momento, o Advogado Geral da União expôs que é 

fato notório a multiplicação de causas com idêntico conteúdo jurídico, que 

apenas se distinguem quanto às partes litigantes. Sendo assim, como reação 

às necessidades de lapidar o sistema processual, surgiram ideias e soluções 

objetivando a celeridade processual. 

Diversas alterações na legislação buscaram concretizar a chamada 

“reforma do processo civil”, entre elas se destacou a inserção da sentença 

liminar de improcedência, cujo objetivo é evitar demandas iguais que entravem 

a máquina judiciária, tornando-se obstáculo para a celeridade processual. 

Com relação a importância do dispositivo em questão, o Advogado 

Geral da União apresentou a seguinte afirmação de Marinoni: 

(...) o novo instituto constitui importante arma para a racionalização 
do serviço jurisdicional. É racional que o processo que objetiva 
decisão acerca de matéria de direito, sobre a qual o juiz firmou 
posição, seja desde logo encerrado, evitando gasto de energia para a 
obtenção de decisão a respeito de “caso idêntico” ao já solucionada. 
O “processo repetitivo” constituiria formalismo desnecessário, pois 
tramitaria somente para autorizar o juiz a expedir a decisão cujo 
conteúdo foi definido no primeiro processo.32  

Ademais, explicou que essa técnica de julgamento só pode ser 

utilizada pelo juízo quando se referir à matéria unicamente de direito, além de 

não depender de produção de provas ou qualquer esclarecimento de fato sobre 

o exame do mérito. Ou seja, as questões exclusivamente de direito designam 

demandas em condições de imediato julgamento do mérito. 

O Advogado Geral da União observa que uma visão formalista e 

presa em rígidas tradições garantísticas pode levar muitos doutrinadores a 

enxergar o art. 332, do Código de Processo Civil, como ofensivo ao 

contraditório e ampla defesa, ao devido processo legal, à isonomia.  Contudo, 

deve-se ter em mente que nenhum princípio ou direito, seja processual ou 

constitucional, pode ser analisado isoladamente, ou seja, os valores devem ser 

ponderados e harmonizados de forma recíproca e proporcional. 

                                                           
32 MARINONI, Luiz Guilherme. O julgamento liminar das ações repetitivas e a súmula 
impeditiva de recurso – Lei 11.276 e 11.277, de 8.2.06 in 
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Assim, Humberto Ávila explica acerca dessa necessidade de 

compatibilização dos princípios constitucionais: “os princípios são normas 

imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 

complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma 

avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 

decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção”.33 

Com efeito, em algumas hipóteses dentro do ordenamento jurídico, 

faz-se necessário a relativização de alguns dogmas, em prol de razões 

igualmente relevantes, nesse caso seria para privilegiar a celeridade e a 

economia processual, possibilitando o julgamento do processo em tempo 

razoável, sem negligenciar os limites do núcleo essencial do direito 

momentaneamente mitigado. 

Portanto, é nessa perspectiva que o art. 332, do Código de Processo 

Civil deve ser observado. 

Facilmente se constata, em verdade, que essa inovação legislativa 

não provoca qualquer tipo de lesão ao direito de defesa do réu. Ao revés, é 

admitida apenas a sentença liminar que seja favorável a ele, afastando, assim, 

eventual alegação de nulidade por violação ao Due Process of Law. 

O princípio do contraditório, que se admite ínsito ao devido 

processo, refere-se especificamente à possibilidade de ser informado e reagir 

aos atos “desfavoráveis”. O que se deve consignar, a todo tempo, é que, se 

vislumbrado a possibilidade de o réu sofrer atos desfavoráveis, a ampla defesa 

e o contraditório lhe serão assegurados. 

A Advocacia Geral da União continuou destacando, em seu parecer, 

que as ideias de devido processo legal, direito de defesa e contraditório, são 

interdependentes e fomentam a moderna noção de justo processo, a qual, 

frise-se, deve acompanhar as dinâmicas demandas sociais e as constantes 

reformas operadas no sistema jurídico. 
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Esse justo ou legítimo processo, máxime no novo processo civil, não 

é aquele fundado em rígidas formas e regras antecipadamente previstas em lei, 

mas o processo humano e flexível que, sem levar ao arbítrio judicial, possibilite 

que o Estado, na forma da lei, examine o mérito da ação intentada pelo autor 

sem descurar do direito de defesa do réu e a dignidade humana das partes, as 

quais, ao tempo em que não podem ser submetidas a lides temerárias ou 

manifestamente infundadas, não devem ser privadas do acesso, em tempo 

razoável, à tutela jurisdicional efetiva e à ordem jurídica justa. 

Percebe-se, assim, que o julgamento liminar é medida excepcional e 

restrita, permanecendo como regra o procedimento legal clássico, previsto no 

Código de Processo Civil. Noutros termos, afirma-se que a nova lei não fixa 

uma obrigatoriedade ou vinculação extremada como pretende o requerente, 

mas um dever de coerência para o magistrado de tratar da mesma forma os 

jurisdicionados cujas demandas se enquadrem no dispositivo, razão pela qual é 

plenamente legítima. 

No que se refere à isonomia e à segurança jurídica, também não se 

vislumbra a apontada violação. O mecanismo instaurado homenageia e 

fortalece tais postulados, tornando a tutela jurisdicional efetiva e o gozo dos 

direitos pelos cidadãos mais previsível e estável, sem impedir que haja 

evolução de entendimento pelo juiz, á luz da jurisprudência, da diversidade 

interpretativa e conforme a Constituição. 

No que se refere ao princípio da isonomia, Rogério Tucci leciona: “a 

possibilidade e a capacidade de adquirir direitos e de contrair obrigações, 

peculiares à situação jurídica em que se postam os interessados, devem ser, 

portanto, as mesmas para todas as pessoas que nela, equivalentemente, se 

encontrem.”34 

A isonomia, assim, consiste em conferir a lei tratamento igual 

àqueles que se encontrem em situação de igualdade, e tratamento distinto aos 

que estiverem em situações desiguais. Essa não só é a intenção da norma, 

como é a literalidade de seu texto, que dispõe em seu caput: “Quando.... casos 

                                                           
34

 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e garantias individuais no processo penal brasileiro. 1. 
ed. São Paulo: Saraiva, 1993. p. 158. 
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idênticos,.... poderá ser ..... proferida sentença, reproduzindo-se o seu teor da 

anteriormente prolatada.” 

Por fim, o Advogado Geral da União explica que a norma reflete uma 

tendência do sistema de se atribuir maiores poderes aos juízes e aos 

precedentes. Trata-se de um voto de confiança do legislador na prudência dos 

magistrados na célere direção da causa, dentro de parâmetros objetivos, 

razoáveis e proporcionais. 

Portanto, ele defende o novo instituto da improcedência liminar e 

assevera que apesar dos receios que podem surgir nesse momento inaugural 

da modernização do processo, não há qualquer ofensa à Constituição Federal, 

tampouco se deve admitir que o medo pelas mudanças obste a concretização 

da prestação jurisdicional. 

A Procuradoria Geral da República também recebeu os autos da ADI 

3695 para emitir parecer acerca da temática, qual seja, a constitucionalidade 

do artigo do Código de Processo Civil que trata da sentença liminar de 

improcedência. 

O Procurador Geral da República explica que 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. 

Ademais, também defende que não há como se vislumbrar, no caso, 

ofensa ao princípio da igualdade. É de se ver que o curso abreviado do 

processo ocorrerá quando já houver sentença relativa ao mesmo assunto no 

juízo, ao passo que o curso normal ocorrerá quando não tiver sido proferido a 

tal sentença. Trata-se, portanto, de tratamento diferente para situações 

diferentes, o que se coaduna com o postulado da isonomia. 

Sendo assim, continua expondo que não há que se falar em ofensa 

ao princípio da segurança jurídica, uma vez este não se vincula apenas a uma 

prévia publicidade de sentença em um ou em outro sentido em cada um dos 

juízos do foro brasileiro, consistindo, isto sim, em se saber quais serão as 
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regras a serem aplicadas em casa caso concreto, conforme as diversas 

situações que se ponham perante o magistrado. 

Nessa toar, é possível perceber que o art. 332, do Código de 

Processo Civil, fortalece a segurança jurídica, na medida em que assegura 

maior previsibilidade das sentenças a serem prolatadas pelos juízos 

monocráticos. 

Em vista do que foi dito, o PGR complementa, dizendo que o 

referido artigo não ofende, decisivamente, o princípio do acesso ao Judiciário, 

visto que, longe de afastar deste órgão a análise de eventual lesão ou ameaça 

a direito, incumbe-lhe de proferir sentença sobre a pretensão submetida ao seu 

exame. 

Portanto, não é razoável imaginar que só haja respeito ao princípio 

em comento na hipótese de estabelecimento de relação processual triangular. 

Deve-se atentar para o fato de que a permissão de extinção do processo sem 

resolução, hipótese em que, no mais das vezes, não surge a relação triangular, 

sem que  isso caracterize violação ao direito de ação. 

Por todo o exposto, o Procurador Geral da República se mostrou 

contrário a inconstitucionalidade da sentença liminar de improcedência, por 

entender que o método de julgamento privilegia a duração razoável do 

processo e não viola nenhum princípio constitucional. 
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CONCLUSÃO 

O objetivo dessa monografia foi analisar o artigo 332, do Novo 

Código de Processo Civil e sua constitucionalidade. Houve dúvida quanto sua 

constitucionalidade devido à ação direta de inconstitucionalidade n.º 3.695/06, 

ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Nesta ação foi alegado que a 

Lei n.º 11.277/2006, que inseriu o artigo 285-A, no Código Processual Civil de 

1973, era inconstitucional por violar diversos princípios basilares do direito. 

Como visto, a improcedência liminar do pedido é medida de grande 

utilidade à realidade judiciária atual, pois facilita não apenas o julgamento 

acelerado de causas repetitivas, como também a decisão uniforme de cada 

tema jurídico para todos os jurisdicionados que o invoquem, contemplando os 

princípios da celeridade, da duração razoável do processo e da segurança 

jurídica. 

O presente estudo buscou, primordialmente, fazer uma reflexão 

acerca da problemática da aplicação do instituto da improcedência prima facie 

da demanda, haja vista que, consoante demonstrado, mesmo com o advento 

do Novel Código de Processo Civil, a doutrina segue dividida a respeito da sua 

suposta (in)constitucionalidade. 

Observa-se, entretanto, que a norma acerca dessa técnica 

antecipatória de decisão existe e vem sendo aplicada como se válida fosse, 

fazendo-se necessário compreendê-la e conhecer suas hipóteses e requisitos 

de cabimento, os quais foram brevemente apresentados no deslinde desse 

trabalho. 

O fundamento do mecanismo examinado, ademais, mostra-se de 

acordo com a urgente necessidade de desafogamento do Poder Judiciário, em 

nome de uma prestação jurisdicional que acompanhe a velocidade das 

relações sociais características da atualidade e o grande número de demandas 

repetitivas, pendentes de solução judicial. 

As hipóteses de cabimento dessa espécie de julgamento, consoante 

referido, foram alteradas para abarcarem a lógica de uniformização e 

aceleração das decisões judiciais, partindo da microesfera do juízo singular 
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para a macrovisão das Cortes Superiores acerca dos temas jurídicos 

submetidos ao crivo judicial. 

Mister se faz ressaltar que o objetivo do artigo 332, do Código de 

Processo Civil, não é somente de reformar os números processuais nos juízos 

de primeiro grau. O verdadeiro objetivo desta norma seria priorizar a atenção 

dos magistrados para causas realmente relevantes, ou seja, ações que 

possuem possibilidade de êxito, o que viabilizaria o máximo de resultado que a 

ação pode proporcionar, com o mínimo de atividade jurisdicional. O que conduz 

a menos dispêndio de tempo e dinheiro.  

Deste modo, a norma é um benefício para o sistema processual 

brasileiro. Apesar das diversas críticas que foram realizadas acerca de sua 

constitucionalidade, ao longo do presente trabalho, conclui-se que este 

dispositivo, usado corretamente, trará mudanças benéficas e 

consideravelmente importantes para a dinâmica processual brasileira. 

Certo é que não se pode adiantar, por completo, o tratamento que a 

matéria irá receber quando for submetida à apreciação dos Tribunais, 

especialmente do STF e do STJ, porém, da análise aqui feita, é possível colher 

indícios, a partir da jurisprudencial atual do Superior Tribunal de Justiça, de que 

a técnica será aplicada como se constitucional fosse, mesmo porque a nova 

grafia do dispositivo contempla as ressalvas feitas pela própria Corte acerca da 

melhor interpretação da norma no Código de Processo Civil. 

Ante tudo que se expôs, depreende-se, por fim, que o instituto é 

construção recente, voltado ao atendimento das demandas atuais da jurisdição 

brasileira, e vem sendo ainda aperfeiçoado, a partir dos problemas nele 

encontrados pela doutrina, em abstrato, e pela jurisprudência, em sua 

utilização concreta; por tal razão, faz-se necessário estudá-lo e melhor 

compreendê-lo, tendo-se sempre em vista os ditames constitucionais, bem 

como os clamores da realidade social em que ela se insere e que pretende 

regular. 
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