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1 DA FORMAÇÃO DO PROCESSO  

 

Sabe-se que as lides podem ser resolvidas por vários meios de solução de conflitos, sendo a 

jurisdição estatal a principal delas. Porém, como a jurisdição é imparcial e inerte, cumpre ao 

interessado provocá-la mediante a ação.  

Esta, por sua vez, é um direito subjetivo (de natureza processual, que independe da 

existência do direito material), que se manifestará numa relação jurídica, agora de natureza 

processual, e que se instaurará, num primeiro momento, entre o autor e o Estado-juiz, e, após a 

citação válida da parte ex adversa (independente de haver defesa), entre estes e o réu.  

A esta relação jurídica denominamos de processo. 

O processo poder ser entendido como sendo a relação jurídica de direito público que une 

autor, juiz e réu, que se exterioriza e se desenvolve pela seqüência ordenada de atos com vistas a um 

fim, qual seja, a entrega da tutela jurisdicional. 

Convém esclarecer que não prosperou o entendimento segundo o qual a relação jurídica 

processual seria estabelecida somente entre as partes, figurando o juiz como um estranho a ela, 

conforma a teoria linear. Muito menos que todas as obrigações, ônus e atividades das partes 

convergiriam para o juiz, formando uma relação meramente angular. Esta relação jurídica é, na 

verdade, de natureza triangular, pois ao mesmo tempo em que há vínculo entre as partes e o juiz, há 

também pontos de contato direto entre as partes (v.g., quando entram em acordo para a suspender o 

processo; ou quando se conciliam etc). 

O processo caracteriza-se por ser instrumental e dinâmico. 

 É instrumental, pois é através do processo que a jurisdição compõe os litígios. Dessa forma, a 

princípio, poderia dizer que o objeto do processo é a composição da lide, com ensina Carnelutti. 

 Porém, como demonstrou Liebman, com apoio da maioria da doutrina, o conflito de 

interesses existente entre duas pessoas pode não ser trazido em juízo em sua integralidade. Assim, o 

objeto do processo seria, na verdade, não a composição da lide, mas o pedido formulado pelo autor 

na petição inicial, pois é sobre este que repousará a análise do juiz. Tanto é verdade que o juiz, 

conforme o princípio da congruência, não poderá decidir para menos (citra petita), para mais (ultra 

petita) ou para fora do pedido (extra petita) - arts. 141 e 492, NCPC. 

 O processo é também dinâmico ou progressivo, porque está sempre em movimento. A sua 

instauração ou formação depende, em regra, de iniciativa da parte, segundo o princípio do 

dispositivo. Mas, uma vez instaurada a relação processual, não pode ficar pendente 

indefinidamente, cabendo ao juiz seu impulso. Outra não é a dicção do art. 2º, NCPC. 
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 Como já dito, apesar de o processo se instaurar com a iniciativa da parte, é com a citação 

válida do réu que a sua formação se completa, sem a qual a relação processual, apesar de existente, 

ainda é incompleta ou anômala. 

 A iniciativa do autor dá-se através da propositura da ação. Mas qual é o MOMENTO em que 

se considera proposta a ação?  

Segundo o NCPC, em seu art. 312, “considera-se proposta a ação quando a petição inicial for 

PROTOCOLADA, todavia, a propositura da ação só produz quando ao réu os efeitos mencionados no art. 240 (leia-

se: efeitos da citação válida) depois que for validamente citado”. Ou seja, para o autor, já se considera 

proposta a ação e, por consequência, iniciado o processo, a partir do protocolo da petição inicial, 

mas, para o réu, tudo isso está condicionado à sua citação válida. 

 

1.1 Estabilização objetiva e subjetiva do processo 

 

Apesar de o processo ser dinâmico e estar sempre em movimento, ele tende a estabilizar-se 

objetivamente (causa de pedir e pedido – art. 329) e subjetivamente (partes – art. 264, 2ª parte). 

 Assim, proposta a ação, até se realize a citação, o autor pode livremente modificar o pedido 

ou a causa de pedir, aumentando-as, suprimindo-as ou substituindo-as por outras. Já após a citação 

só poderá o autor modificar o pedido ou a causa de pedir se o réu consentir (art. 329, I).  

Todavia, após o saneamento do processo, nenhuma modificação é permitida, ainda que réu 

consinta, SALVO se for para reduzir ou suprimir o pedido (sg. Arruda Alvim, trata-se de desistência 

parcial do pedido). Fredie Didier Júnior (2015, p. 577) vai mais além e defende a flexibilização da 

regra do 329,  ao prever hipóteses em que é possível a alteração do pedido mesmo após o 

saneamento: pedido conexo; negociação processual atípica (art. 190); pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica na fase recursal (art. 134); fato constitutivo superveniente (pode até de ofício 

se interferir no julgamento da causa, então é possível ser acrescentado pelas partes em qualquer 

estágio do processo) etc. 

 Quanto às partes, estas devem manter-se sempre as mesmas, SALVO as sucessões 

permitidas por lei, como na sucessão processual causa mortis (com a consequente suspensão do 

processo para a habilitação do espólio ou sucessores - art. 110) ou inter vivos (quando o objeto 

litigioso é alienado ou cedido, podendo o adquirente substituir o alienante se a outra parte 

concordar; do contrário, ele figurará com seu assistente litisconsorcial – art. 109, caput e §§1º e 2º). 

 O fundamento da estabilização do processo, seja ela objetiva ou subjetiva, está no interesse 

público da boa administração da justiça, que deve responder de maneira certa e definitiva à 

provocação do autor. 
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1.2 Procedimento – conceito e espécies 

  

 Vimos até agora que o processo é uma relação jurídica entre autor, juiz e réu, que se 

exterioriza e se desenvolve pela seqüência ordenada de atos com vistas à sentença. 

 Portanto, o processo apresenta 2 aspectos: um interior e um exterior. Sob o ponto de vista 

intrínseco, o processo é a relação jurídica que se instaura e se desenvolve entre autor, juiz e réu. Na 

exteriorização, o processo se revela como sucessão ordenada de atos dentro dos modelos previstos 

pela lei, que é o PROCEDIMENTO. 

 Assim, procedimento é “o encadeamento e a exteriorização dos atos processuais”. 

 Para cada tipo de processo, há uma variedade de procedimentos. No processo de 

conhecimento, o procedimento pode ser: comum ou especial.  

 O procedimento comum é aquele adotado quando não há para a causa previsão de 

procedimento especial, seja no próprio código ou na lei especial (art. 318). O rito comum é, 

portanto, a regra geral, sendo aplicado subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao 

processo de execução. 

 O Código prevê também os procedimentos especiais, seja de jurisdição contenciosa 

(consignação em pagamento, exigir contas, monitória, possessórias, inventário e partilha etc, que, 

normalmente, após algumas providências próprias específicas, caem no procedimento ordinário), 

seja de jurisdição voluntária (divórcio e separação consensuais, herança jacente; arrecadação dos 

bens do ausente; interdição etc) – arts. 539 a 718 e 719 a 770, respectivamente. 

 Leis especiais também regulam procedimentos especiais, como o do mandado de segurança 

(Lei n. 12.016/09), o das causas de competência dos Juizados Especiais (Leis n. 9.099/95; 10.259/01; 

12.153/09) etc. 

 

1.2.1 Procedimento comum - fases 

  

 Vamos deter o nosso estudo, agora, no procedimento comum, previsto a partir do art. 318, do 

NCPC. Porém, para ser melhor estudado, a doutrina o divide em 5 fases, a saber: 

 

 Fase postulatória => há postulação das pares, consistentes na propositura da demanda através da 

petição inicial; o oferecimento da resposta do réu, por meio de contestação, reconvenção ou 

arguição de impedimento ou suspeição do juiz; e até, se for o caso, o oferecimento de réplica 

(impugnação do autor) e, às vezes, até tréplica. 
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 Fase de saneamento => não sendo o caso de extinção anômala do processo (com ou sem resolução 

de mérito), nem de julgamento antecipado do mérito, o juiz SANEARÁ o processo: decidindo as 

questões processuais pendentes, se houverem; determinando as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória e a especificação das provas; definindo a distribuição do ônus da 

prova; delimitando as questões de direito relevantes; e designando, se necessária, a audiência de 

instrução e julgamento. Tudo isso ele o fará através da chamada decisão de saneamento e de organização 

do processo. 

 
 Fase instrutória => é o momento para se realizar a produção de provas orais, se fizerem necessárias, 

na audiência de instrução, finda a qual o juiz poderá também decidir se assim se sentir habilitado. 

 

 Fase decisória => poderá dar-se na audiência de instrução (por isso, a expressão audiência de 

instrução e julgamento) ou fora dela, em gabinete, quando então o juiz deverá decidir em 30 dias 

(art. 366). 

 
 Fase executória => quando a sentença for condenatória de obrigação de dar quantia, inicia-se uma 

nova fase, de natureza executiva, denominada de “cumprimento de sentença” (art. 513 e ss.). Se 

tratar das demais obrigações (fazer, não fazer ou entrega de coisa distinta de dinheiro), a execução 

será entregue na própria sentença por meio da técnica da tutela específica (arts. 497 e 498). 

 

Obs:. a fase recursal pode ocorrer ou não depois da fase decisória a depender do sucumbente, que 

poderá manejar recursos. O processo, nesse caso, continuará sua marcha, porém em nível de 

tribunal (2º grau). 
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1.2.1.1 FASE POSTULATÓRIA 

 

a) PETIÇÃO INICIAL 

  

A petição inicial é o instrumento da demanda, que é o primeiro ato praticado no processo. 

Como todo ato jurídico, ele depende de uma forma para ser válido. Esta forma está estabelecida nos 

arts. 319 e 320 do NCPC, que enumeram os requisitos essenciais e gerais para a elaboração de 

qualquer petição inicial. 

 Segundo o art. 319, a petição inicial indicará: 

 

I – o juízo a que é dirigida; 

 A depender da causa, ou seja, do litígio em que esteja envolvido, fala-se em uma “justiça” 

competente. Assim, a Constituição Federal definiu a Justiça do Trabalho responsável pela solução 

dos litígios trabalhistas; a Justiça Eleitoral, pelos eleitorais; a Justiça Militar, pelos militares; e a 

Justiça Comum, por exclusão, pelos litígios que não sejam trabalhistas, eleitoral ou militar. 

 Dentro da chamada Justiça Comum, também por critério de exclusão, o que não for da 

competência da Justiça Federal (art. 109, CF) é da competência da Justiça Estadual. 

 As denominadas “justiças” possuem vários órgãos jurisdicionais, cuja competência é 

identificada através de 5 critérios: 

- material: natureza da relação jurídica controvertida (família, sucessões, falência e recuperação 

judicial, etc); 

- pessoal: leva em consideração as partes envolvidas (Justiça Federal - art. 109, C.F; Varas da 

Fazenda Pública etc); 

- funcional: considera as funções do magistrado no processo (competência originária ou recursal; 

competência pela fase do processo – cognição ou execução; etc.); 

- territorial: o foro, a comarca, conforme a maior comodidade para as partes (arts. 46 ao 53 do 

NCPC);  

- valor da causa (relativa/absoluta) – está diretamente ligado à competência dos Juizados Especiais 

Cíveis (até 40 salários mínimos) e dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública (até 60 

salários mínimos). Atenção se o valor ultrapassar o teto (renúncia do excedente tácita nos JEC‟s 

estaduais; e expressa nos JEF‟s e JEFP‟s). 

 São critérios de competência absoluta o material, o pessoal e o funcional, pois são 

determinados no interesse público, não podendo as partes dispor em contrário. Já os critérios 

territorial e valor da causa, via de regra, são de competência relativa, ou seja, podem as partes dispor 

sobre esses critérios, alterando o regime legal através da chamada cláusula de eleição de foro. 
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 Caso seja a ação proposta em juízo absolutamente incompetente, por se tratar de defeito 

insanável e incorrigível, pode ser argüido, inclusive, de ofício pelo juiz, ou a requerimento da parte 

interessada (o réu) em qualquer momento do processo, preferencialmente em preliminar de 

contestação, e em qualquer grau de jurisdição ordinária (o que exclui as instâncias extraordinárias – 

STF e STJ).  

 Por outro lado, caso a demanda seja proposta em juízo relativamente incompetente, a 

incompetência não poderá ser declarada de ofício pelo juiz, mas tão somente a requerimento da 

parte interessada em momento exclusivo, também em preliminar de contestação, sob pena de 

preclusão e prorrogação da competência.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICA IMPORTANTÍSSIMA 

  

Na prática, no momento de peticionar, o ideal é observar os critérios na seguinte ordem: 

 

1º) critério do valor da causa: quando então já se opta ou não pelos Juizados. Neste caso, a 

petição será endereçada ao Juizado existente na comarca onde a causa deva tramitar. Caso na 

comarca exista mais de um Juizado instalado, como na comarca de Goiânia, deixar espaço no 

cabeçalho para distribuição (Resolução nº 32, de 08 de julho de 2015). 

Exemplo de cabeçalho: “Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito do ______ Juizado Especial Cível da Comarca 

de .....” 

 

2º) critério pessoal: a fim de que se defina se trata de competência da Justiça Comum Federal ou 

Estadual (então, pode ser: “Excelentíssimo Senhor Juiz Federal.....”; OU  “Excelentíssimo Senhor Juiz 

de Direito...). E ainda dentro da Justiça Comum Estadual, o critério pessoal também pode ser 

usado caso nas comarcas existam Varas Especializadas em Fazenda Pública, estadual ou 

municipal (Ficaria assim, por exemplo: “Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da ____ Vara da 

Fazenda Pública Estadual da comarca de.....”). 

Conjugando com o critério anterior (do valor da causa), é possível também verificar se 

trata de Juizado Especial Federal (União, autarquias federais, etc, em causas de até 60 salários 

mínimos) ou de Juizado Especial da Fazenda Publica (Estado, Município e suas respectivas 

autarquias, em causas também de até 60 salários mínimos). Por exclusão, conclui-se se a causa  
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II – as partes e a sua qualificação (“nomes, prenomes, o estado civil, a existência de união estável, 

a profissão, o número do CPF/CNPJ, o e-mail, e os endereços do autor e réu”.); 

 Definida a competência com a indicação do juiz ou do tribunal a que se dirige a petição 

inicial, cabe, agora, ao autor definir e qualificar as partes. 

 Quando se fala em partes, fala-se nas pessoas que estão envolvidas no litígio. E só se 

envolvem em conflitos, em litígios, pessoas, ou seja, aqueles que são dotados de personalidade 

vai para Juizado Especial Cível, desde que a causa não exceda a 40 salários mínimos. Exemplo 

de cabeçalho: “Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da ______ Vara do Juizado Especial Federal da Seção 

Judiciária de Goiânia, Estado de Goiás”. 

 

3º) critério funcional: quando já se exclui se o feito é de competência de tribunal (originária – 

ex: na ação rescisória, ou no MS  contra ato de algumas autoridades) ou de juízo monocrático 

de 1º grau. Então, pode ser que o cabeçalho seja endereçado para este: “Excelentíssimo Senhor Juiz 

de Direito ou Juiz Federal......”, ou para aquele: “Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás ou Tribunal Regional Federal da 1ª Região”, “Excelentíssimo Senhor Ministro 

Presidente do Excelso Superior Tribunal de Justiça”. 

 

4º) critério territorial: especialmente quando se tratar de competência de juízo de 1º grau, que 

estão distribuídos em comarcas e seções, é interessante verificar em qual destas a causa irá 

tramitar. Feito isso, o cabeçalho quase se completa, quando então pode-se dizer: “Excelentíssimo 

Senhor Juiz de Direito da Vara tal da comarca de Goiânia”, ou “Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da 

Vara tal da Seção Judiciária de Goiânia” (lembrando que, nas comarcas que não houver juiz 

federal, a petição será endereçada ao juiz de direito, que fará as suas vezes). 

 

5º) critério material: é o último dos critérios, uma vez que, só depois de definido principalmente 

o local, o foro (comarca/seção) competente, é que se verifica para qual vara a causa será dirigida. 

Isso porque existem comarcas que possuem varas cíveis comuns e varas cíveis especializadas 

(Vara de Família e Sucessões, Vara da Falência e Recuperação Judicial etc), sendo necessário, 

portanto, definir a competente pela natureza da causa. Ex: “Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 

____Vara de Família, Sucessões e Cível da Comarca de Goiânia”. 
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jurídica. Nesse sentido, fala-se em capacidade de ser parte, que corresponde exatamente à 

personalidade civil (arts. 1º e 2º do Código Civil). Portanto, podem ser partes autora e ré: 

 a pessoa natural: seja criança, idoso, doente mental etc.  

 

 a pessoa jurídica: de direito privado (empresa, associações, fundações, sociedades de economia 

mista e empresas públicas) ou de direito público (União, Estados, DF, Municípios, Territórios, e 

suas respectivas autarquias e fundações públicas). 

Na prática, muitos profissionais incorrem no erro de figurar como parte órgãos 

governamentais ou departamentos, como Secretarias da Saúde, da Educação, Polícia Militar etc, 

que, na verdade, não são dotados de personalidade jurídica. Nesse caso, a parte deverá ser a pessoa 

jurídica a qual o respectivo órgão se vincula, ou seja, o Município, o Estado etc. Por se tratar de uma 

ficção, ou seja, de uma abstração, deverá ser representada legalmente (art. 75, NCPC). 

Por outro lado, não se pode ignorar que, apesar de ser dotada de capacidade de ser parte, o 

ente federado não poderá configurar como autor ou réu se o verdadeiro envolvido na lide for uma 

pessoa jurídica, por ele criada, em razão de uma descentralização do serviço público. (Ex: INSS, 

ANEEL, ANATEL etc, na União; IPASGO, AGR, AGETOP, etc, no Estado de Goiás; COMURG, 

AMMA etc, no Município de Goiânia). Tal entendimento atualmente se confirma com a inserção do 

inciso IV ao art. 75 do NCPC. 

 

 entes derpersonalizados: como a massa falida, a herança jacente, o espólio, o condomínio etc., a 

própria lei (art. 75, V, VI, VII, XI, do NCPC) excetuou, permitindo-lhes que figurem como partes 

no processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A POLÊMICA QUESTÃO DO NASCITURO:  

 

Embora o art. 1º do Código Civil brasileiro não trate o nascituro como pessoa, apenas 

resguardando-lhe expectativa de direitos até o nascimento (teoria natalista), certo é que o 

mesmo código e outros leis elencaram diversos direitos que o mesmo já pode vindicar nesta 

condição (ex: ser adotado, com consentimento do seu representante legal – art. 372, CC; receber 

doações – art. 1.169, CC; adquirir por testamento – arts. 458 e 462 e seu parágrafo único, CC; 

direito à pensão por acidente profissional sofrido por seus pais; proteção penal garantindo-lhe a 

vida e o direito de nascer; o direito aos alimentos etc). 

Nesse sentido, o entendimento doutrinário e jurisprudencial tem sido o de que, apesar de 

se tratar de um ente despersonalizado, a lei também, excepcionalmente, lhe concede a 

capacidade de ser parte, desde que tenha um representante legal (a própria mãe, ou o curador 

desta). Neste caso, deve vir identificado como “nascituro de fulana de tal....,” 
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Mas, não basta a capacidade de ser parte. É necessário ter a capacidade de estar em juízo ou 

processual, o que não é privilégio para todos que se envolvem em litígios. A capacidade de estar em 

juízo corresponde à capacidade civil, prevista no art. 5º do CC/02. Portanto, apenas aqueles que são 

habilitados à prática de todos os atos da vida civil é que podem estar em juízo (art. 70, NCPC), Do 

contrário, é preciso que a parte esteja representada, quando se tratar de absolutamente incapaz; ou 

assistida, quando relativamente incapaz (art. 71, CPC). 

 É por isso que que lê, por exemplo, nas petições de ação de conhecimento com pedido de 

investigação de paternidade,  ou de alimentos, o seguinte: “FULANINHO DE TAL, neste ato representado 

por sua genitora, FULANA DE TAL....”. 

 Mas, para litigar em juízo, mesmo dotado de ambas as capacidades, a parte deverá estar 

representada por um advogado. A isso denomina capacidade postulatória, a qual é exercida 

exclusivamente por advogado, devidamente inscrito nos quadros da OAB, salvo exceções (como no 

primeiro grau dos Juizados, cujo valor não exceda a 20 salários mínimos, se JECs, e a 60 s.m, se JEFs 

e JEFPs; bem como na Justiça do Trabalho). A petição deve conter a indicação do endereço, 

eletrônico e não-eletrônico, do advogado e deve vir acompanhada da procuração (art. 287, NCPC). 

 Todavia, as partes não são definidas apenas pelas capacidades de ser parte, processual e 

postulatória. 

 Segundo o NCPC, em seu art. 17, “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. 

Tratava-se de uma das condições da ação: a legitimidade ad causam, ou legitimidade para a causa, seja 

ativa ou passiva, mas que, agora, na nova lei formal, passa a ser tratada como pressuposto 

processual de validade, uma vez que, ao que tudo indica, passamos a abraçar, na sua forma mais 

pura, a teoria abstrata do direito de ação. 

 Legitimidade é diferente de capacidade. Nem toda pessoa capaz pode estar legitimada para a 

prática de determinado ato jurídico. A legitimação traduz numa capacidade específica para 

determinados atos da vida civil. O tutor, por exemplo, embora maior e capaz, não poderá adquirir 

bens móveis ou imóveis do tutelado, sendo ilegítimo para tanto. Dois irmãos, da mesma forma, 

maiores e capazes, não poderão se casar entre si. Falta-lhes legitimidade ou capacidade específica 

para o ato. 

 A mesma avaliação pode ser feita com relação às partes de um processo. Só serão capazes 

especificamente para travarem uma relação jurídica processual aqueles que hipoteticamente 

figuraram também na relação jurídica material. É, nos dizeres de Carnelutti, “a pertinência subjetiva da 

ação”, ou seja, a pertinência entre as partes processuais e as da lide. 
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 Portanto, numa ação de despejo, serão autor e réu o locador e o locatário, respectivamente. 

Aquele que tiver fora da relação de locação, como, por exemplo, o sublocatário, será considerado 

terceiro interessado, e não parte legítima. 

 A esta correspondência entre as partes da relação processual e as partes da relação material 

dá-se o nome de legitimidade ordinária. 

 Porém, se não houver tal correspondência, de modo que quem figura na relação processual 

não é o mesmo da relação material, ocorre o que denominamos de legitimidade extraordinária, ou 

substituição processual, prevista no art. 18, NCPC, que diz: “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, 

direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 

 A legitimidade extraordinária, portanto, só é admitida excepcionalmente, quando houver 

previsão legal. 

 Segundo uma doutrina mais moderna, porém ainda minoritária, a legitimidade extraordinária 

seria o gênero, das quais são espécies a substituição processual, nos moldes do referido art. 18, e a 

chamada legitimidade autônoma. 

 A legitimidade autônoma ocorreria quando alguém pleiteia, em nome próprio, direito 

próprio (leg. ordinária) e também direito alheio (leg. extraordinária).  

Isso ocorre quando se trata de direito transindividual, ou seja, ele ao mesmo tempo pertence 

a todos, mas não pertence a ninguém individualmente.  

Por pertencer a todos, inclusive ao autor, este pleiteia direito próprio.  

Por não pertencer a ninguém individualmente, mas a uma coletividade, que é um terceiro 

diferente do autor, este pleiteia direito alheio. 

É o caso da legitimação da associação, do MP e do cidadão na ação popular. Portanto, a 

legitimação autônoma está associada à tutela coletiva. 

Pois bem! Mas, definidas as partes, cumpre qualificá-las de modo a individualizá-las, 

facilitando a efetivação dos atos de comunicação, o que, nos termos do NCPC, deverá incluir a 

existência de união estável, se for o caso, o número do CPF ou CNPJ (o que já se faz atualmente na 

prática) e o email.  

Obviamente, que se forem muitos os litisconsortes (multitudinário), não haverá a 

necessidade de qualificar todos, desde que assim estejam na procuração. 

 

III – os fatos (causa de pedir remota) e os fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir 

próxima); 
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O art. 319 exige, ainda, os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, a sua causa de pedir 

remota e próxima, respectivamente. Percebe-se que o Código coloca como requisito para a petição 

inicial outro elemento da ação, além das partes. Isso porque já sabemos que a petição inicial é o 

instrumento da demanda, que, por sua vez, é o ato pelo qual se exerce o direito de ação. 

 Assim, o autor apresenta na petição inicial uma causa que deve justificar o pedido, que é 

dirigido ao órgão jurisdicional. Tratam-se das razões fáticas e jurídicas que justificam o pedido. 

 Segundo a doutrina, a causa de pedir pode ser de duas espécies: remota ou próxima. 

 A remota diz respeito aos fatos, que podem ser constitutivos (que dão vida à vontade da lei, 

ou seja, fazem nascer o direito a que se alega – ex: empréstimo, ato ilícito); extintivos (fazem cessar 

uma vontade da lei, extinguindo um direito – ex: pagamento, remissão de dívida); modificativos 

(tendem a alterar a constituição de um direito – ex: alegação de parcelamento de dívida); ou 

impeditivos (circunstância que impede a constituição de um direito – ex: incapacidade, simulação, 

erro etc.). 

 É importante a diferenciação dos fatos, pois que, segundo o art. 373 do NCPC, o autor tem o 

ônus de provar apenas os fatos constitutivos, e o réu os demais, mesmo porque, obviamente, só a ele 

interessa alegar extinção, modificação ou impedimento à direito. Normalmente, o autor justifica a 

declaração, a constituição ou a condenação à prestação de um direito seu, através dos fatos que o 

constituem. 

 Já a causa de pedir próxima diz respeito aos fundamentos jurídicos que embasam o pedido. 

Não se quer dizer aqui apenas o fundamento legal, o dispositivo da lei, pois não há necessidade de 

indicar ao juiz a norma violada. Segundo a velha máxima romana, “juria novit cúria” (do Direito cuida 

a Corte), conclui-se que o juiz conhece o direito. Ou seja, para o juiz o mais importante são os fatos 

e não a citação da lei (“mihi factum dabo tibi ius” – dá-me os fatos, que eu te darei o direito).  

Também não se resume a mera citação de doutrinas e jurisprudências, pois os fundamentos 

jurídicos são, na verdade, as conseqüências jurídicas que extraem dos fatos, o que se faz por meio de 

complexa argumentação jurídica (dica: demonstrar ao juiz o direito no caso concreto, valendo-se de 

seu raciocínio silogístico). Por exemplo, se o locatário não paga o aluguel, a conseqüência jurídica é 

o seu despejo. 

 No processo civil, adota-se a teoria da substanciação, que exige do autor, na petição inicial, a 

indicação dos fatos (causa remota) e dos fundamentos jurídicos (causa próxima), conforme o inciso 

III do art. 319. Opõe-se a esta a teoria da individuação, segundo a qual basta ao autor indicar apenas 

os fatos ou apenas os fundamentos jurídicos (Ex: petição trabalhista - adotou a teoria da 

individuação pois que o art. 840, §1º da CLT fala APENAS em “breve exposição dos fatos que resulte o 

dissídio”, por força do princípio jus postulandi que vige no Processo do Trabalho). 
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IV – o pedido com suas especificações;  

  

Já vimos que o pedido é formulado com dois aspectos: o imediato e o mediato. 

 O pedido imediato é o tipo de providência jurisdicional pretendida, que pode ser de 

conhecimento, de execução ou cautelar (neste último caso, formulado junto com o de conhecimento 

– vide tópico sobre as Tutelas Provisórias). 

 Já o pedido mediato é o bem jurídico de direito material que se pretende seja tutelado pela 

sentença (o despejo, o pagamento, a nulidade do contrato etc). 

 Diferem-se na medida em que o primeiro tem conteúdo processual, dirigido, portanto, 

contra o Estado, e o segundo, material, dirigido contra o réu. 

 Segundo os arts. 322 e 324 do NCPC, respectivamente, o pedido deve ser CERTO e 

DETERMINADO.  

 CERTO quer dizer expresso, explícito e devidamente delimitado, o que se contrapõe à idéia 

de implícito, tácito ou genérico. 

 Apesar disso, o próprio art. 322, no §1º, ressalva os casos de pedido de juros legais,  correção 

monetária, verbas de sucumbência, e o art. 323 excetua também o pedido de prestações sucessivas, 

que não precisam ser expressos para que o juiz deles conheça e julgue. 

 Mas o pedido deve ser também DETERMINADO, isto é, definido quanto à qualidade e 

quantidade. No §1º do art. 324, entretanto, o NCPC admite o pedido genérico: 

 

 em ações universais, se não puder o autor individuar, na petição, os bens demandados: ações 

universais são aquelas cujo bem material demandado é uma universalidade de bens, por 

exemplo, o estabelecimento comercial, o espólio, Numa ação de herança, por exemplo, o pedido 

é genérico, porque se refere a todos os bens que couberem no quinhão. 

 

 quando não for possível determinar, desde logo, as conseqüências do ato ou do fato ilícito: pode 

ocorrer de o autor não ter possibilidade de fixar o quantum porque não tem elementos para isso 

ou porque a situação ainda não se consolidou. Ex. alguém foi vítima de atropelamento e não tem 

como determinar desde logo a extensão dos danos. É possível, portanto, formular pedido 

ilíquido para que o valor seja fixado na sentença ou até posteriormente em liquidação de 

sentença. Discute-se se na ação de indenização por danos morais deve haver a indicação do 

quantum na inicial. Entendendo que sim, manifestam-se Nelson Nery e Scarpinella. O STJ vem 

reiterando manifestação no sentido de que o valor indicado é meramente estimativo. 
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 quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser 

praticado pelo réu: a doutrina aponta como exemplo clássico a ação de prestação de contas, em 

que há pedido de pagamento de saldo devedor, caso se apure saldo a pagar. Na verdade, o 

pedido será certo e determinado quanto ao gênero, faltando-lhe apenas fixar o valor. 

 

Portanto, deve também ser o pedido formulado com clareza e precisão, pois sobre ele é que 

vai incidir a coisa julgada. Lembre-se: o pedido que define o objeto do processo. 

Por outro lado, o pedido certo e determinado poderá ser formulado de várias formas. Assim, 

o pedido pode ser também: 

 

a) simples => formula-se um único pedido. Ex: indenização por dano material. 

 

b) cumulado => formula-se 2 ou mais pedidos, mas eles são independentes, de forma que o 

acolhimento ou a rejeição de um não interfere na análise do outro, embora ambos possam ser 

concedidos ou rejeitados conjuntamente também. Ex: indenização por dano material e moral. 

 Trata-se de cumulação objetiva própria, que se distingue da cumulação subjetiva, que é das 

partes (litisconsórcio - ocorre quando o autor formula mais de um pedido contra o mesmo réu, 

ainda que entre os pedidos não haja conexão), e da cumulação objetiva imprópria, onde o 

acolhimento de um exclui a do outro (é caso dos pedidos subsidiários e sucessivos, que veremos a 

seguir). 

 São requisitos da cumulação objetiva (art. 327, §1º, NCPC): 

- que os pedidos sejam compatíveis entre si, sob pena de a petição inicial ser considerada inepta; 

- que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; 

- que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento (se para cada pedido 

corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação se o autor empregar o 

procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas diferenciadas previstas nos ritos 

especiais se não forem incompatíveis com o rito comum) – art. 327, §2º. 

 A cumulação de pedidos de natureza processual (condenação em custas e honorários 

advocatícios etc) e de natureza substancial é uma cumulação aparente. 

 

c) alternativo (art. 325) => quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação 

de mais de um modo. O pedido é único, porém fundado em obrigação alternativa, que se caracteriza 

por permitir o adimplemento por mais de uma forma. Ex: realização do serviço contratado ou 

devolução do preço. 
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 Se a escolha couber ao credor, deverá na inicial optar por um dos pedidos. Se couber ao réu, 

a sentença condenará também alternativamente, independentemente de pedido expresso do autor, 

fazendo o réu a escolha na ocasião da execução. 

 

d) subsidiário ou eventual (art. 326) => o autor pede ao juiz que conheça do pedido posterior em não 

podendo acolher o anterior. O pedido posterior é, portanto, subsidiário do pedido anterior, que é o 

principal, cujo acolhimento se tornou impossível.  

Trata-se de uma cumulação imprópria, pois que o autor sabe que apenas um dos pedidos 

poderá ser satisfeito, já que o acolhimento de um implica a impossibilidade do acolhimento do 

outro. Ex: art. 809, NCPC – condenação à devolução do bem, ou, não sendo possível, à indenização.   

Utiliza-se, com freqüência, para se formular pedidos principal e subsidiários a expressão 

“caso não seja este o entendimento de V. Exa.....” ou “salvo melhor juízo....” 

 Importante registrar que o parágrafo único do art. 326 do NCPC criou a figura da 

cumulação imprópria alternativa, consistente na formulação de mais de um pedido, para que uma 

ou outra seja acolhida, sem demonstrar a preferência. Não confundir com pedido alternativo, que, 

como visto, é único, permitindo apenas o adimplemento por mais de uma forma em virtude da 

natureza alternativa da obrigação. 

 

d) sucessivo => o autor pede ao juiz que conheça do pedido posterior caso tenha acolhido o anterior. 

Há uma relação de prejudicialidade entre os pedidos. Ex: pedido de investigação de paternidade 

cumulado com de alimentos. 

 

V – o valor da causa; 

  

Todas as causas devem ter um valor, a ser fixado segundo os arts. 291 e 292, NCPC. Esse 

requisito define certas conseqüências processuais e não só o pagamento de custas. Ele limita a 

admissibilidade de recursos; define a competência; e, em certos casos, é levado em consideração na 

fixação de honorários de advogado. 

 Para as referidas conseqüências, é levado em conta o valor atribuído no momento da 

propositura da ação. 

 Em princípio, o valor da causa é o valor do pedido (art. 292), mas nas causas em que o 

pedido não tem conteúdo econômico imediato, o valor será atribuído por estimativa, apenas para 

fins de incidência de despesas. 

 

VI – as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 
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Ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito; assim, deve desde logo indicar 

os meios de prova que pretende produzir. Salvo os documentos que deverão ser juntados com a 

inicial, basta a indicação da natureza da prova (testemunhal, pericial etc). A indicação, porém, não 

deve ser tão genérica, a ponto de obrigar o juiz a mandar especificá-la posteriormente. 

 

VII – opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 

  

 Trata-se de um requisito inédito no NCPC.  

A nova lei processual prevê, no procedimento comum, a designação da audiência de 

mediação ou de conciliação, verdadeira tentativa de autocomposição dentro do processo judicial, 

quando:  

- a causa versar sobre direito que admita transação; E  

- ambas as partes manifestarem, ainda que tacitamente, o interesse de sua realização => portanto, o 

silêncio das partes presume a aceitação. Isto, pois que o art. 334, §4º diz que a audiência não será 

realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse .... 

 

Dessa forma, se a causa admitir tal audiência, o momento adequado para o autor fazer a 

opção é na petição inicial (§5º do art. 334).  

Se ele manifestar o seu desinteresse pela autocomposição, necessariamente o réu será citado 

para responder os termos da ação (tal pedido está implícito), pois que a audiência de conciliação ou 

de mediação só será designada se ambas as partes concordarem. 

Mas se ele optar pela autocomposição, o juiz, verificando que a petição inicial preencheu os 

requisitos essenciais e que não é o caso de improcedência liminar do pedido, designará a audiência 

de mediação ou conciliação (art. 334, caput) e dela citará o réu, que, em até 10 dias antes de sua 

realização, poderá também fazer a sua opção pela autocomposição (§5º, art. 334). 

Conclui-se, assim, que não há mais a previsão de requerimento de citação do réu, uma vez 

que esta providência será tomada de ofício pelo juiz (art. 334).  

 

 Mas, além dos requisitos do art. 319 do NCPC, o autor deverá também observar o disposto 

no art. 320 do mesmo diploma legal, que exige que a petição inicial deve estar acompanhada dos 

documentos considerados indispensáveis à propositura da causa, como os documentos pessoais e 

procuração, em qualquer caso; certidão de casamento, na ação de divórcio; certidão de nascimento, 

na ação de alimentos; contrato, na ação de rescisão contratual; título executivo extrajudicial, na 
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ação de execução; enfim, todos aqueles que se referem aos fundamentos aduzidos pelo autor na 

petição inicial. 

 Importante destacar que o autor deverá produzir a prova documental no momento da 

postulação, sob pena de preclusão (art. 434, NCPC), salvo se tratar de documento novo (art. 435, 

caput e parágrafo único, NCPC), entendido como sendo aquele relativo a fatos ocorridos após a 

propositura da ação, ou, ainda que relativo a fatos antigos, que o autor só teve ciência ou acesso 

após a propositura da ação. 

 

a.1) Emenda da petição inicial 

  

 Inobservados que sejam os requisitos dos arts. 3191 e 320 do NCPC ou verificando que a 

petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades que possam dificultar (e não impedir) o 

julgamento do mérito, o juiz, em nome do princípio da instrumentalidade das formas e do 

aproveitamento dos atos processuais, não deverá indeferi-la de plano, imediatamente.  

Antes, deverá ele intimar o autor para que este, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (princípio da cooperação – art. 6º, 

NCPC). Esta é a dicção do art. 321 do NCPC, que prevê a emenda da inicial. 

Todavia, intimado autor para emendar a inicial, caso ele não cumpra a diligência, aí sim o 

juiz está autorizado a indeferi-la, nos termos do parágrafo único do art. 321. 

ATENÇÃO: não confundir emenda da inicial com modificação ou aditamento da inicial. 

Aquela se dá por determinação do juiz quando a petição apresenta vícios sanáveis ou 

irregularidades. Esta ocorre, como já visto, pela iniciativa do autor e pode se dá em 2 momentos 

diferentes: antes da citação do réu, livremente; ou depois da citação do réu, desde que este consinta. 

Após o saneamento do processo, via de regra, ainda que o réu consinta, não é mais permitida a 

alteração do pedido ou da causa de pedir, estabilizando-se o objeto do processo (art. 329, NCPC). 

 

a.2) Indeferimento da petição inicial 

  

Por outro lado, se o juiz verificar que a petição inicial apresenta vícios INSANÁVEIS, ou 

seja, incorrigíveis, OU, mesmo que sanáveis, o autor não tiver emendado a petição, o juiz deverá 

indeferi-la liminarmente (antes de ouvir o réu), pondo fim ao processo (art. 485, I). 

Nos termos do art. 330, NCPC, a petição inicial poderá ser indeferida quando: 

                                                 
1
 Se o autor deixar de observar o inciso VII do art. 319 (opção ou não pela realização da audiência de conciliação ou 

mediação), o juiz não deve nem indeferir nem determinar a emenda da inicial, uma vez que o silêncio do autor, neste 
caso, importa em sua aceitação. 
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I – for inepta => refere-se a defeitos vinculados ao pedido ou à causa de pedir. Segundo o §1º deste 

mesmo artigo (art. 330), considera-se inepta a petição inicial quando: 

1. lhe faltar pedido ou causa de pedir; 

2. o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido 

genérico (art. 324, caput e §1º) – NOVIDADE no NCPC;  

3. da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (o pedido deve ser concludente – 

Ex: se o autor deve pedir rescisão contratual, e não invalidação, se o fundamento for 

inadimplemento); 

4. quando contiver pedidos incompatíveis entre si (“petição suicida” – um pedido aniquila o 

outro) 

ATENÇÃO: percebe-se que não é mais hipótese de inépcia quando o pedido for juridicamente 

impossível, pois que, no NCPC, não se trata mais de condição da ação, mas questão de mérito. 

Por outro lado, o §2º do art. 330 prevê uma quinta hipótese de inépcia: nas revisionais de 

contrato de financiamento ou de empréstimo, não basta ao autor pedir a revisão da dívida, 

deverá ele especificar, discriminar o valor que reputa correto, bem como qual ou quais parcelas 

são controversas (consignando ou depositando a incontroversa), sob pena de emenda e 

indeferimento. 

 

II – a parte for manifestamente ilegítima; 

 

III – o autor carecer de interesse processual; 

 

IV – não atendidas as prescrições dos arts. 106 (qualificação do advogado que milita em causa 

própria) e 321 (emenda da inicial em 15 dias) 

  

Importante pontuar que o indeferimento poderá ocorrer em juízo singular ou em tribunal, nas 

causas de sua competência originária (Ex: ação rescisória). 

Também é possível que o indeferimento seja total ou parcial. Este último ocorre quando o juiz 

ou tribunal rejeita parte da demanda (Ex: pedidos cumulados: inépcia de um deles; 

incompatibilidade de juízo ou de rito; etc).  

Se a inicial for parcialmente indeferida pelo juízo singular, a decisão não será uma sentença 

(pois o processo não será extinto, prosseguindo em relação ao outro objeto), mas uma decisão 

interlocutória, contra a qual caberá agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único). 
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Se totalmente indeferida, também pelo juízo singular, aí é caso de sentença, portanto, 

passível de apelação. 

Todavia, caso o indeferimento seja total ou parcial pelo tribunal, cabe-nos verificar quem 

indeferiu: se o relator, em decisão monocrática, contra a qual cabe agravo interno; ou se o colegiado 

do tribunal por acórdão, passível então de recurso ordinário constitucional, recurso especial ou 

recurso extraordinário.  

Assim, não se pode afirmar mais que o indeferimento liminar da inicial dá-se apenas por 

sentença, pois que, como se viu, é possível que ocorra mediante decisão interlocutória, decisão de 

relator ou acórdão de tribunal. 

Nos termos do art. 331 do NCPC, havendo apelação contra sentença que indeferiu a petição 

inicial, é facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se e reformar a sua decisão, em verdadeira 

exceção ao art. 494, que estabelece a regra de imutabilidade da decisão após ter encerrado o ofício 

jurisdicional. Esta é a única hipótese de juízo de retratação do recurso de apelação. 

Caso o juiz não se retrate, mantendo a sentença, deverá o juiz citar o réu para responder o 

recurso (art. 331, §1º). Vale destacar que, sendo provido o recurso de apelação, os autos retornam ao 

juízo inferior, da qual será intimado o réu para se defender (§2º). 

Não sendo interposta a apelação, não há que se falar na possibilidade de retratação do juiz, 

devendo este intimar o réu do trânsito em julgado (§3º). 

 

b) Tutelas Provisórias 

 

Vimos que é na ocasião da petição inicial que o autor coloca a sua pretensão em juízo, 

dando início à formação do processo, formulando pedidos. 

Dentre estes pedidos, podemos destacar o pedido de tutela provisória, que nada mais é do 

que o pedido de tutela antecipada ou de tutela cautelar no processo de conhecimento. 

As tutelas provisórias estão previstas nos arts. 294 a 311 do NCPC, e pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência.  

São tutelas de urgência a tutela cautelar e a tutela antecipada, que pressupõem a 

demonstração do perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (periculum in mora) e a 

probabilidade do direito que se objetiva assegurar ou realizar (fumus boni iuris). 

Já a tutela de evidência é um tipo de tutela antecipada que, para ser concedida, independe de 

periculum in mora, bastando a demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, 

tornando o direito evidente (fumus boni iuris). 

Em suma, podemos resumir as tutelas provisórias no seguinte organograma: 
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Andou muito bem o legislador de 2015 principalmente ao unificar a tutela cautelar e a 

antecipada debaixo da mesma rubrica “Tutelas Provisórias”, uma vez que tais institutos, apesar de 

diferentes, muito se assemelham por visarem evitar danos ao direito que está sob risco. 

A propósito, oportuno neste momento tecer algumas diferenciações e semelhanças entre 

tutela cautelar e antecipada, a fim de dissipar qualquer dúvida acerca dos institutos. 

 

 

b.1) Diferenças e semelhanças entre tutela cautelar e “tutela antecipada” 

  

Primeiramente, deve-se ficar claro que, na “tutela antecipada”, o que se antecipa, na 

verdade, não é a tutela, ou seja, a declaração, a constituição, a condenação etc, mas sim os efeitos 

que a futura concessão desta tutela poderia produzir, face o perigo de dano/perecimento do direito 

objeto da lide. 

Exemplos: 

1) numa ação de conhecimento com pedido de despejo, a tutela é a 

execução lato sensu e o efeito desta tutela é o despejo, a desocupação; 

2) numa ADI, a tutela é a declaração de inconstitucionalidade, e o efeito 

desta tutela é a ineficácia da lei ou ato normativo inconstitucional;  

3) numa ação de conhecimento com pedido de indenização por danos 

materiais, a tutela é a condenação, e o efeito desta tutela é o pagamento do 

valor necessário a reparar o dano...etc. 

 

TUTELAS 

PROVISÓRIAS  

(arts. 294 a 311) 

Tutelas de Urgência 

(periculum in mora + 

fumus boni iuris) 

Tutela de Evidência 

(s/ periculum in mora; 

só fumus) 

 

natureza cautelar 

(conservativa) 

 
natureza antecipada 

(satisfativa) 
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 Portanto, é totalmente incorreto falar em TUTELA ANTECIPADA, pois não é a tutela, o 

mérito que se antecipa, mas os efeitos que decorreriam de sua eventual concessão. Assim, o mais 

correto é dizer ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 

 E é exatamente nisso que se diferenciam a “tutela antecipada” do chamado julgamento 

antecipado da lide, agora no NCPC denominado de julgamento antecipado do mérito. Este último é 

instituto previsto no art. 355 do novo código, que, em face da presença de alguns requisitos (não 

haja necessidade de produzir outras provas – a causa está madura; ou houver revelia com efeito da 

confissão ficta e o revel não requerer provas), autoriza o juiz julgar, mediante uma cognição 

exauriente e profunda, o mérito da causa, concedendo a tutela (e não meramente os seus efeitos) 

de forma definitiva, antes da fase instrutória, abreviando o procedimento, tornando o processo mais 

célere. Nesse caso, há extinção do processo com resolução do mérito, sendo o ato do juiz uma 

sentença, portanto, passível de apelação.  

Já na antecipação dos efeitos da tutela, como se antecipa apenas os efeitos, a cognição do 

juiz é meramente superficial e perfunctória, dada de forma provisória, e sua decisão é 

interlocutória, portanto passível de agravo de instrumento (cf. art. 1.015, I, NCPC), continuando 

o processo em sua marcha normalmente até à fase final. 

POR OUTRO LADO, como já dito, muitos confundem também “tutela antecipada” com 

tutela cautelar. 

 A tutela cautelar se presta, face o fundado perigo de dano, apenas a proteger, acautelar o 

direito, objeto do processo, evitando o seu perecimento.  

Já por meio da “tutela antecipada”, também face o fundado perigo de dano, busca-se a 

satisfação (provisória) do direito mediante a concessão prévia dos efeitos da tutela cognitiva 

pretendida (seja declaração, constituição, condenação, incluindo, neste último, ordem/mandado e 

execução lato sensu). 

Portanto, a tutela cautelar não tem caráter satisfativo, ou seja, de realização do direito 

material. É tutela meramente conservativa de direitos, visando garantir o resultado útil do 

processo. 

Já a “tutela antecipada”, ao contrário, é tutela satisfativa de direitos, já que realiza, de 

forma antecipada e provisória, o direito, dando ao requerente o bem da vida por ele pretendido.  

Sabiamente, Fredie Didier Júnior já usara o seguinte trocadilho para melhor elucidar tal 

diferenciação: 

“enquanto a tutela cautelar PROTEGE PARA EXECUTAR,  

a tutela antecipada EXECUTA PARA PROTEGER”. 
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Entretanto, é claramente perceptível o objetivo comum de ambas as tutelas: o de EVITAR O 

PERECIMENTO DO DIREITO PRETENDIDO. Seja por meio da mera proteção (tutela cautelar), 

seja da satisfação (tutela antecipada), elas buscam evitar a corrosão de direitos pela ação do tempo 

(causas objetivas) ou pela ação humana (causas subjetivas), que geram uma demora além do 

razoável do processo (periculum in mora), impondo um ônus insuportável ao autor
2
. 

Também se assemelham por se fundarem em cognição sumária, superficial, ou seja, para que 

sejam concedidos basta a demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris, e não a sua 

certeza (art. 300, NCPC). 

Em razão disso, ambas caracterizam-se pela provisoriedade e precariedade da decisão, ou 

seja, são substituíveis pela decisão definitiva (art. 296), podendo ser, a qualquer tempo no processo, 

revogadas ou modificadas. 

Por assim se assemelharem é que a doutrina, é que o legislador (art. 305, parágrafo único) 

previu a fungibilidade entre a tutela antecipada e a tutela cautelar. Isso significa dizer que se o 

autor requerer tutela cautelar em caráter antecedente, caso o juiz entenda se tratar de tutela 

antecipada, satisfativa, poderá assim recebê-la, desde que siga o rito desta, como já dito, previsto no 

art. 303 e seguintes do NCPC. Trata-se da chamada fungibilidade progressiva, uma vez parte-se da 

tutela menor (cautelar) para a maior (antecipada). 

Valendo-se da analogia, a doutrina defende a possibilidade do contrário, ou seja, da 

fungibilidade regressiva, ou seja, o autor requerer tutela antecipada (tutela maior) e o juiz conceder 

tutela cautelar (tutela menor), desde que também se obedeça ao rito previsto para esta (art. 305 e 

seguintes do NCPC). 

Certo é que, tanto num caso quanto no outro, a tutela provisória rege-se por regras, as quais 

se passará a analisar a partir de agora. 

 

b.2) Formas de requerimento 

 

 As tutelas de urgência poderão ser requeridas tanto em caráter antecedente ao pedido 

principal, como em caráter incidental a este. Já a tutela de evidência só pode ser requerida em 

caráter incidental¸ uma vez que não há urgência que justifique o seu requerimento antes da 

formulação do pedido principal. 

                                                 
2
Marinoni defende, em nome do princípio da igualdade, a ideia da redistribuição do ônus do tempo entre as partes por 

meio das tutelas provisórias. 
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 Segundo a melhor doutrina, a tutela provisória antecedente “é aquela concebida para 

aqueles casos em que a situação de urgência já é presente no momento da propositura da ação e, em 

razão disso, a parte não dispõe de tempo hábil para levantar os elementos necessários para formular 

o pedido de tutela definitiva (e respectiva causa de pedir) de modo completo e acabado, reservando-

se a fazê-lo posteriormente” (DIDIER JR, 2015, p. 572). 

 Ou seja, em razão da urgência, primeiro pede-se a tutela provisória; depois, pede-se a tutela 

definitiva. Obviamente que o pagamento das custas iniciais será necessário, dispensando-o quando 

da formulação do pedido principal. 

 Já a tutela provisória incidental é requerida junto ou depois do pedido principal, o que pode 

ocorrer na própria petição inicial (cumulando-se, inclusive, pedidos – art. 308, §1º); em petição 

interlocutória simples; oralmente, em audiência ou sessão de julgamento no tribunal; em petição de 

recurso. Nesse caso, como o pedido é incidental, não há pagamento de custas (art. 295, NCPC), pois 

já fora feito quando da formulação do pedido principal. 

 A depender da forma como a tutela provisória de URGÊNCIA é requerida, o regime será 

único ou diferenciado para as tutelas cautelar e antecipada.  

Assim, se forem requeridas em caráter incidental, ambas seguirão as regras gerais previstas 

no art. 300; porém, se requeridas em caráter antecedente, a tutela antecipada obedecerá 

procedimento próprio previsto no art. 303 e 304, e a tutela cautelar, o previsto nos arts. 305 a 310, 

todos do NCPC.  

Todavia, esta dualidade procedimental será estudada em momento oportuno. 

 

b.3) Juízo competente 

 

 Conforme o art. 299, a tutela provisória incidental deverá ser endereçada ao próprio juízo da 

causa, ou seja, ao juízo onde o processo está em curso, seja em juízo de 1º grau, seja em sede de 

tribunal (em grau de recurso ou em sua competência originária – parágrafo único do art. 299). 

 Todavia, em se tratando de tutela provisória antecedente, preceitua o referido dispositivo 

legal que será a mesma endereçada ao juízo competente para conhecer da causa principal. Ou seja, 

devemos lançar mão das regras gerais de competência, previstas nos arts. 44 a 53 do NCPC (a que 

correspondem os arts. 91 a 100 do CPC/73). 
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b.4) Legitimidade 

 

 Tanto autor, réu (quando reconvinte, ou formular pedido contraposto em ação dúplice etc) 

ou terceiros intervenientes (inclusive o assistente simples, desde que o assistido concorde), podem 

requerer a tutela provisória, uma vez que não se pode negar a qualquer das partes, que alega ter 

direito à tutela jurisdicional definitiva, a possibilidade de obtê-la provisoriamente. 

 Didier Júnior (2015, p. 573) vai mais além e defende, em nome do princípio da isonomia, a 

possibilidade de o réu requerê-la até mesmo quando simplesmente contesta, já que tem o direito da 

antecipação dos efeitos da tutela negativa, ou seja, da improcedência do pedido, desde que observe 

os pressupostos legais. A única ressalva que faz é quando se tratar de tutela provisória de caráter 

antecedente, em que a nova lei processual fala em requerimento na „petição inicial‟, o que 

pressupõe a legitimidade exclusiva do autor. Argumenta ainda, neste caso, que não se justifica o 

pedido antecedente pelo réu porque, ao reconvir, por exemplo, ele o fará concomitantemente à 

contestação, ou seja, ao „pedido principal e definitivo‟. 

 Uma questão que se coloca nesse momento é a possibilidade ou não da concessão de ofício 

pelo juiz da tutela provisória. Nos termos da nova lei processual, não há tal possibilidade uma vez 

que, textualmente, o art. 295 fala que a tutela provisória será requerida, em consonância com os 

princípios do dispositivo e da congruência ou adstrição da sentença ao pedido, previstos nos arts. 2º, 

141 e 492, todos do NCPC. 

Todavia, há quem afirme que, excepcionalmente, seria possível em casos como na ação de 

alimentos, em que o pedido de alimentos provisórios estaria implícito, ou quando o juiz, na ausência 

de pedido da parte, verifica que a concessão da tutela provisória é a única forma de preservar a 

utilidade do resultado do processo (à semelhança ao poder geral de cautela, previsto no art. 798 do 

CPC/73). 

 A par de tudo isso, parece-nos que prevalecerá o entendimento segundo o qual só é possível 

a concessão mediante requerimento da parte, salvo exceções expressamente previstas em lei, 

mesmo porque, como a efetivação da tutela provisória corre sob a responsabilidade objetiva de 

quem dela se beneficia, quem arcará com os eventuais prejuízos com revisão da medida se a 

iniciativa for do juiz? A parte que não a requereu? (DIDIER JR, 2015, p. 594). 

  

b.5) Cabimento 

 

 A tutela provisória é cabível em qualquer procedimento: ordinário, sumaríssimo dos 

Juizados e nos procedimentos especiais. 
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 Especificamente neste último caso, não se pode olvidar que, em alguns procedimentos 

especiais (ações possessórias, ação de despejo etc) há a previsão de tutela provisória específica, o 

que se exige a observância de pressupostos específicos (Ex: nas possessórias, para ser concedida a 

liminar antecipatória, basta que o ato espoliativo à posse seja recente, ou seja, menos de 1 ano e dia, 

presumindo assim a urgência. É chamada ação de força nova). Mas, até mesmo nestas situações, há 

a possibilidade de ser aplicar a tutela provisória genérica, com os pressupostos genéricos (Ex: o art. 

558, parágrafo único do NCPC, faz tal previsão quando a ação possessória for de força velha – mais 

de 1 ano e dia). 

 Ademais, caso não haja previsão própria para o procedimento especial, nada obsta que se 

aplique a tutela provisória genérica dos arts. 303, 305 e 311, NCPC. 

 Por fim, pode-se afirmar também o seu cabimento, inclusive, nos procedimentos especiais 

de jurisdição voluntária (Ex: nomeação de curador provisório no procedimento de interdição). 

  

b.6) Momento da concessão 

  

 Primeiramente, deve-se esclarecer que não se confunde momento de concessão da tutela 

provisória com o momento de seu requerimento, que, como já visto, pode ser: antecedentemente 

ao pedido principal, na petição inicial; ou incidentalmente, também na petição inicial, ou em petição 

interlocutória, na contestação ou reconvenção, oralmente, e ate na petição de recurso. 

 Ja a concessão da tutela provisória pode se dar tanto no inicio do processo (initio litis), 

liminarmente, antes de ouvir o réu; após citar o réu na audiência de justificação prévia; e até no 

momento da prolação da sentença; e em grau de recurso. 

 Isso significa que não há relação direta entre a forma do requerimento (antecedente ou 

incidental) e o momento da concessão. Naturalmente, pela urgência que lhe é própria, que a tutela 

antecedente seja concedida liminarmente, mas isso não significa que não possa sê-la após a citação 

do réu em audiência de justificação prévia. O mesmo pode-se afirmar a respeito da tutela 

provisóriaincidental, que pode ser concedida em qualquer momento no curso do processo, mas 

também em caráter liminar. 

 Dito isto, analisaremos os referidos momentos de concessão da tutela provisória, 

independentemente se ela seja requerida em caráter antecedente ou incidental. 
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b.6.1) Liminarmente 

 

Tanto na tutela de urgência de natureza cautelar, quanto na de natureza antecipada, é 

possível que a decisão seja proferida antes de citar o réu (inaudita altera parte), ou seja, no início 

do processo. Se isso acontecer, diz-se que tal decisão foi dada em caráter liminar ou liminarmente 

(initio litis/in limine/no limiar do processo). 

Todavia, a expressão liminar tem sido utilizada indiscriminadamente para se referir ao 

conteúdo da decisão do juiz, ora à tutela cautelar, ora à tutela antecipada, o que tem conduzido a 

uma confusão enorme entre os dois institutos, havendo quem os considere como fenômenos 

idênticos por isso. 

Mas, na verdade, liminar é um aspecto temporal da decisão; é, portanto, o MOMENTO em 

que ela é proferida, ou seja, antes de o réu ser citado.  

Sendo assim, não importa se proferida a título de tutela antecipada ou de tutela cautelar. Se 

concedida no início, antes de citar o réu, ou seja, no início da lide posta em juízo, a decisão será 

liminar. 

Conclui-se, assim, que nem toda liminar é uma tutela cautelar; pode ser que seja uma tutela 

antecipada, ou até mesmo uma sentença de indeferimento liminar da inicial etc. 

 A decisão liminar, por ser proferida antes da citação do réu, deve ser dada em caráter 

excepcional, ou seja, apenas quando houver uma situação de urgência ou de evidência tal que 

justifique a postergação do contraditório, sem que se incorra em inconstitucionalidade (o 

contraditório será diferido ou postergado a momento imediatamente ulterior a concessão da medida) 

– art. 9º, parágrafo único, I  e II. 

 Dentro destes moldes, a tutela provisória de urgência será dada liminarmente caso fique 

caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo antes ou no momento do 

ajuizamento da demanda, e a tutela provisória de evidência quando houver hipóteses de evidência 

robustas o bastante para autorizar a sua concessão antes de ouvir o réu. 

 Claro que, neste último caso, a própria lei processual, em seu art. 311, parágrafo único, 

excetua as hipóteses dos incisos I (tutela de evidência punitiva) e IV (tutela de evidência 

documentada sem contraprova suficiente), nas quais não cabe a concessão liminar, vez que são 

situações que, para se configurarem, pressupõem a presença do réu no processo, e que estudaremos 

em momento oportuno. 
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b.6.2) Após ouvir o réu (em audiência de justificação prévia) 

 

 Especificamente quanto às tutelas de urgência, caso o autor não disponha de documentos 

suficientes para demonstrar o periculum in mora, o juiz não  indeferirá de plano o pedido liminar, 

mas deverá designar audiência de justificação prévia 

para a oitiva de testemunhas, eventualmente arroladas na petição inicial, ou do próprio autor. 

 Se, após a referida audiência, restar o juiz convencido do periculum in mora, deverá o 

mesmo, sem discricionariedade, conceder a tutela de urgência (art. 300, §2
o
), porém esta não será 

mais dada em caráter liminar, visto que, desta audiência, será intimado o autor e citado o réu. 

 Por fim, e por razões óbvias, conclui-se que não há que se falar em audiência de justificação 

prévia na tutela de evidência, pois que esta é concedida independentemente da demonstração do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, devendo o direito já estar evidenciado no 

momento de seu requerimento. 

 

b.6.3) Na sentença 

 

 Apesar de, na ocasião da sentença, a parte já poder obter a tutela definitiva, calcada numa 

cognição exauriente, é possível que a mesma não se satisfaça imediatamente do direito em razão de 

eventual interposição, pela parte contrária, de recurso de apelação dotado de efeito suspensivo 

(suspende-se os efeitos da sentença enquanto estiver pendente de julgamento a apelação; esta é a 

regra neste recurso – art. 1.012). 

 Todavia, tal estado de ineficácia, impedindo o cumprimento provisório da sentença, pode 

causar danos à parte, o que justifica o pedido de concessão de tutela provisória de urgência no 

momento da prolação da sentença. 

 Conclui-se, assim, que a sua grande utilidade é conferir eficácia imediata à decisão, 

quebrando o efeito suspensivo do recurso (DIDIER JR, 2015, p. 581). 

 

b.6.4) Em grau de recurso 

 

 Por outro lado, sob a perspectiva de quem recorreu com recurso dotado de efeito suspensivo, 

a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, que lhes são desfavoráveis, não implica em reforma do 

julgado. A única consequência é que o recorrente não sofrerá a execução da decisão enquanto não 

decidido o recurso, mas a decisão ainda não estará revertida. 
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 Porém, se ele (o recorrente) provar que o fundamento do seu recurso é relevante, ou seja, 

que há probabilidade de seu provimento (fumus boni iuris) e que há perigo de dano de seu direito 

(periculum in mora) caso tenha que esperar o julgamento final do recurso (arts. 995 e 1.012, §4
o
), é 

possível o tribunal conceder a tutela provisória de urgência, ou seja, antecipar provisoriamente a 

tutela recursal, consistente na reforma ou anulação da decisão recorrida. 

 Como já visto, tal pedido poderá ser feito, sempre em caráter incidental, na própria petição 

do recurso, ou na ocasião da sessão de julgamento. E a competência para o seu julgamento é do 

tribunal (art. 299, parágrafo único). 

 

b.7) Manifestação do requerido 

 

 Nas tutelas provisórias de urgência, de caráter antecedente, o procedimento é próprio, 

previsto no art. 303 para a tutela antecipada e no art. 305 para a tutela cautelar, as quais prevêem o 

momento adequado para a manifestação do requerido (em geral, 15 dias após a audiência de 

conciliação ou mediação, ou do protocolo de seu cancelamento, se tutela antecipada; 5 dias  após a 

citação). Tais procedimentos ainda serão mais adiante estudados separadamente. 

 Já as tutelas provisórias de caráter incidental, o procedimento é único, estabelecido nos arts. 

300 e seguintes, entre os quais não há previsão de prazo para a defesa do requerido. 

 Diante da omissão legal, a doutrina se divide: 

- 5 dias, em analogia a tutela cautelar antecedente (Calmon de Passos); 

- 15 dias, se o pedido for formulado na petição inicial; ou o supletivo de 5 dias, previsto no art. 218, 

§3º, NCPC, se formulado em petição simples (Sérgio Bermudes); 

- prazo judicial (fixado pelo juiz à luz do caso concreto); e, no silêncio do juiz, aplica-se o prazo 

supletivo de 5 dias (Teori Zavascki e Didier Jr). Esta parece ser a corrente que irá prevalecer. 

 

b.8) Decisão e recursos 

 

 Presentes os pressupostos legais, o juiz deverá conceder a tutela provisória, sem 

discricionariedade judicial, e justificar as razões do seu convencimento de modo claro e preciso (art. 

298, NCPC), sob pena de a decisão ser declarada nula. 

A natureza da decisão será determinada a depender do momento que a mesma é concedida, a 

saber: 

- se liminarmente ou no curso do processo => decisão interlocutória. O recurso cabível será o 

agravo de instrumento (art. 1.015, I, NCPC). 
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- se na sentença => capítulo da sentença, atacável por apelação sem efeito suspensivo (art. 1.013, 

§5 c/c art. 1.012, §1º, V, NCPC). 

- se no tribunal (em competência recursal) => decisão monocrática de relator, contra a qual, em 

geral, é cabível o agravo interno (art. 1.021, NCPC). 

- se no tribunal (em competência originária) => acórdão. Só é cabível recurso especial, para o STJ, 

para discutir o preenchimento dos pressupostos da concessão da medida, pois o cabimento do 

recurso extraordinário é expressamente vedado pela Súmula n. 735 do STF. 

 

b.9) Precariedade 

 

 As tutelas provisórias caracterizam-se pela provisoriedade, uma vez que são concedidas 

com base numa cognição sumária ou superficial, carecendo de confirmação futura quando o juiz 

aprofundar na análise meritória da causa. 

Em razão disso, caracteriza-se também pela precariedade, que não se confunde com 

temporariedade, pois que, neste caso, a decisão já é definitiva, porém tem um prazo determinado de 

validade, ao passo que, naquele outro, a decisão é provisória e está passível de ser substituída por 

uma decisão definitiva (ilustração do andaime e da escada interna). 

O art. 296 do NCPC reconhece tal característica ao afirmar que “a tutela provisória 

conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou 

modificada”, desde que por decisão motivada pelo juiz (art. 298, NCPC). 

A grande questão que se apresenta, na verdade, é saber se a eventual revogação ou 

modificação pode se operar de ofício pelo juiz ou se depende de iniciativa da parte interessada. 

Caso a revogação ou modificação acontecer quando do julgamento definitivo de 

improcedência, que, após análise mais detida, não houve o reconhecimento do direito, outrora 

urgente ou evidente, então, por razões óbvias, a iniciativa será do juiz. 

Todavia, não sendo este o caso, só haverá revogação ou modificação da tutela provisória se 

a parte interessada requerer E demonstrar que a situação fática foi alterada, ou que surgiu novo 

elemento probatório, que torne inexistente qualquer dos pressupostos da concessão. 

 A revogação tem eficácia imediata e ex tunc, ou seja, implica no restabelecimento ao estado 

anterior à concessão da medida, a exemplo do que ocorre na execução provisória que deve ser 

desfeita. 
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b.10) Efetivação 

 

b.10.1) Da tutela antecipada 

  

Uma vez concedida a tutela provisória, esta deverá ser efetivada pelo juiz. 

No caso de tutela antecipada, reza o art. 297 que o juiz poderá determinar as medidas que 

considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória, observando as regras atinentes ao 

cumprimento provisório da sentença no que couber, ou seja, a depender se trata de decisão que 

reconheça obrigação de fazer ou de não fazer (art. 536), de entrega de coisa (art. 538), ou de pagar 

quantia (arts. 520 e ss.).  

Umas das principais consequências da efetivação da tutela provisória é a possibilidade de 

causar prejuízos a outra parte diante da reversão da medida, com a consequente responsabilização 

civil do requerente, na modalidade objetiva. 

 Todavia, anuncia o art. 302 que o requerente só será responsabilizado: 

I – quando a sentença lhe for desfavorável (aqui abrange o inciso IV); 

II – quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários 

para a citação do requerido no prazo de 5 dias (nesse caso o requerente só responderá no período em 

o réu não esteve no processo); 

III – ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal (é caso quando há revisão, 

reforma ou invalidação da medida antecipatória; ou das situações previstas no art. 309, quando a 

tutela for cautelar); e  

IV – juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. 

 Nos termos do parágrafo único do referido artigo, a indenização deverá ser liquidada e 

executada nos mesmos autos. 

 No entanto, pode ser necessário, para evitar tais prejuízos, que o juiz imponha a prestação de 

caução. A nova lei processual prevê 2 situações em que há tal obrigatoriedade: 

- nas hipóteses do art. 520, IV => ou seja, se tratar de tutela provisória que concedeu obrigação de 

pagar quantia, em que o levantamento de dinheiro e a prática  de atos importar em transferência de 

posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano. 

- art. 300, §1º =>hipótese genérica aplicável à tutela de urgência para ressarcir os danos a que outra 

parte possa vir a sofrer, caução esta que pode ser dispensada se a parte for economicamente 

hipossuficiente. 

 

 



      DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 
 

 

 

30 

b.10.2) Da tutela cautelar 

 

Por outro lado, em se tratando de tutela cautelar, o art. 301, semelhantemente, dispõe que a 

efetivação poderá ser promovida com emprego de qualquer medida adequada para assegurar o 

direito, como, exemplificadamente, pelo arrresto, sequestro, arrolamento de bens etc. 

O referido artigo consagrou, flagrantemente, o já conhecido poder geral de cautela (previsto 

no art. 798 do CPC de 73), em que se confere amplos poderes ao juiz de adotar providências que 

garantam a asseguração do direito acautelado. 

 Vê-se que, com o fim das chamadas medidas cautelares típicas ou nominadas no NCPC, o 

juiz, agora, tem um elenco meramente exemplificativo, podendo adotar qualquer outra medida 

considerada mais adequada. 

 Todavia, aproveitando o conhecimento adquirido no contexto do código anterior, é 

necessário conhecer melhor o conceito e os efeitos que cada uma poderá produzir na ocasião da 

efetivação da tutela cautelar, senão vejamos: 

 

b.10.2.1) Arresto 

  

É medida cautelar que tem por fim apreender judicialmente bens indeterminados do 

devedor, a fim de garantir futura execução ou cumprimento de sentença de obrigação de pagar 

quantia.  

Assemelha-se à penhora, uma vez que tem a mesma finalidade (individualizar e apreender 

bens sobre os quais recairá a execução, conservando-os) e o mesmo objeto (bens indeterminados e 

penhoráveis), vindo a futuramente nela se converter, mas com ela não se confunde. 

Pressupõe, no momento da concessão, o fumus boni iuris, ou seja, a existência de prova 

literal de dívida líquida e certa, porém inexigível, pois, do contrário, seria caso de penhora em 

execução ou cumprimento de sentença; bem como de periculum in mora, consistente em sérios 

indícios de insolvência do devedor, aliada a prática de atos que evidencie a intenção de prejudicar o 

credor (indícios de fuga; receio de ocultação ou dilapidação do patrimônio; fraude à execução etc). 

Também não se confunde com o arresto executivo previsto no art. 830 do NCPC (a que 

corresponde o art. 653 do CPC/73), pois ali se trata de uma medida adotada de ofício pelo oficial de 

justiça no âmbito do processo de execução ou no cumprimento de sentença, que, portanto, 

pressupõe um título líquido, certo e exigível.  

Dessa forma, apesar de em ambos os casos se tratar de uma espécie de pré penhora, que 

futuramente poderá se converter em penhora, certo é que, se a execução ou o cumprimento de 
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sentença ainda não foi ajuizado ou requerido, é cabível o arresto cautelar. Por outro lado, se a 

execução ou cumprimento de sentença já estiver em curso, a medida adequada, é o arresto 

executivo do art. 830, ou até mesmo a própria penhora. 

A sua efetivação implicará na apreensão e depósito dos bens, pelo oficial de justiça, que 

lavrará o respectivo auto.  

 Caso o pedido principal seja julgado procedente, reconhecendo a dívida, ou, em se tratando 

de título extrajudicial, a execução for ajuizada e o devedor não pagar, não nomear bens à penhora, 

nem embargar à execução (oferecer defesa), o arresto, anteriormente concedido, converter-se-á 

em penhora. 

 

b.10.2.2) Sequestro 

 

 Ao contrário do arresto, o seqüestro consiste na apreensão de coisa certa e determinada, 

objeto de litígio, de disputa, com o fim de ser entregue incólume ao vencedor do processo de 

conhecimento, e garantir futuro cumprimento de obrigação de entregar coisa certa. 

 Portanto, podemos ter duas conclusões: 

1ª) pode ser requerido tanto pelo autor quanto pelo réu do pedido principal; 

2ª) o seqüestro não será convertido em penhora, para futura alienação e satisfação do direito 

do credor, mas tão-somente garantirá a posterior entrega do bem litigioso a quem vencer o pedido 

principal; logo, a sua conversão futura será em depósito. 

Pressupõe também o fumus boni iuris, o qual pode ser resumido em causas em que há 

dúvida/disputa do bem sob litígio (como disputa de posse ou propriedade; reivindicação de frutos 

ou rendimentos de imóvel; separação, divórcio ou anulação de casamento), e o periculum in mora, 

consistente no perigo de danificação ou desaparecimento da coisa (por exemplo, naqueles casos, 

respectivamente, houver receio de rixas ou danificações; a dissipação dos frutos ou rendimentos na 

pendência de recurso; o cônjuge estiver dilapidando os bens do casal). 

 Assim, conclui-se ser possível o seqüestro tão somente sobre, bens, móveis imóveis ou 

semoventes, pouco importando se penhoráveis ou não; frutos e rendimentos de imóvel; não 

alcançando, portanto, pessoas, direitos e ações, as quais poderão ser objeto de outras garantias, 

como a busca e apreensão, depósito, etc. 
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b.10.2.3) Arrolamento de bens 

 

 É medida cautelar que visa conservar uma universalidade de bens que se encontre em perigo 

de extravio ou dissipação, através de sua descrição e depósito, para garantir futura partilha.  

Por isso, podem ser apreendidos e depositados bens indeterminados que componham uma 

universalidade sobre o qual a partilha versará, podendo incidir sobre bens móveis, imóveis e até 

documentos. 

Após a apreensão, lavra-se o auto de depósito, onde se procede à descrição minuciosa 

(arrolamento) de todos os bens da universalidade, bem como ao registro de quaisquer ocorrências 

que tenham interesse para sua conservação. 

 

b.10.2.4) Registro de protesto contra alienação de bens 

  

É medida cautelar que serve para evitar transferência supostamente indevida de bem, sujeito 

a registro, pelo requerido, quando ainda inexiste contra este título passível de execução. O objetivo 

é dar publicidade aos terceiros de boa-fé e evitar a transferência de bem que poderá ser objeto de 

execução. 

Importante dizer que a medida não se presta a tornar indisponível o patrimônio do requerido, 

que poderá realizar o negócio jurídico validamente, com a possibilidade, inclusive, de se questionar, 

no futuro, a sua eficácia relativamente ao autor do protesto. 

Dessa forma, não se adentra no campo da proibição da lavratura de ato, nem de sua validade. 

Na prática, cuida-se apenas de reserva para uma eventualidade, ficando o bem, alvo do protesto, em 

estado letárgico, e o requerido sob suspeita em suas transações. 

São, portanto, seus pressupostos: a demonstração que o futuro devedor está a comprometer a 

futura execução (periculum in mora); e a existência do suposto direito pretendido (fumus boni 

iuris). 

 

b.10.2.5) Outras Medidas Cautelares 

 

- Busca e apreensão  

  

Primeiramente, há que se distinguir as várias espécies de busca e apreensão existentes em 

nosso sistema legal: 
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- busca e apreensão como meio executivo: art. 461, §5º, art. 625, CPC/73, sem correspondente no 

NCPC; 

- busca e apreensão como ação de conhecimento: exemplo é o do guardião do filho em face do não 

guardião que não o devolve. 

- busca e apreensão do Dec.lei 911/69: cuja finalidade é consolidar a posse e o domínio adquiridos 

pelo credor fiduciário. 

- busca e apreensão cautelar: que visa garantir a efetividade do processo. 

 

É uma medida residual, ou seja, cabível nos casos em que não seja o caso de arresto ou 

seqüestro.  

Exemplo: numa ação em que se discute direitos autorais, é possível buscar e apreender 

livros, que já estão em circulação, que teriam sido produzidos por plágio. Não é caso de arresto (não 

visa apreender bem para garantir futura execução/cumprimento de obrigação por quantia certa), 

tampouco de seqüestro (não visa apreender um bem determinado, objeto litigioso, para garantir o 

cumprimento de obrigação de entrega de coisa certa).  

Outro exemplo: numa ação em que um artista defende o direito à sua imagem, pode pedir 

incidentalmente a apreensão de todas as reproduções fotográficas referentes a ele.  

 

- Atentado 

 

 Medida cautelar que tem por fim restabelecer o estado de fato da lide, alterado ou inovado 

ilegitimamente por uma das partes no curso do processo. São hipóteses que caracterizam atentado:  

- violação de penhora, arresto, sequestro ou imissão na posse;  

- prosseguimento de obra embargada; 

- qualquer outra inovação ilegal no estado de fato. 

São seus requisitos: 

- pendência de pedido principal (logo, só há o tipo incidental); 

- alteração ou inovação ilegal no estado de fato inicial; e 

- prejuízo para o interesse da outra parte. 

  

- Produção antecipada de prova   
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 O art. 381, I, do NCPC prevê a produção antecipada de provas cautelar, autorizando-a nos 

casos em que “haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação”.  

É, portanto, medida cautelar que visa produzir a coleta da prova (interrogatório da parte, 

inquirição de testemunhas e prova pericial) antes do momento processual adequado, em virtude do 

perigo de que não seja mais possível a sua produção na fase instrutória. 

 Todavia, não se pode mais dizer que este seja o único caso de produção antecipada de prova, 

prevendo o mesmo artigo outras duas hipóteses que nada tem de cautelar, a saber: quando a prova a 

ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; e quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 

 O curioso é que a produção antecipada de prova, mesmo em sua feição cautelar no inciso I, 

tem um procedimento próprio, iniciado mediante petição, onde o requerente apresentará as razões 

da antecipação e os fatos sobre os quais recairá a prova (art. 382), dirigida ao juízo do foro onde 

esta deva ser produzida ou do domicílio do réu, não prevenindo o juízo para ação futura (§§2º e 3º, 

art. 381), não se admitindo defesa ou recurso, salvo se contra decisão que indeferir totalmente a 

produção da prova (§4º, art. 382), permanecendo, ao final, os autos em cartório durante 1 mês para 

extração de cópias e certidões pelos interessados (art. 383), findo o qual serão entregues ao 

promovente da medida (parágrafo único do art. 383). 

 

- Alimentos provisionais - quando não há prova pré-constituída da obrigação alimentícia (ex: ação 

de reconhecimento e dissolução de união estável); do contrário, trata-se de alimentos provisórios 

(natureza antecipada). Pela semelhança entre os alimentos provisionais e os provisórios, é possível 

o juiz aplicar a fungibilidade progressiva, prevista no parágrafo único do art. 305, NCPC. 

 

- Guarda provisória de filhos; afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do 

casal;interdição ou demolição de prédio; etc. 

 

 

b.11) Procedimento das tutelas provisórias em caráter ANTECEDENTE 

 

b.11.1) Da tutela provisória de natureza antecipada (arts. 303 e 304) 

 

 petição inicial 
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 Em razão de a urgência anteceder ao pedido de tutela final, a nova lei processual, em seu art. 

303, permite que o autor elabore uma petição inicial incompleta, contendo APENAS: 

a) a exposição da lide (causa de pedir remota); 

b) o fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade do direito que se busca realizar; o periculum in mora, ou 

seja, o perigo de dano (real, atual e grave) ou do risco ao resultado útil do processo; e a inexistência 

de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º), vez que a tutela é provisória e 

precária, passível de modificação ou revogação.  

Todavia, ressalta-se que este último requisito, de caráter negativo, não é absoluto, podendo 

se admitir a antecipação de efeitos irreversíveis para evitar um dano maior (ex: irreversibilidade x 

direito à vida = proporcionalidade). 

c) requerimento da tutela antecipada e indicação do pedido da tutela final; 

d) indicação do valor da causa correspondente ao pedido da tutela final (§4º, art. 303); e 

e) indicação da pretensão de valer-se do benefício da formulação do requerimento em caráter 

antecedente (§5º, art. 303). 

 

 concessão e não concessão da medida 

 

 Ao analisar a petição inicial, a medida poderá ser concedida ou não pelo juiz. 

NÃO CONCEDIDA a medida, pois que inexistentes qualquer dos pressupostos para a sua 

concessão, o juiz intimará o autor para emendar a petição inicial no prazo de 5 dias, sob pena de 

indeferimento e extinção do processo sem resolução do mérito (art. 303, §6º). 

 Mas, se CONCEDIDA a medida, o juiz irá: 

1º) intimar o autor – para que, no prazo de 15 dias ou em outro prazo maior por ele fixado, promova 

o aditamento da petição inicial, nos mesmos autos e sem incidência de novas custas, 

complementando a argumentação, juntando novos documentos e confirmando o pedido de tutela 

final (art. 303, §1º, I), também sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 303, 

§2º); E 

2º) intimar e citar o réu – respectivamente, para que ele cumpra ou recorra da decisão e para que 

compareça à audiência de conciliação ou mediação (neste caso, se a causa admitir autocomposição e 

por ela tiver também optado o autor; do contrário, a citação será para oferecer resposta no prazo 

legal)3.  

  

                                                 
3
 Importante observar que quando o réu for oferecer a sua defesa, independentemente se houve ou não designação da 

referida audiência, o prazo de 15 dias só poderá ser efetivamente contado após a sua ciência inequívoca do aditamento 

da petição inicial do autor, para que possa promover a sua defesa contra a demanda do autor em sua inteireza (DIDIER 

JR, 2015, p. 603). 
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 estabilização da medida 

 

Citado e intimado da decisão, se o réu recorrer da decisão e/ou responder à demanda do 

autor, o procedimento comum seguirá sua marcha normalmente, rumo às próximas fases.  

Todavia, se ele ficar inerte, não interpondo o respectivo recurso contra a decisão concessiva 

(a saber, o agravo de instrumento, pois tal decisão foi liminar), estabelece o art. 304, caput e §1º, que 

o processo também será extinto sem resolução do mérito, PORÉM a decisão antecipatória tornar-

se-á ESTÁVEL, ou seja, continuará surtindo efeitos enquanto não for ajuizada ação autônoma para 

revisá-la, reformá-la ou invalidá-la. 

Trata-se da técnica da estabilização da tutela antecipada, que nada mais é do que a 

generalização da já conhecida técnica da monitória4 para as situações de urgência com caráter 

satisfativo. 

Os objetivos são afastar o perigo da demora e oferecer resultados efetivos e imediatos ao 

autor diante da inércia do réu. Nem sempre este se interessa em insurgir contra a decisão 

antecipatória, razão pela qual se justifica a sua estabilização (Ex: para diminuir custos do processo 

– analogia ao art. 701, caput e §1º; liminar que determina a retirada do nome do autor dos órgãos de 

proteção de crédito). 

 São pressupostos para a estabilização da decisão concessiva da tutela antecipada: 

  

- requerimento do autor dos benefícios do art. 303: o autor tem que ser expresso, na petição inicial, quanto 

ao seu interesse pelos benefícios da tutela antecipada em caráter antecedente, ou seja, da sua 

intenção em valer-se da estabilização nos termos do art. 304; 

 

- ausência de requerimento do prosseguimento do feito após a concessão da medida: trata-se de um pressuposto 

negativo, pois é possível que o autor tenha interesse na entrega da tutela definitiva, passível ser 

acobertada pela coisa julgada. Exemplos: divórcio definitivo para a dissolução do vínculo 

matrimonial depois que já foi concedida a separação provisória de corpos; invalidação definitiva de 

um título depois de sua sustação ou cancelamento provisório. 

 Caso esta seja a intenção do autor, é preciso que ele seja expresso, para que o réu já saiba que 

a sua inércia nada servirá para fins de estabilização e, por conseqüência, diminuição dos custos com 

o processo, que possa lhe parecer conveniente.  

                                                 
4
 No CPC de 73, a monitória é um procedimento especial para a tutela de direitos a uma prestação de pagar ou entregar 

coisa fungível ou móvel, onde o autor, mediante prova escrita sem força executiva e, portanto, mediante cognição 

sumária, obtinha um mandado contra o réu, o qual, caso este permanecesse inerte no prazo da defesa, se convertia em 

título executivo judicial, a ser cumprido, nos mesmos autos do processo, seguindo as regras do cumprimento de 

sentença. O NCPC mantém as mesmas regras com alguns aperfeiçoamentos. 
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 Ademais, tal opção deverá ser feita na petição inicial, e não na petição de aditamento, uma 

vez que esta, a ser oferecida 15 após a intimação da decisão concessiva, pode coincidir ou superar o 

prazo do recurso do réu, impedindo este de recorrer por ter confiado na estabilização. 

 

- a prolação de decisão concessiva da tutela antecipada antecedente: só a decisão concessiva, 

positiva, tem a aptidão para a estabilidade; nisso inclui tanto a decisão proferida pelo juízo de 1º 

grau quanto a decisão do tribunal que a confirmou, depois do julgamento de eventual agravo de 

instrumento, interposto pela parte contrária, contra a decisão denegatória. Até mesmo a decisão 

proferida após audiência de justificação prévia tem tal aptidão, bem como a decisão que concedeu a 

tutela antecipada parcialmente, quanto ao respectivo capítulo da decisão. 

 

- a ausência de impugnação do réu, litisconsorte passivo ou assistente simples: há quem afirme que, 

para haver estabilização, é necessária uma dupla inércia do réu, ou seja, ausência de recurso no 

prazo recursal e ausência de defesa, assumindo a condição de revel (Eduardo Talamini; Leonardo 

Greco). 

 Todavia, não é este o entendimento que se retira do art. 304, que fala apenas de ausência de 

recurso. Isso porque o prazo de defesa somente fluirá da audiência de conciliação ou mediação, ou 

do protocolo do pedido do réu de cancelamento da mesma, quando a causa admitir a 

autocomposição; ou a partir da intimação feita ao réu do aditamento da petição inicial, quando a 

causa não admitir a autocomposição. Ou seja, o prazo de defesa demora um pouco para ter início, 

não exigindo o art. 304 tanto para que se configure a inércia do réu apta a ensejar a estabilização da 

tutela antecipada (DIDIER JR, 2015, p. 609). 

Por fim, há que se observar que nos casos de réu citado fictamente (por edital ou com hora 

certa), preso ou incapaz sem representante ou em conflito com este, o curador especial nomeado 

terá o dever funcional de apresentar defesa, ainda que genérica, afastando, assim, a estabilização da 

tutela antecipada. 

 

 ação autônoma 

 Estabilizada a decisão que concedeu tutela antecipada antecedente e extinto o processo, 

qualquer das partes poderá ajuizar ação autônoma, no prazo de até 2 anos, contados da ciência da 

decisão que extinguiu o processo, para rever, reformar ou invalidar tal decisão. 

 O interesse do autor poderá ser no sentido de confirmar a decisão concessiva, agora com 

cognição profunda e em caráter definitivo, tornando-se apta a decisão a operar coisa julgada. Isso 

pode acontecer caso tinha o interesse no prosseguimento no feito e assim não se manifestou na 

petição inicial, estabilizando-se a decisão em razão da inércia do réu. 
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 Já o réu inerte, seja por negligência ou por interesse em diminuir os custos com o processo, 

pode rediscutir a decisão em nova demanda e reverter a decisão que lhe fora desfavorável. 

 A competência para tal ação será do juízo do processo originário (critério funcional), sendo, 

portanto, prevento o juízo onde a tutela antecipada foi concedida (art. 304, §4º). 

 A petição poderá ser instruída por documentos do processo originário, cujos autos poderão 

ser desarquivados, a pedido das partes, para tanto (art. 304, §4º). 

 Todavia, certo é que, até que tal ação seja proposta, a tutela antecipada antecedente 

estabilizada continuará produzindo efeitos (art. 304, §3º), não havendo que se falar em coisa 

julgada, que só se operará sobre a decisão definitiva, obtida após uma cognição exauriente. 

 
 

b.11.2) Da tutela de urgência de natureza cautelar (arts. 305 a 310) 

 

 petição inicial 

 

Nos termos do art. 305, a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em 

caráter antecedente indicará: 

 

- a lide e seu fundamento  

 Trata-se exatamente da causa de pedir ligada ao pedido principal que futuramente será 

formulado. Abrange, aqui, tanto a causa de pedir remota, consistente na narração dos fatos 

constitutivos do direito e que deram origem à lide, quanto a causa de pedir próxima, ou seja, o 

fundamento jurídico sobre o qual assentará o pedido principal. 

  

- a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar 

 Por se tratar de uma tutela conservativa de direitos, uma vez que a tutela cautelar visa 

apenas proteger o direito para evitar o seu perecimento e conferir eficácia ao processo, um dos 

requisitos para a sua concessão é a demonstração superficial da existência do direito, ou seja, o 

fumus boni iuris.  

 

- o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – é o periculum in mora, requisito comum às tutelas 

de urgência. 

 

 Apesar da omissão do art. 305, certo é que, analogicamente, deve-se observar também, 

guardando as devidas proporções, os requisitos previstos no art. 319, quais sejam:  
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I – endereçamento ao juízo competente, que, neste caso, por ser de caráter antecedente, será aquele que é 

competente para conhecer do pedido principal (art. 299);  

II – as partes e a sua qualificação;  

IV – o pedido, relativo apenas à tutela cautelar, liminarmente ou mediante justificação prévia (caso o 

pedido cautelar seja feito cumulativamente com o principal, nos termos do §1º do at. 308, tratar-se-á 

de tutela de urgência cautelar de caráter incidental);  

V – o valor da causa, pois a toda causa será atribuído um valor, que, neste caso, será o valor a que 

corresponderá o pedido principal; e  

VI – o requerimento das provas – a petição deverá vir instruída de documentos hábeis ou outras provas 

para formar o convencimento do juízo de que o direito é aparente e que há ameaça grave e real de 

dano. Caso contrário, o juiz não deferirá o pedido em caráter liminar, designando audiência de 

justificação prévia. 

 

 demais atos do procedimento (despacho da inicial, citação, defesa etc)  

 

 Ao analisar a petição inicial, o juiz poderá determinar a sua emenda, caso apresente defeitos 

ou vícios corrigíveis, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento; ou, simplesmente, indeferi-la 

nos casos do art. 330, NCPC; ou, ainda, deferi-la, quando então deverá: 

 

- converter o procedimento para o previsto nos arts. 303 e 304, se entender que o pedido tem 

natureza antecipada (aplicação da fungibilidade progressiva entre a tutela cautelar e antecipada – 

parágrafo único do art. 305); ou 

 

- julgar o requerimento da liminar, ou designar audiência de justificação prévia para tal análise; 

 

- se indeferida a medida, determinar a citação do réu para, em 5 dias, ofereça contestação, 

especificando as provas que pretende produzir (art. 306).  

Caso o réu não conteste o pedido, o juiz decreta a revelia, presumindo verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor, proferindo o juiz decisão no prazo de 5 dias (art. 307). Por outro lado, 

havendo contestação do réu, o juiz prosseguirá com o processo pelo rito comum (parágrafo único, 

art. 307).  

Importante destacar que o indeferimento da tutela cautelar não obsta ao autor formular o 

pedido principal, nem influi no julgamento deste, pois que são autônomos (apesar da 
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instrumentalidade daquele em relação a este), salvo se o indeferimento decorreu do reconhecimento 

de prescrição ou decadência (art. 310). 

 

- se deferida, determinar a citação e intimação do réu, bem como a intimação do autor para 

promover a efetivação da medida no prazo máximo de 30 dias, sob pena de cessação da sua eficácia 

(art. 309, II), por presumir a ausência de risco e urgência. 

 

 Todavia, efetivada que seja mediante o emprego de qualquer medida que o juiz entender 

mais adequado (art. 301 – arresto, seqüestro etc), começará a fluir um prazo de 30 dias para que o autor 

adite a petição inicial, sem incidência de novas custas, formulando o pedido principal, sob pena 

também de cessação de eficácia da medida (art. 308, caput c/c art. 309, I). Nesta peça de aditamento, 

deverá também o autor optar ou não pela realização da audiência de conciliação ou mediação, nos 

termos do inciso VII do art. 319, que traz os novos requisitos da inicial. 

 Aditada a petição, o juiz intimará as partes para que compareçam à audiência de conciliação 

ou de mediação, nos termos do art. 334, não sendo necessária nova citação do réu (§3º, art. 308).  

Não havendo autocomposição (seja porque não era caso de se realizar a audiência; seja 

porque se realizou, mas restou frustrada a tentativa de acordo), o réu terá o prazo de 15 dias para 

responder ao pedido principal, contado na forma do art. 335. 

A partir daí, o juiz seguirá o procedimento comum até prolação da sentença em que julgará o 

pedido de tutela cautelar em definitivo e o pedido principal. 

Se a sentença for de improcedência do pedido principal ou do pedido cautelar, ou se for de 

extinção do processo sem resolução do mérito, cessará também a eficácia da tutela cautelar 

concedida antecedentemente (art. 309, III).  

Vale lembrar que cessada a eficácia em qualquer hipótese, além desta, a parte não pode 

renovar o pedido cautelar, salvo se por novo fundamento (art. 309, parágrafo único).  

 

 

b.12) Da Tutela Provisória de Evidência 

 

A par da tutela provisória de urgência de natureza antecipada (a qual se diferencia, mas 

também em muito se assemelha, à tutela de urgência de natureza cautelar), não se pode ignorar que 

a “tutela antecipada” pode também ser concedida fora da hipótese da urgência, bastando a 

evidência do direito pretendido para justificar a sua antecipação.  
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É a chamada tutela provisória de evidência, também prevista no NCPC, em seu art. 311. 

Pode-se dizer, em breves palavras, que a tutela de evidência é a tutela antecipada concedida 

independentemente da demonstração do periculum in mora, quando: 

 

I – ficar caracterizado abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte => 

trata-se da já velha conhecida tutela antecipada punitiva ou sancionatória, prevista no art. 273, II, 

CPC/73. Trata-se de conceitos indeterminados; porém, pode-se afirmar que o segundo está 

compreendido no primeiro (abuso é mais amplo e ocorre dentro do processo; ato protelatório é uma 

espécie de abuso, mas pode ocorrer também fora do processo). Tem pouca aplicação prática (mais 

comum quando concedida na sentença para afastar o efeito suspensivo da apelação) diante da 

possibilidade de o juiz poder aplicar outras sanções, como litigância de má-fé (embora este possa 

cumulá-las).  

 

II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada 

em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante => depende de dois pressupostos: 

- existência de prova documental do fato constitutivo; 

- probabilidade do direito (estado de evidência) por estar fundamentado em tese jurídica já firmada 

em precedente obrigatório (súmula vinculante; julgamento de processos ou recursos repetitivos. 

 

III – se tratar de pedido reipersecutório  (leia-se: de entregar coisa) fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 

custodiado sob cominação de multa => era a velha hipótese do art. 902 do CPC/73 (devolução da 

coisa dada em depósito por estar fundado em prova literal, prova escrita), que deixou de ser 

veiculada por rito especial, e agora será pleiteada mediante rito comum, aplicando-se as regras da 

tutela específica das obrigações de entregar coisa (art. 498 e ss, NCPC).  

A probabilidade ou a evidência é demonstrada pela configuração da mora ex re (advento do 

termo certo) ou da mora ex persona (pela interpelação ou citação).  

Em que pese o legislador ter previsto a aplicação de multa, sabe-se que, pelo poder geral de 

efetivação, o juiz poderá aplicar outras medidas que julgar adequadas, necessárias e razoáveis. 

 

IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do 

direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável => há aqui 3 

pressupostos a serem observados:  
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- a evidência deverá ser demonstrada por prova exclusivamente documental (interpretação 

extensiva: prova documentada/emprestada e fato que independe de prova, como notório, 

incontroverso e confessado); 

- a prova documental deve ser suficiente; e  

- ausência de contraprova documental suficiente do réu => ATENÇÃO: a contraprova insuficiente 

deve ser documental, pois que, caso fosse qualquer espécie de prova, ensejaria o julgamento 

antecipado do mérito (art. 355, I, NCPC – causa madura), cuja cognição é exauriente e a decisão 

definitiva. 

 

 

c) IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO (art. 332, NCPC) 

 

c.1) introdução 

 

Vimos até então que o processo se forma com a iniciativa da parte através da petição inicial. 

Nesta, ela formula pedidos, entre os quais lhe é facultado o pedido de tutela provisória de urgência, 

em caráter antecedente ou incidental. 

O próximo passo é o DESPACHO do juiz, recebendo ou não a inicial. 

Afora o caso de pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, que pressupõe um rito 

apropriado, nos demais casos, verificando que a petição padece de um vício sanável, o juiz abrirá um 

prazo de 15 dias para que o autor a emende ou complete, sob pena de indeferimento. 

Por outro turno, se verificar que se trata de vício insanável, o indeferimento será imediato, 

podendo o juiz se retratar desta decisão num prazo de 5 dias, caso o autor apele. 

Mas, estando a petição em termos, ou seja, satisfeitos todos os requisitos dos arts. 319 e 320 

e não contendo vícios, o juiz a receberá e o processo terá continuidade em sua marcha normal, 

especialmente ouvindo a parte contrária (tendo ou não havido audiência de autocomposição). 

Acontece que, em se tratando das situações previstas no art. 332, do NCPC, o juiz poderá, 

ao receber a inicial, dispensar a ouvida do réu e proferir, desde já, liminarmente, a sentença de 

MÉRITO, no sentido de improcedência do pedido. 

 

ATENÇÃO:  

Não se trata de ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA (tutela de urgência de natureza 

antecipada), prevista nos arts. 300 e seguintes do NCPC, porque nesta a decisão é provisória, 

baseada numa cognição superficial, antecipando, liminarmente ou não, apenas os efeitos da 

tutela.  
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Já na improcedência liminar do pedido a decisão é definitiva, pois baseada numa cognição 

profunda, sempre liminarmente¸ entregando a própria tutela (improcedência do pedido). 

Também não se confunde com o chamado JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, 

previsto no art. 355, porque, apesar de aqui também haver a entrega da própria tutela por uma 

decisão definitiva, com cognição profunda, a improcedência liminar do pedido ocorre sempre 

liminarmente e a tutela é sempre no sentido de improcedência do pedido. Assim, pode-se dizer, 

no máximo, que se trata de uma hipótese especial de julgamento antecipado do mérito, que, aliás, 

está genericamente prevista no inciso I do aludido art. 355 (que poderá ali compreender também o 

resultado de procedência do pedido). 

Para melhor compreender tais diferenças segue abaixo um quadro comparativo: 

 

Fenômeno jurídico Tipo de 

decisão 

Cognição 

judicial 

Objeto Momento 

Tutela provisória de 

natureza antecipada (ou 

antecipação dos efeitos 

da tutela) – art. 300 e 

ss. 

 

 

provisória 

 

 

 

 

superficial 

 

 

 

efeitos da tutela 

pretendida 

 

 

liminarmente ou 

depois de ouvir o réu, 

etc   

 

Julgamento antecipado do 

mérito – art. 355 

 

definitiva 

 

profunda 

 

a tutela/mérito 

(procedência) 

 

depois de ouvir o réu 

sempre 

(dispensa a instrução) 

 

Improcedência liminar do 

pedido – art. 332 

 

definitiva 

 

profunda 

 

a tutela/mérito 

(improcedência) 

 

liminarmente sempre 

 

 

c.2) hipóteses de cabimento 

 

Como já dito, as hipóteses de cabimento da improcedência liminar do pedido estão previstas no 

art. 332 do NCPC, que diz: 

“Art. 332 – Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da 

citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 

I – enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
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Justiça; 

II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamentos 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.” 

 

 Da leitura do dispositivo, retira-se basicamente 2 hipóteses de cabimento do indeferimento 

liminar do mérito: 

 

1ª) quando o pedido contrariar precedentes judiciais =>  os incisos I a IV devem ser interpretados 

à luz do art. 927, também do NCPC, o qual elenca os precedentes que devem ser observados pelos 

órgãos jurisdicionais.  

 Os precedentes previstos nos incisos II e III do art. 332 estão praticamente reproduzidos no 

inciso III do art. 927.  

 Porém, o mesmo já não se pode dizer do inciso IV, que sequer foi mencionado no art. 927, 

pois, quando da votação do projeto substitutivo na Câmara dos Deputados, o respectivo texto foi 

extirpado.  

 Todavia, merece destaque o inciso I do art. 332 que deve ser harmonizado com o referido art. 

927, restringindo-o às súmulas do STF, em matéria constitucional, incluindo aí as súmulas 

vinculantes, e às súmulas do STJ, em matéria infraconstitucional. 

 

2ª) quando o juiz reconhecer de ofício a decadência ou a prescrição => esta hipótese prevista no 

§1º do art. 332, autoriza ao juiz julgar improcedente liminarmente o mérito se lhe for possível 

reconhecer, DE OFÍCIO, a decadência ou a prescrição. 

 É sabido que a decadência só poderá ser reconhecida de ofício se tratar da decadência 

legal, já que a convencional depende da provocação da parte (art. 210 do CC). 

 A grande polêmica reside na prescrição, pois há uma certa incompatibilidade entre o 

Código Civil e o CPC quanto à sua tratativa, uma vez que a lei material prevê o direito à renúncia 

tácita da prescrição, em nome da autonomia da vontade nas obrigações, e a lei processual admite o 

reconhecimento da prescrição pelo juiz em qualquer hipótese. 

 Para harmonizá-las, pode-se considerar que se a prescrição disser respeito a direitos 
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indisponíveis, o juiz terá total liberdade de reconhecê-la de ofício (salvo se em desfavor de 

vulneráveis, como consumidor, idoso, índio e trabalhador; quanto ao menor não se discute, porque 

contra ele já não corre mesmo a prescrição); mas se disser respeito a direitos disponíveis, o juiz só 

poderá reconhecê-la até o momento em que réu for citado, pois, a partir daí, dependerá de sua 

provocação. 

 Conclui-se, dessa forma, que é o possível ao juiz julgar improcedente o mérito 

liminarmente ao reconhecer de ofício a decadência, desde que legal, e a prescrição, desde que se 

trate das situações acima descritas. 

 Há quem defenda, ainda, o seu cabimento em hipóteses atípicas, como, por exemplo, 

quando a parte formula pedido impossível ou absurdo (usucapião de bem público; cobrança de 

dívida de tráfico de drogas; etc). 

 Como o NCPC já não trata a impossibilidade jurídica do pedido como condição da ação, 

vez que notoriamente sabe-se que ela se enquadra em questão de mérito, “não há razão para 

aumentar o custo do processo, com a citação desnecessária do réu, para responder a uma demanda 

absurda.” (DIDIER JR., 2015, p. 605). 

 Logo, percebe-se uma hipótese atípica de improcedência liminar do pedido. 

 

c.3) decisão, recurso e juízo de retratação 

 

 A improcedência liminar do pedido implica em extinção do processo COM resolução do 

mérito, sendo, portanto, uma sentença, contra a qual o autor (que fora prejudicado) poderá se 

insurgir mediante o recurso de apelação (Obs: se a improcedência for parcial – parte dos pedidos, 

então a decisão será interlocutória, passível de agravo de instrumento – art. 1.015, II, NCPC). 

 Nos termos do §3º do art. 322, interposta a apelação, poderá o juiz se retratar de sua 

decisão em 5 dias (esta é mais uma hipótese de juízo de retratação no recurso de apelação, além 

daquela já estudada no art. 331 – sentença que indefere liminarmente a petição inicial). 

 Havendo retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do 

réu.  

 Mas, se não houver retratação, o juiz determinará a citação do réu para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, as quais terão conteúdo muito semelhante ao de uma 

contestação, por ser a sua primeira oportunidade de manifestação no processo (§4º). 

 Porém, não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença 

para que tenha conhecimento de uma decisão que lhe favoreça e já está acobertada pela coisa 

julgada (§2º). 
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c.4) improcedência liminar do mérito e o princípio do contraditório 

  

 Já se questiona se tal julgamento liminar, ou seja, o proferimento de sentença de mérito 

antes de ouvir o réu, extinguindo o processo com resolução do mérito, contraria o princípio do 

contraditório. 

 A resposta é negativa, porque não poderia haver provimento jurisdicional mais benéfico ao 

réu do que o da improcedência total do pedido. Ademais, é dada oportunidade para se defender na 

ocasião das contrarrazões de eventual recurso de apelação interposta pelo autor (contraditório 

diferido). 

 O legislador, na verdade, ao acrescentar tal dispositivo no CPC prestigiou mais uma vez os 

princípios da economia e celeridade processuais, uma vez que o processo se abreviará antes da 

citação do réu, e, conseqüentemente, o poupará de gastos com advogado, preparação de defesa, 

locomoção, sem contar com o gasto emocional decorrente de estar sendo acionado. 

 Não há qualquer restrição ilegítima aos direitos das partes, nem mesmo ao autor que poderá, 

através de suas razões de apelação, buscar a retratação do juiz. 

  

d) AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO 

 

O juiz, ao receber a inicial, se não for o caso de aplicar o art. 332 (improcedência liminar do 

pedido), designará audiência de conciliação ou de mediação, devendo citar o réu com, no mínimo, 

20 dias de antecedência (art. 334, caput do NCPC) e intimar o autor na pessoa de seu advogado 

(§3º). 

Tal audiência, que precede ao momento da defesa (a exemplo do que já ocorre nos Juizados), 

sendo, portanto, preliminar, só NÃO SERÁ REALIZADA em 2 hipóteses: 

 

1ª) se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual => vê-

se que o legislador optou por não impor a audiência às partes, em nome dos princípios da 

autonomia da vontade no processo e da cooperação.  

Vimos que tal desinteresse deverá ser expresso pelo autor em sua petição inicial (art. 319, 

VII) e o réu, por petição simples, em 10 dias antes da realização da audiência (art. 334, §5º). Neste 

último caso, o prazo de sua defesa começará a fluir a partir do protocolo do pedido de cancelamento 

(art. 335, II). 

Importante observar que, se houver litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por 

todos os litisconsortes (§6º), desde que, é claro, se tratar de litisconsórcio unitário, pois do 
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contrário, sendo simples, não se pode impedir que um dos litisconsortes resolva o conflito 

consensualmente. 

 

2ª) quando o processo não admitir a autocomposição => cuidado porque a nova lei processual não 

se referiu necessariamente a processo em que se discuta direitos indisponíveis, pois, 

excepcionalmente, admite-se conciliação sobre direito indisponível, como, por exemplo, o direito 

aos alimentos (é possível o reconhecimento do pedido pelo réu, bem como transação em relação ao 

valor e a forma de seu pagamento). Portanto, em casos como este é possível a realização da 

audiência de mediação ou conciliação. Aliás, raramente será inadmissível a autocomposição (Ex: 

processos em que esteja envolvido o Poder Público). 

  Nessa hipótese, a audiência sequer será designada, sendo réu diretamente citado para 

apresentar resposta, cujo prazo fluirá a partir da data em que se considerar cumprida a citação, 

tenha ela sido realizada por correio, por oficial, por carta ou por edital (art. 335, II). 

 Todavia, sendo o caso de as partes optarem pela audiência, o comparecimento delas é 

obrigatório, podendo incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento 

injustificado, o qual é sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, a depender se o processo tramita na 

Justiça Federal ou Estadual. (art. 334, §8º). 

 As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, 

§9º), e podem se fazerem representadas por qualquer pessoa física (inclusive relativamente incapaz, 

cf. art. 666 do CC), jurídica e até ente despersonalizado, desde que lhe outorgue procuração 

específica com poderes para negociar e  transigir (§10). Tal representante seria a já conhecida figura 

do preposto, cujo termo o legislador preferiu não utilizar, pois que restrito à representação voluntária 

da atividade empresarial.  

A audiência de conciliação ou de mediação deverá realizar-se preferencialmente nos centros 

judiciários de solução consensual de conflitos (que, nos termos do art. 165 do NCPC, deverão ser 

criadas e organizadas pelos tribunais) e excepcionalmente na sede do juízo. 

 A audiência pode realizar-se por meio eletrônico (art. 334, §7º) e poderá se dividir em mais 

de uma sessão, desde que entre elas não exceda 2 meses e seja necessário à composição das partes 

(§2º). As pautas das audiências serão organizadas de modo que haja um intervalo mínimo de 20 

minutos entre uma e outra (§12). 

 A audiência deverá ser conduzida pelo mediador ou conciliador, conforme se trate de casos 

em que há ou não vínculo anterior entre as partes respectivamente (art. 165, §§ 2º e 3º), e, em caráter 

excepcional, poderá ser conduzida pelo juiz. 
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 Ao final, havendo acordo entre as partes, a autocomposição será homologada pelo juiz, e, 

caso ela abranja todo o objeto litigioso, o processo será extinto COM resolução de mérito (art. 487, 

III, NCPC). 

 Por outro lado, restando infrutífera a tentativa da autocomposição, o prazo de resposta do 

réu começará a fluir da data da audiência (art. 335, I). 

 

 

e) RESPOSTA DO RÉU (arts. 332, NCPC) 

 

Vimos  que, a depender se será ou não realizada a audiência de conciliação ou de mediação, o 

prazo para que o réu apresente resposta fluirá em momentos diferentes:  

- da audiência (caso, por óbvio, tenha sido frustrada a tentativa de acordo);  

- do protocolo do pedido de cancelamento da audiência; ou 

- do cumprimento de sua citação, na forma em que foi feita (art. 335, NCPC). 

De todo modo, certo é que, findo o referido prazo, o réu poderá adotar 2 posturas diferentes: 

apresentar resposta ou defesa por meio da contestação ou manter-se inerte (revelia). Vamos 

analisar primeiramente a primeira hipótese: 

 

1 – Contestação 

 

1.1 Regras gerais e Prazo 

 

 De acordo com o NCPC, o direito de defesa, corolário ao direito de ação, pode ser exercido 

pelo ato da contestação, no prazo de 15 dias, contados em dias úteis, em petição escrita (não obstante 

nos Juizados possa ser feito oralmente), dirigida ao juiz da causa, posto que já prevento. 

 Existem pessoas que gozam de prazo dobrado (30 dias) para oferecer a contestação. São 

elas: o Ministério Público (art. 180); a Fazenda Pública (art. 183), inclusive autarquias e fundações 

públicas; o Defensor Público (art. 186, NCPC e art. 5º, parágrafo 5º, da Lei n. 1.060/50); e os 

litisconsortes com advogados pertencentes a escritórios de advocacia distintos (art. 229). 

 No caso de litisconsórcio passivo e um dos litisconsortes manifestar expressamente 

desinteresse na realização da audiência de conciliação ou mediação, o termo inicial será, para cada 

um dos réus, a data da apresentação do respectivo pedido de cancelamento da audiência (art. 335, 

§1º, NCPC). 



      DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 
 

 

 

49 

 Por outro lado, se a audiência não for designada e o autor desistir do processo em relação a 

um dos réus não citados, o prazo para a contestação para os demais correrá da data de intimação da 

decisão que homologar a desistência (art. 335, §2º). 

  

1.2 Princípios aplicáveis à contestação 

 

1.2.1 Princípio da eventualidade (ou da concentração da defesa)  

 A contestação é o ato básico de defesa a ser utilizado pelo réu, pois é, através dela, que ele 

vai buscar a tutela jurisdicional negativa, ou seja, o fim do processo instaurado pelo autor. Por ela, o 

réu se opõe, formal e/ou substancialmente, à pretensão do autor. 

 Para tanto, preleciona o art. 336 que, nela, deverá o réu alegar TODA a matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, especificando as provas 

que pretende produzir. 

 Dessa forma, guardando as devidas proporções, ao réu incumbe, assim como ao autor em sua 

petição inicial, observar todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do NCPC, exceto, por razões óbvias, 

o pedido, o valor da causa e a opção pela realização da audiência de conciliação ou mediação. 

 Nesse sentido, o art. 336 adotou o denominado princípio da eventualidade, também conhecido 

como princípio da concentração da defesa, segundo o qual cabe ao réu alegar, na oportunidade da 

contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão consumativa (perda da faculdade de 

praticar novamente um ato processual por já tê-lo praticado anteriormente, reputando-o, portanto, 

consumado). 

 Apesar de tal exigência, a contestação há de guardar certa coerência e compatibilidade. 

Certamente, não terá como o réu sustentar, sob o primado da eventualidade, a inexistência de 

dívida e também o seu pagamento. Vê-se, nesse caso, uma contradição de fundamentos da defesa. 

 Por outro lado, obviamente se excluem de tal regra, podendo ser alegado pelo réu após a 

contestação (art. 342): 

 direito ou fato superveniente => isso tem a ver com direito intertemporal (ex: uma lei que antes 

obrigava o réu ao pagamento de determinada penalidade tributária, e que sofreu revogação por 

outra lei que tenha excluído a sua cobrança). 

 Ora, se o tema apenas surge posteriormente à fase da defesa, seria inviável exigir do réu o 

apontamento da questão na ocasião da contestação. O mesmo se pode dizer a respeito do 

surgimento de fato novo ocorrido posteriormente à oportunidade da defesa. 

 matérias conhecíveis de ofício  => ou seja, matéria de ordem pública, como ausência de 

pressupostos processuais; incompetência absoluta do juízo etc. 
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 por força de lei, são alegáveis em qualquer tempo e grau de jurisdição => independentemente se 

são ou não conhecíveis de ofício. Exemplo: inexistência ou nulidade de citação; decadência 

convencional. 

 

1.2.2 Princípio do ônus da impugnação especificada 

 

 Mas, além de o réu ter que deduzir toda a matéria de defesa em momento oportuno, sob 

pena de preclusão, a lei processual impõe-lhe, ainda, mais um encargo. 

 O art. 341 declara que, na contestação, deverá o réu manifestar-se precisamente sobre 

TODAS as alegações de fato constantes da petição inicial, impugnando-os um a um, em prestígio 

aos princípios da cooperação e da boa fé. Caso contrário, serão tais alegações reputadas como 

verdadeiros, incidindo sobre elas uma presunção legal sobre a sua indiscutibilidade e incontrovérsia 

no processo. 

 Excetua-se da referida presunção: 

 os fatos que não admitem confissão ou presunção de veracidade => direitos indisponíveis 

(alimentos, por exemplo);  

 quando a petição inicial estiver desacompanhada de instrumento público que a lei considere 

como da substância do ato => exemplo, escritura pública na ação reivindicatória; 

 os fatos não impugnados que estiverem em contradição com o conjunto da defesa => Ex: aquele 

caso da inexistência da dívida e o seu pagamento. 

 Trata-se, aqui, do princípio do ônus da impugnação específica de todas as alegações de fato 

apontadas pelo autor em sua petição inicial. 

 A regra, portanto, é não admitir a contestação por negativa geral. Tal atitude só é permitida 

ao advogado dativo, ao curador especial e ao defensor público, pois que o parágrafo único do art. 341 

os exclui da aplicação do ônus da impugnação específica. Quanto à Fazenda Pública, não há 

exceção, aplicando-se o referido princípio (REsp n. 635.996/SP, 2ª T., STJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 

em 06.12.07). 

 

1.3 Tipos de defesa na contestação 

 

 A contestação engloba a chamada defesa processual e a defesa material.  

 A defesa processual não visa insurgir diretamente contra o direito material alegado, mas 

busca impedir ou dilatar a sua apreciação pela presença ou ausência de alguma situação 

processualmente importante. 
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 Assim, o ataque não será contra o mérito (relação jurídica material), mas contra o processo 

(relação jurídica processual). Ex: má formação do processo pela ausência ou nulidade da citação; 

incompetência absoluta do juízo; coexistência de relação jurídica processual idêntica 

(litispendência) etc. 

 Já defesa material ou de mérito objetiva justamente insurgir contra o próprio direito 

alegado pelo autor, provocando a extinção do processo COM resolução do mérito. 

 

1.3.1 Defesa processual 

  

 A defesa processual, por sua vez, poderá ser: 

 peremptória ou própria => se acolhida, aniquila o processo, ou seja, gera a sua extinção precoce; 

 dilatória ou imprópria => se acolhida, não aniquila o processo, mas retarda, dilata, posterga a 

apreciação do mérito. 

 Portanto, o momento da defesa processual será sempre antes da discussão do mérito, pois 

que a sua análise o antecede. Por isso que ela também é conhecida por defesa preliminar ou, 

simplesmente, preliminares. 

 As preliminares, que informam a chamada defesa processual, estão previstas no art. 337, o 

qual traz um rol meramente exemplificativo. Assim, outras objeções de ordem processual poderão 

ser alegadas pelo réu em sua contestação, como, por exemplo, a intervenção de terceiros (v.g. 

denunciação da lide). 

 Segundo o art. 337, incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, ALEGAR: 

 

I – inexistência ou nulidade da citação => trata-se de uma defesa processual dilatória, pois, se acolhida, a 

conseqüência é a renovação do prazo para a apresentação da resposta. Se rejeitada, não há que se 

falar em revelia, pois a defesa já foi apresentada (o art. 239, §2º, I aplica-se apenas quando tal 

alegação for feita depois do prazo da resposta).  

 

II – incompetência absoluta e relativa => são aquelas fundadas nos critérios funcional, material ou 

pessoal; e nos critérios territorial e valor da causa, respectivamente. 

 Segundo o art. 340, a contestação poderá ser protocolada no domicílio do réu, devendo o 

juízo da causa ser comunicado imediatamente, de preferência, por meio eletrônico.  

 Alegada a incompetência, será suspensa a audiência de mediação ou conciliação, se tiver 

sido designada (lembrando que, neste caso, o prazo da defesa começa a fluir a partir da juntada nos 

autos da carta precatória cumprida).  
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 Caso seja acolhida a incompetência absoluta ou relativa, os autos serão deslocados para o 

juízo competente. O juízo tido por competente designará nova data para audiência de conciliação 

ou mediação. Trata-se, assim, de mais uma defesa dilatória. 

  

III – Incorreção do valor da causa – sob pena de preclusão (art. 293, NCPC). Da decisão do juiz sobre 

esta alegação só cabe impugnação na ocasião das razões ou contrarrazões da apelação (art. 1.009, §1º 

NCPC). 

 

IV – inépcia da petição inicial => segundo o §1º do art. 330, do NCPC, será considerada inepta a inicial: 

1. que faltar pedido ou causa de pedir; 

2. cuja narração dos fatos não decorrer logicamente o pedido; 

3. pedido seja indeterminado, salvo exceções legais; 

4. quando nela contiver pedidos incompatíveis entre si. 

 

 Caso o réu se omita quanto tal alegação, preclui o seu direito de fazê-lo depois, uma vez 

que presume que tenha conseguido se defender do que foi pedido ou alegado como causa de pedir, 

ainda que inepto.  

 Estamos diante, portanto, de uma defesa peremptória. 

 

V – perempção => é a impossibilidade de o autor intentar nova ação quando ele já deu, em outras 3 

oportunidades, motivo à extinção do processo sem resolução do mérito por ter abandonado a causa 

por mais de 30 dias, por não ter promovido os atos e diligências que lhe competia (art. 486, §3º 

NCPC). 

 Caso o autor proponha a mesma ação pela 4ª vez, poderá o réu arguir a perempção, que, se 

acolhida pelo juiz, ensejará também a extinção prematura do processo. É também uma defesa 

peremptória. 

 

VI – litispendência => ocorre quando duas ações possuem os mesmos elementos, ou seja, as mesmas 

partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 3º NCPC). É com a citação válida do réu na 2ª ação que se 

verifica a litispendência (art. 240). 

 O nosso sistema não admite a coexistência de duas ações idênticas, pois afronta o 

princípio do juiz natural. Caso contrário, o autor ajuizaria quantas ações fossem até conseguir a sua 

distribuição em juízo que lhe favorecesse. 



      DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 
 

 

 

53 

 Desta forma, caso o réu suscite a litispendência, deverá o juiz extinguir o 2º processo, sem 

resolver o mérito, haja vista que o juízo do 1º processo já se encontrava prevento. Trata-se de mais 

uma defesa peremptória. 

Obs: Se o autor corrigir o vício que levou à extinção, poderá ele renovar a ação (art. 486, §1º). 

 

VII – coisa julgada => é a mesma identidade de ações, sendo que a anterior já transitou em julgado (art. 

337, § 4º, NCPC). A propositura de nova ação idêntica é um desrespeito à obrigatoriedade das 

decisões, à inevitabilidade da jurisdição. Os impérios da coisa julgada devem ser respeitados, sob 

pena de insegurança jurídica. 

 Assim sendo, caso seja acolhida, a alegação de inexistência de coisa julgada, deverá o juiz 

extinguir o 2º processo sem resolver o mérito. É uma defesa peremptória. 

 

VIII – conexão e continência => reputam-se conexas quando entre 2 ou mais ações lhes for comum o 

pedido OU a causa de pedir (art. 55, NCPC); e haverá continência quando entre 2 ou mais ações 

houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, 

abrange o da outra (art. 56, NCPC). 

 Nesses casos, por uma questão de economia processual e para se evitar decisões 

contraditórias, a lei processual autoriza a modificação da competência, se for relativa, para o juízo 

que já estava prevento. 

 Portanto, a consequência do seu acolhimento será a remessa dos autos ao juízo prevento, 

Trata-se, assim, de uma defesa dilatória. 

 

IX – incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização => diz respeito à capacidade de 

estar em juízo ou processual, a qual se identifica com a capacidade civil; bem como aos casos de 

representação, o que inclui a assistência, daqueles que não têm tal capacidade. 

 Se for acolhida esta alegação, o juiz suspenderá o feito e marcará prazo razoável para ser 

sanado o vício, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Trata-se, portanto, de 

defesa dilatória. 

 

X – convenção de arbitragem => a Lei n. 9.307/96 estabelece que as partes podem submeter os seus 

eventuais litígios à apreciação de um árbitro, desde que elas firmem convenção de arbitragem 

através da cláusula compromissória e do compromisso arbitral. 

 O réu pode alegar, em preliminar de mérito, que a demanda não pode ser submetida ao 

juízo estatal diante da pré-existência de uma convenção de arbitragem. 
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 Caso o réu não alegue, operará preclusão e, por conseqüência, presume a sua renúncia ao 

juízo arbitral. O juízo estatal só analisará tal alegação se ela for feita antes da instauração do 

procedimento arbitral; pois, do contrário, deverá o juiz suspender o processo e aguardar a análise do 

juízo arbitral sobre a sua própria competência (regra do kompetenz-kompetenz do juízo arbitral). 

 A consequência jurídica do seu acolhimento é a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Trata-se, assim, de uma defesa peremptória. 

  

 Convém esclarecer, por oportuno, que, ao lado da preliminar da incompetência relativa, a 

convenção de arbitragem não é matéria de ordem pública, ao contrário de todas as outras 

preliminares, desautorizando, assim, o seu acolhimento de ofício pelo juiz (art. 337, §5º). Caso o réu 

não a argua na contestação, ocorrerá preclusão. 

 

XI – ausência de legitimidade ou de interesse processual => não há mais no NCPC, o fenômeno da carência 

da ação, uma vez que as condições da ação passaram a ser enquadradas como pressuposto 

processual de validade. Importante lembrar que a alegação de ilegitimidade passiva gera ao autor o 

direito de alterar a petição inicial em 15 dias (art. 338), devendo o réu indicar o verdadeiro 

legitimado quando tiver conhecimento de quem o seja. 

 

XII – falta de caução ou de outra prestação exigida pela lei => a lei pode estabelecer caução em determinadas 

situações. Exemplos: não pagamento de honorários advocatícios de processo extinto sem resolução 

do mérito, quando o autor intente a mesma ação (art. 486, §2º); não pagamento das custas 

processuais (art. 290); não realização do depósito obrigatório na ação rescisória (art. 968, II); não 

apresentação da caução prevista no art. 83 (o autor, nacional ou estrangeiro, que residir fora do 

Brasil ou  dele se ausentar na pendência de demanda, prestará, nas ações que intentar, caução 

suficiente às custas e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil bens imóveis 

que lhes assegurem o pagamento). 

 Proposta a ação nestas circunstâncias, sem devida caução, o réu pode alegar, em sede de 

preliminar, a falta de caução, ensejando a intimação do autor para que a preste, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. É, portanto, uma defesa dilatória. 

 

XIII – indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça => Atenção: se o pedido e a concessão ocorrer 

após a petição inicial, tal alegação poderá ser feita por petição simples no prazo de 15 dias (art. 100). 
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1.3.2 Defesa material 

 

 Já a defesa material poderá ser: 

 

 direta => o réu NEGA completamente OS FATOS e/ou as suas conseqüências jurídicas. Ele se 

insurge contrariamente a toda causa de pedir do autor, seja a remota, quanto a próxima, dando 

nova versão aos fatos, os quais ele não terá o ônus de provar. 

 

 indireta => o réu ACEITA OS FATOS do autor, porém opõe outro fato modificativo, extintivo 

ou impeditivo do direito do autor. É realizada através do que chamamos de prejudiciais de mérito, pois 

se for acolhido quaisquer destes fatos, prejudicada ficará a futura análise do mérito propriamente 

dito. 

  São fatos: 

1. modificativos => os que podem alterar o direito do autor tal como ele validamente constituiu. 

Ex: o autor cobra dívida, e o réu alega que ela foi parcelada. 

2. extintivos => os que tenham produzido a cessação do direito do autor, depois de validamente 

formado. Ex: pagamento, novação, compensação, transação, prescrição, decadência etc. 

3. impeditivos => fatos suscetíveis de obstar, impedir que o direito do autor validamente se 

constitua. Ex: exceção do contrato não cumprido – impede o credor, que também está 

inadimplente quanto à prestação que lhe cabe, de exigir o cumprimento da obrigação do 

réu-devedor. Outros exemplos que podem ser citados são: incapacidade, erro, dolo (defeitos 

do negócio jurídico, os quais impedem a formação válida do mesmo) etc. 

 Importante destacar que o art. 373 do NCPC impõe ao autor o ônus da prova quanto aos 

fatos constitutivos; mas o inverte contra o réu quanto aos demais fatos, quais sejam, os 

modificativos, os extintivos e os impeditivos, mesmo porque cabe, por lógica, apenas a ele alegá-los. 

 
 
2 – Reconvenção 
 
a) Conceito 

  

 O réu, além de atacar o processo e o mérito, poderá se defender formulando pedidos contra o 

autor. Isso ele o faz através de um ato denominado reconvenção. 

 O verbo reconvir é derivado do verbo vir, pois enquanto o autor vem contra o réu; o réu 

reconvém contra o autor. 
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 Portanto, reconvenção é uma ação do réu em face do autor, proposta dentro do mesmo 

processo em que está sendo demandado. 

 Ora, se a demanda é o ato pelo qual se exerce o direito de ação. E se a reconvenção é uma 

ação do réu contra o autor, conclui-se ser possível, no mesmo processo, a coexistência de duas 

demandas. Há, assim, uma ampliação no objeto do processo (pedido), assemelhando-se a uma 

cumulação objetiva. 

 Todavia, trata-se de duas demandas completamente distintas e autônomas. Assim, apesar de 

se tratar de espécie de resposta do réu, segundo o art. 343, §2º do NCPC, a desistência da ação ou a 

ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não impede o prosseguimento do 

processo quanto à reconvenção. 

 Por outro lado, a decisão que indefere liminarmente a petição da reconvenção não extingue o 

processo, que continuará com relação à demanda primitiva. Dessa forma, tal decisão tem natureza 

interlocutória, sendo, portanto, agravável. 

 Cuidado com relação à decisão que julga a reconvenção. É que a reconvenção e a ação, 

normalmente, serão julgadas na MESMA SENTENÇA, cabendo, portanto, apelação. 

  

b) Requisitos 

  

Sendo verdadeira ação, a reconvenção está sujeita aos mesmos elementos e condições da 

ação, como partes, pedido, causa de pedir; bem como legitimidade de partes, interesse de agir e 

possibilidade jurídica do pedido. 

 Mas, além destes, se sujeita aos seguintes requisitos específicos: 

a) existência de causa pendente => a reconvenção (demanda incidental do réu contra o autor) 

pressupõe uma causa já pendente (demanda principal do autor contra o réu). Todavi, a reconvenção 

é uma mera faculdade, e não um ônus como a contestação. Se não oferecida, não gerará qualquer 

prejuízo para o réu, que poderá ajuizar ação paralela perante o mesmo juízo, ainda que após decurso 

do prazo de reconvenção. 

 

b) conexão => o art. 343 fala que a reconvenção deve ser conexa (ter mera afinidade) com a ação 

principal ou com os fundamentos da defesa, ou seja, deve haver uma ligação/identidade com o 

objeto discutido na demanda original. Ex: autor cobra obrigação inadimplida; o réu contesta 

alegando nulidade do contrato, e reconvém pedindo perdas e danos pela cobrança indevida. 

 

c) mesmo juízo (competência) => como a reconvenção e a ação serão julgadas na mesma sentença, 

o juízo será o mesmo para ambas, o que pressupõe a exigência de ser o mesmo competente 
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também para julgar a reconvenção. O critério é o funcional (juízo da ação acessória deve ser o 

mesmo para a ação principal – art. 61, NCPC, aplicando-se por analogia o requisito da 

compatibilidade dos juízos para a cumulação de pedidos, previsto no art. 327, II, §1º, NCPC.  

 
Ex: o réu não pode, em causa cível, reconvir exigindo pagamento de verbas trabalhistas. O juízo, 

nesse caso, será materialmente incompetente. 

 

d) mesmo procedimento => tem que haver compatibilidade de rito da reconvenção com o da ação 

principal. A mesma analogia se faz em relação aos requisitos para a cumulação de pedidos. 

Se o procedimento da ação principal for o comum e o da reconvenção for especial, prevalece 

o comum. Por outro lado, se o procedimento da ação principal for sumaríssimo (Juizados) ou 

especial (salvo monitória e rescisória, pois, em seus cursos, já há naturalmente a conversão em rito 

comum), não caberá reconvenção, pela incompatibilidade desse instituto com tais ritos. Nestes 

casos, cabe apenas o chamado pedido contraposto5, que é uma reconvenção muito mais simples e 

restrita, não tendo natureza de ação.  

 

e) mesmas partes => as partes da reconvenção serão as mesmas da demanda original, apenas 

invertendo os pólos. Sendo assim, o autor da reconvenção, também conhecido como reconvinte, é 

o réu da demanda original. Por outro lado, o réu da reconvenção, ou simplesmente reconvindo, é o 

autor da demanda original. 

Obs:. 1) o NCPC previu a possibilidade de terceiros ingressarem no processo pela reconvenção, 

seja no pólo passivo, quando o réu reconvir, em litisconsórcio, com um terceiro em face do 

autor, seja no pólo ativo, quando o réu reconvir em face do autor e de um terceiro 

(ampliação subjetiva do processo pela reconvenção – art. 343, §§3º e 4º);  

2) Autor, que é substituto processual, pode sofrer reconvenção em nome próprio para 

defender direito do substituído. Portanto, a reconvenção é contra o substituto, mas com 

pedido contra o substituído (art. 343, §5º, NCPC). 

  

f) forma => a reconvenção deverá ser apresentada na mesma peça da contestação (art. 343, caput), 

não obstante possa o réu reconvir independentemente de contestar, se preferir (§6º). 

                                                 
5 Na verdade, reconvenção e pedido contraposto são demandas do réu contra o autor no mesmo processo, formuladas na 
mesma peça em que se apresenta a contestação, distinguindo-se, apenas, pela amplitude: no primeiro pode ser 
formulado qualquer pedido, desde que conexo com a ação principal ou com os fundamentos da defesa (art. 343); já o 
segundo limita-se ou a causa de pedir remota ou o pedido para algo tipificado. O pedido de proteção possessória, por 
exemplo, deve ser considerado como pedido contraposto porque o art. 556 limita-o ao pleito indenizatório. 
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Lembrando que o autor será intimado na pessoa do seu advogado para apresentar resposta no 

prazo de 15 dias (§1º), inclusive oferecendo a sua reconvenção.     

 Por ser tratar de outra demanda, deve-se atribuir valor da causa; porém, o recolhimento de 

custas e demais despesas processuais, na Justiça comum estadual, dependerá de previsão de lei 

estadual (na Justiça federal não há tal incidência – Lei n. 9.289/96).  

g) prazo => por ser oferecida na mesma peça da contestação, então deverá a reconvenção ser ajuizada 

no mesmo prazo de 15 dias, sob pena de preclusão consumativa. O prazo privilegiado a ela se 

aplica também (MP, Fazenda Pública, defensor público e litisconsortes com advogados 

distintos). 

  

3 - Revelia 

 

a) Conceito e efeitos da revelia 

          

 Revelia é o fato de não apresentar a contestação no prazo legal, ainda que tenha 

apresentado só reconvenção. Portanto, revelia é a omissão do réu quanto ao oferecimento da 

contestação, podendo gerar os seus efeitos ou não. 

        No geral, a lei prevê efeitos/conseqüências para o réu, que podem ser de ordem material, 

quando se destinem a influenciar a solução de mérito da causa,; ou de ordem processual, quando 

apenas atinge a situação da relação jurídica processual. 

         A primeira consequência ou efeito está previsto na regra do art. 344, que define a revelia: 

 

1º EFEITO (material) – “Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e PRESUMIR-SE-

ÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR.” 

         

 Trata-se de uma confissão ficta do réu, em virtude de se presumir como sendo 

verdadeiros os fatos alegados pelo autor ante a ausência de contestação. 

         Tal presunção é relativa devendo o magistrado avaliar caso a caso, fazendo sempre a 

realidade preponderar sobre a ficção. 

         Imagine, por exemplo, que o autor, instruindo a petição em que pede cobrança de uma 

dívida, faz juntar documento totalmente contrário ao seu interesse e que demonstra o pagamento 

da dívida pelo réu. Ainda que o réu seja revel, o juiz certamente há de considerar a presença do 

comprovante de pagamento e, com isso, afastar a incidência da presunção legal, sendo absurdo que 

se imagine em sentido contrário. 
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         Note-se também que a revelia pode gerar a presunção das afirmações de FATO feitas pelo 

autor, mas jamais irá operar esse efeito em relação às afirmações de direito. Quanto a essas, 

incumbe ao magistrado valorar concretamente qual a regra incidente no caso. 

         Exatamente por isso que a revelia não importará necessariamente na procedência do 

pedido do autor. 

 Por fim, o próprio NCPC enumera situações em que se exclui a aplicação da presunção de 

veracidade, em seu art. 345, a saber: 

 

a) quando, em litisconsórcio passivo, um dos litisconsortes tenha contestado a ação; 

        Apesar de serem considerados, em face da parte adversa, litigantes distintos, não 

beneficiando ou prejudicando uns aos outros os seus atos ou omissões (art. 117), se os fatos forem a 

eles comuns, não teria cabimento isentar de tal efeito apenas aquele que apresentou contestação. 

         Obviamente que esta exceção terá aplicação não apenas em litisconsórcio unitário, que 

deve ser julgado de maneira uniforme para todos os litisconsortes, mas sempre houver fato que seja 

comum ao litisconsorte revel e àquele que ofereceu contestação. Ex: ação de cobrança em face do 

devedor principal e dos devedores solidários. 

 

b) litígios que versem sobre direitos indisponíveis: 

         Ou seja, aqueles de que o titular não pode dispor, não pode confessar. Ora, se a parte não 

confessar o fato afirmado pelo autor, a sua revelia não pode gerar confissão ficta, sob pena de se 

burlar a proibição da confissão dos direitos indisponíveis. 

 Ex: direitos da personalidade, como vida, integridade física, liberdade etc; ou direitos que 

dizem respeito ao estado da pessoa, como relação de parentesco, naturalidade etc; direitos que 

pertencem a uma coletividade, como a propriedade dos bens públicos etc. 

          

c) a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considere indispensável à 

prova do ato 

 Trata-se de ato solene, cuja ocorrência só é possível ser demonstrada por um meio de 

prova, não operando, portanto, qualquer presunção. Nem mesmo a presunção decorrente da 

revelia pode importar, diante da falta deste documento, que constitui a forma específica do ato, no 

reconhecimento da sua existência.          

         Mas não são estas as únicas hipóteses em que será elidido o efeito material da revelia. 

Outras regras podem afastar a incidência desse efeito, como: 
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d) as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição 

com prova constante dos autos => trata-se daquele exemplo absurdo já citado de cobrança de 

dívida, cuja prova do autor demonstra o seu pagamento. 

 

 Existem outras situação em que a lei também excepciona tal efeito: 

 

e) o caso da participação no processo de curador especial, nas hipóteses do art 72, I e II (ao 

incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele; e ao 

réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa). Como o curador tem o dever de 

oferecer defesa, não haverá aplicação do efeito material da revelia. 

 

f) apresentação de outro tipo de resposta que, tomada em seu conjunto, apresenta-se incompatível 

com a presunção de veracidade (analogia ao art. 320, III): apesar de concluir ser lógica a aplicação 

dos efeitos da revelia apenas quando não há oferecimento de contestação, o efeito da presunção de 

veracidade das alegações do autor pode ser mitigado quando o réu, numa ação de indenização, por 

exemplo, reconvém dizendo que o responsável pelo ilícito é o autor, que, assim, é quem deve 

indenizar.  

         Aqui, embora não tenha havido contestação, é certo que sua reconvenção configura, ainda 

que indiretamente, resistência ao pedido do autor, motivo pelo qual a aplicação do efeito material 

da revelia significaria atitude ilógica, incompatível com a conformação da lide no processo. 

 

 

2º EFEITO (processual) – JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO (art. 355, II): 

          

 Consiste na dispensa da fase instrutória, passando o magistrado, logo após verificada a 

revelia e o seu efeito material da confissão ficta, a proferir sentença, examinando o pedido do autor, 

ou seja, o mérito. 

         Trata-se de um efeito processual da revelia, já que se destina a operar exclusivamente em 

fase relação processual, abreviando o procedimento. 

 Também essa conseqüência pode deixar de operar diante de certas circunstâncias da 

causa, por exemplo: 

a) o réu deixa de contestar o pedido do autor, mas oferece algum tipo de resposta (reconvenção ou 

exceção): não poderá o magistrado antecipar o julgamento da lide, já que terá primeiramente, de 

apreciar outra manifestação trazida pelo réu. 
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b) no litisconsórcio passivo: desde que unitário, ou seja, a decisão definitiva tiver de ser dada em 

face de todos os réus uniformemente. Ora, mesmo se apenas um deles tenha oferecido contestação, 

sendo, portanto, os demais considerados revéis, ainda assim não haverá espaço para o julgamento 

antecipado contra estes últimos, já que a decisão tem que ser dada de modo unitário. 

c) embora revel, tenha-lhe sido nomeado curador especial: pois este tem o dever de oferecer defesa 

em nome do revel, elidindo esse efeito da revelia. 

d) contestação apresentada pelo assistente simples do réu revel: pois, conforme o art. 121, NCPC, o 

ato do assistente aproveita, beneficia o assistido. 

 

3º EFEITO – INTIMAÇÃO DO REVEL, SEM ADVOGADO NOS AUTOS, PELO ÓRGÃO 

OFICIAL (art. 346): 

  

 Uma vez verificado o não comparecimento do réu e o seu desinteresse em participar do 

processo, este seguirá sua marcha natural, mas agora sem a necessidade de intimá-lo 

PESSOALMENTE dos atos processuais a serem praticados, correndo os prazos a partir da 

publicação do ato decisório no órgão oficial.  

 Apesar disso, não fica o réu excluído ou impedido de participar do processo. Poderá ele, a 

qualquer tempo, ingressar no feito em andamento, retomando sua posição de requerido e fazendo 

parte da relação até julgamento final, podendo, inclusive, produzir provas. 

         Nesse caso, porém, o ingresso tardio no feito não tem o condão de fazer retornar para o 

réu os poderes de praticar atos para os quais já se operou preclusão temporal. O réu que intervém 

posteriormente no feito recebe este no estado em se que se encontrar (art. 346, parágrafo único, 

NCPC), não podendo mais realizar atos de fases já superadas. 

 

 1.2.1.2 FASE DE SANEAMENTO 

 

a) Das providências preliminares (art. 347 a 353) 

         

 Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências 

preliminares. Trata-se, portanto, do conjunto de atitudes possíveis do juiz após o encerramento do 

prazo para a contestação do réu. Ou seja, a depender da atitude do réu, várias alternativas podem 

surgir para o desenvolvimento procedimental. E o juiz deve adotar aquela que for mais adequada e 

rápida para a solução final do processo. 

         Assim, se o réu NÃO CONTESTAR, poderá o juiz: 
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a) Aplicar os efeitos da revelia consistentes na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

autor, julgando antecipadamente a lide; OU 

b) Não aplicar os efeitos da revelia, por se tratar de uma situação que os excluem, devendo o 

processo prosseguir com a intimação do autor para que especifique as provas que pretende 

produzir em audiência (testemunhal, pericial etc), se já não o fez antes – art. 348. 

           

 Agora, se o réu CONTESTAR: 

a) e adotar uma defesa direta contra o mérito => não há providências preliminares a serem adotadas, 

passando-se para a fase seguinte, que em breve estudaremos; ou 

b) e adotar defesa processual (preliminares do art. 337) uma defesa indireta contra o mérito (alegando fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor) => é dada ao autor a oportunidade de se 

manifestar a respeito de tais alegações através do que doutrina chama de réplica ou impugnação à 

contestação no prazo de 15 dias (tal prazo não é peremptório, pois não gera qualquer conseqüência 

ao autor, na prática, se desrespeitado), permitindo-lhe produzir provas documentais (arts. 350 e 

351, NCPC).         

 Convém lembrar que, nesse caso, se o autor ao impugnar a contestação apresentar novos 

documentos6, deverá o réu ser intimado a ser manifestar em 15 dias (art. 437, §1º, NCPC) por meio 

da “tréplica”. 

         Após isso, verificando o juiz a existência de irregularidades ou de nulidades sanáveis, o 

mesmo mandará supri-las, fixando à parte prazo nunca superior a 30 dias (art. 352, NCPC), pois o 

processo não deve adentrar na fase instrutória contendo irregularidades que podem e devem ser 

sanadas desde logo. 

 Cumpridas as providências preliminares, ou não havendo necessidade delas, o juiz 

proferirá julgamento conforme o estado do processo (art. 353, NCPC).   

 

b) Julgamento conforme o estado do processo (Significado: julgamento fora do momento 

„normal‟) 

 

 1ª HIPÓTESE (art. 354): ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485 e 487, II e 

III, o juiz proferirá sentença, EXTINGUINDO O PROCESSO COM OU SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. 

 

                                                 
6 Certo é que, independente da espécie de defesa adotada na contestação, segundo o art. 437, §1º, sempre que uma das 
partes trouxer documentos nos autos, é obrigatória a vista à parte contrária, devendo a manifestação se restringir a 
aceitar ou impugnar o documento apresentado pela parte contrária, e não versar sobre as alegações da contestação. 
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- Art. 485: “SEM resolução do mérito” => extinção precoce; não enfrenta a lide, o mérito; análise 

apenas processual; portanto, a sentença é terminativa ou processual e só faz coisa julgada formal 

(efeito só interno); pode a ação ser renovada (art. 486)7. São hipóteses de extinção sem resolução 

do mérito: 

I) indeferimento da inicial (art. 330); 

 

II) paralisação do processo mais de um ano por negligência das partes (desídia, sg. doutrina): 

este abandono é bilateral e só autoriza a extinção depois de as partes, intimadas pessoalmente pelo 

juiz, não suprir a falta em 5 dias (§1º, art. 485); 

 

III) por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por 

trinta dias: este abandono é unilateral (só do autor) e deve também a extinção ser precedida pela 

intimação pessoal do autor para suprir a falta em 15 dias (§1º, art. 485). Ademais, se já oferecida a 

contestação, depende de provocação do réu (§6º, art. 485, e Súm. 240, STJ), pois pode ser que este 

tenha interesse pela sentença de mérito – improcedência do pedido (coisa julgada formal e 

material). 

 

IV) verificar-se a ausência de pressupostos processuais8: exceto no caso de incompetência 

absoluta, quando então não haverá extinção, sendo os autos remetidos ao juízo competente. 

 

V) reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada: perempção é a 

perda do direito de demandar daquele que por três vezes deu causa à extinção do processo por 

abandono unilateral (inciso III) – conceito previsto no art. 486, §3º; litispendência ocorre quando 

se repete ação idêntica a que se encontra em curso (art. 337, §3º); coisa julgada ocorre quando se 

repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §4º).  

 

VI) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual: o NCPC não fala mais em 

condições da ação. O legislador de 2015, em aparente adoção à teoria abstrata, não condiciona mais 

o exercício da ação a qualquer situação, enquadrando o interesse de agir e a legitimidade das partes 

naquilo que chamamos de pressupostos processuais, já que a possibilidade jurídica do pedido 

                                                 
7
 No caso de litispendência, indeferimento da inicial, ausência de pressupostos processuais, ilegitimidade de parte ou 

falta de interesse de agir e alegação de convenção de arbitragem, a renovação da ação está condicionada à correção do 
vício que levou à anterior extinção (art. 486, §1º). 
8 São pressupostos processuais de existência: jurisdição, capacidade de ser parte e demanda. São pressupostos 
processuais de validade: juízo competente, juiz imparcial, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória, 
procedimento (citação válida, p. ex.), além da legitimidade das partes e interesse de agir (estes últimos deixaram de ser 
analisados como condições da ação). 
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passou a figurar definitivamente como questão de mérito. Daí se conclui a desnecessidade deste 

inciso por estar absorvido pelo inciso IV do mesmo artigo. 

 

VII) acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral 

reconhecer sua competência: o juízo estatal só extinguirá o processo se:  

1º) houver requerimento do réu (o inciso fala em “acolher a alegação...”); 

2º) for feita tal alegação antes da instauração do procedimento arbitral. Pois, do contrário, deverá o 

juiz suspender o processo e aguardar a análise do juízo arbitral sobre a sua própria competência 

(regra do kompetenz-kompetenz do juízo arbitral). Neste último caso, se o juízo arbitral considerar-se 

competente para a causa, aí sim o juízo estatal extinguirá o feito sem resolução do mérito. 

  

VIII) homologar a desistência da ação (não confundir com renúncia): 

 

DESISTÊNCIA RENÚNCIA 

 do dir. processual (da ação)  do dir. material (do direito, objeto da lide) 

 extinção SEM resolução do mérito  extinção COM resolução do mérito 

 faz apenas coisa julgada formal (dentro)  faz c.j. formal e material (dentro e fora) 

 antes da contestação do réu – não depende do 
consentimento do réu 

 depois da contestação – depende, pois o réu tem 
dir. ao pronunciamento de mérito (§4º, 485) 

 

 não depende da anuência do réu 

 

IX) em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. 

Ex:. investigação de paternidade sem conteúdo patrimonial. 

 

X) nos demais casos indicados no NCPC. Ex: art. 321, parágrafo único (extinção se o autor não 

emendar a inicial no prazo de 15 dias); art. 542, parágrafo único (extinção do processo de 

consignação em pagamento, sem resolução do mérito, se o autor não realizar o depósito da quantia 

ou da coisa devida no prazo legal). 

 

- Art. 487: extinção “COM resolução do mérito”. Sentença definitiva ou de mérito. Faz coisa 

julgada formal e material. Não pode renovar ação. São hipóteses de resolução do mérito: 

 

I) quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção: esta 

hipótese gera uma sentença de mérito por excelência, e só ocorre quando vencidas todas as fases 

do procedimento. Por isso, o art. 354, que trata da extinção como julgamento conforme o estado do 
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processo, não se refere a este inciso, mas apenas aos incisos II e III, cujas sentenças são de falso 

mérito, também chamadas de sentenças impróprias de mérito. 

 

II) quando o juiz decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou 

prescrição: a sentença que as reconhece é de mérito, pois se tratam de fatos extintivos do direito 

material afirmado pelo autor. São institutos de direito material (são prazos para o exercício da 

pretensão – prescrição, ou do dir. potestativo - decadência). 

 

III) quando o juiz homologar: 

a) o reconhecimento da procedência do pedido, formulado na ação ou na reconvenção: 

não há aqui verdadeira composição do litígio pelo juiz, pois quem lhe pôs fim foi, na 

verdade, o réu (autocomposição pela submissão do réu); 

b) a transação: mais uma hipótese de autocomposição, porém através de concessões 

recíprocas. São também as partes, e não o juiz, que põem fim ao processo; por isso é que 

devem ser capazes, com poderes específicos para tanto (não basta o poder genérico de 

transigir inserido na procuração) e o objeto da transação versar sobre direitos disponíveis; 

c)  a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção: como já disse, a renúncia 

se refere ao direito material. Assim como a desistência, deve ser homologada por sentença, 

que fará coisa julgada formal e material. Independe da anuência da parte contrária e só 

pode versar sobre direitos disponíveis. Por ser abdicativa pura e simples, deve ser sempre 

expressa. É outra hipótese de autocomposição por submissão, porém de iniciativa do autor. 

 

 

 2ª HIPÓTESE (art. 355): JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO (≠ improcedência 

liminar do pedido; e também ≠ tutela de urgência antecipada). É julgamento feito logo após a fase 

postulatória, por existirem provas necessárias à formação da convicção do juiz ou por ter ocorrido 

o efeito material da revelia, dispensando a etapa seguinte, qual seja, a audiência de instrução e 

julgamento. Ocorre, portanto, em duas hipóteses elencadas no art. 355, a saber: 

 

I) não houver necessidade de produção de outras provas: trata-se da teoria da causa madura, 

ou seja, o conjunto probatório trazido pelas partes, no caso a exclusivamente documental, justifica 

a desnecessidade de o juiz designar audiência de instrução, dispensando-a e julgando desde logo o 

pedido mediante sentença com resolução de mérito (cognição exauriente). Importante observar 

que o resultado pode ser de procedência ou de improcedência, a depender de quem produziu a 

prova suficiente. 
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II) quando ocorrer o efeito material da revelia e o revel não tiver requerido provas: ou seja, 

não há necessidade também de produção de mais provas em razão da incontrovérsia dos fatos (art. 

374, III), pois a revelia implicou na presunção de veracidade das alegações de fato do autor, nos 

termos art. 344, e pela omissão do revel em intervir no processo solicitando a produção de provas. 

 
Observação final: é possível o julgamento antecipado parcial (art. 356, NCPC) quando o juiz 

decidir um ou mais pedidos (pressupõe, portanto, pedidos cumulados) que se mostrar 

incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento nos termos do art. 355. Neste caso, 

como o processo seguirá quanto aos demais pedidos não julgados, a decisão será interlocutória, 

embora de mérito, passível, portanto, de agravo de instrumento (art. 356, §5º c/c art. 1.015, II, 

NCPC).  

 

 3ª HIPÓTESE (art. 357): DECISÃO SANEADORA. 

 Se não for caso de extinção do processo, nem de julgamento antecipado do mérito, o juiz 

deverá proferir a decisão de saneamento e de organização, que, nos termos do art. 357:  

a) resolverá as questões processuais pendentes, se houver (que não levam, obviamente, à extinção 

do processo; se não, era caso de aplicação do art. 354); 

b) delimitará as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os 

meios de prova admitidos; 

c) definirá a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; 

d) delimitará as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 

e) designará, se necessário, audiência de instrução e julgamento. 

 

 Da decisão de saneamento as partes podem pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no 

prazo de 5 dias, findo o qual a decisão torna-se estável (art. 357, §1º). 

 Lembrando que, em nome do princípio do autorregramento da vontade no processo, as 

partes podem requerer a delimitação consensual das questões de fato e de direito, que, depois de 

homologada, as vincularão (§2º). 

 Outra novidade trazida pelo NCPC é que, se a causa apresentar complexidade em matéria de 

fato ou de direito, o juiz pode designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação 

com as partes (3º). 

 Caso o juiz defira a produção de prova testemunhal, fixará prazo de até 15 dias para que as 

partes apresentem o rol (§4º) de, no máximo, 10 testemunhas, salvo no caso da hipótese de haver 

audiência de saneamento quando as partes já deverão trazer o referido rol (§5º). 
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 Por outro lado, caso tenha sido deferida a produção pericial, o juiz nomeará perito e fixará 

prazo para apresentação do laudo (art. 465 c/c art. 357, §8º), estabelecendo, desde logo, calendário 

para sua realização. 

 

1.2.1.3 FASE INSTRUTÓRIA - Teoria Geral Das Provas 

 

a) Conceito e Classificação das Provas 

         

 No processo, a prova é todo meio destinado a convencer o juiz a respeito da verdade de uma 

situação de fato. 

         A doutrina costuma classificar as provas segundo vários critérios: 

 

- quanto ao objeto: 

 diretas => são as destinadas a demonstrar o próprio fato principal da demanda. Ex: depoimento 

de uma testemunha que assistiu a uma colisão envolvendo dois veículos. 

 indiretas => são as destinadas à demonstração de fatos secundários ou circunstâncias, dos quais 

se pode extrair a convicção da existência do fato principal. É a prova de indícios (indiciária). 

Ex: depoimento de uma testemunha que, embora não tenha visto a colisão, presenciou a 

situação dos veículos após a batida. 

- quanto ao sujeito de que emana: 

 pessoais => consistentes em revelação consciente de uma pessoa. Ex: depoimentos das partes e de 

testemunhas. 

 reais => consistentes no conhecimento dos fatos através da análise de objetos ou coisas. Ex: 

exame pericial. 

- quanto à preparação ou momento de produção: 

  casuais ou simples => aquelas produzidas no curso do processo. 

 pré-constituídas => produzidas antes do momento normal para instruir ação futura ou pendente 

(prova antecipada – art. 381, I, NCPC). 

 

b) Objeto da prova 

          

 O objeto da prova são os FATOS, nunca o direito, salvo, segundo o art. 337, se tratar de 

direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, podendo o juiz determinar que a parte 

a quem aproveite lhe faça a prova do teor e da vigência. 
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         Mas não são todos os fatos que deverão ser provados, mas apenas fatos controversos, 

pertinentes (que dizem respeito à causa) e relevantes (capazes de influir na decisão da causa). 

         Portanto, os fatos incontroversos (confessado, não contestado), impertinentes e 

irrelevantes não podem ser objetos de prova. 

         Igualmente não estão sujeitos à prova os fatos notórios, ou seja, aqueles que são do 

conhecimento geral, sobre o qual não há incerteza na sociedade; e os fatos em cujo favor milita 

presunção legal de existência ou de veracidade. Essa é a inteligência do art. 374 do NCPC. 

 

b.1 Presunções, indícios e máximas de experiência 

 

 O Código não tratou expressamente das presunções e indícios, dispondo apenas sobre as 

regras de experiências no art. 375, a saber: 

“Art. 375 – O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela 

observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras da experiência técnica, 

ressalvado, quanto a esta, o exame pericial”. 

 

         Sabemos que a atividade probatória tem por finalidade convencer juiz sobre a existência 

ou inexistência de fatos dos quais a parte pretende extrair uma conseqüência jurídica e, portanto, 

uma sentença favorável. 

         Há, entretanto, uma distância muito grande entre a prova do indício e a convicção do fato 

principal. E a ponte que os liga resulta de uma norma legal chamada de presunção legal, que é a ilação 

(dedução, conclusão) que se tira de um fato certo para prova de um fato desconhecido, que, aliás, 

como visto, dispensa a produção de prova. 

         A presunção não é, portanto, um meio de prova, mas sim uma forma de raciocínio do juiz, 

o qual, de posse de um fato provado, conclui a existência de outro relevante para produzir a 

conseqüência pretendida. As presunções legais podem ser absolutas ou relativas. A presunção legal 

absoluta é aquela que não admite prova em contrário. Já as presunções relativas são as que 

admitem prova em contrário. 

 Mas nem sempre existe uma norma jurídica particular instituidora de presunção legal. 

Nesse caso, em não havendo presunção legal, o juiz chega ao fato principal por presunção humana 

(que alguns chamam de presunção judicial), que resulta da experiência comum ou da experiência 

técnica. 

         A experiência comum, como diz o artigo, é extraída da observação do que ordinariamente 

acontece em dado grupo social, em determinadas circunstâncias. Ex: gestação de 9 meses. E a 
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experiência técnica é a resultante da aplicação ou atuação das leis da natureza e das ciências do 

homem que o juiz pode conhecer, excetuando o conhecimento proveniente de exame pericial. 

         As regras de experiência, comum ou técnica, não estão no plano dos fatos, e, portanto, do 

ônus da prova, podendo e devendo o juiz aplicá-las de ofício, podendo a parte desenvolver 

atividade argumentativa sobre tais regras, como faria juntando pareceres jurídicos sobre a 

interpretação do direito. 

         Portanto, as regras de experiência não se confundem com o fato notório. Este é um fato 

cuja prova se dispensa porque é do conhecimento geral; aquelas são regras que levam ao 

conhecimento do fato principal pelo conhecimento do fato circunstancial. Sendo assim, o erro 

quanto à máxima de experiência equivale à violação da lei, porque, embora não sendo norma legal, 

faz parte da „premissa maior‟ do silogismo da sentença. 

         Por fim, cumpre esclarecer que enquanto o valor da presunção legal é absoluto ou 

relativo, o das presunções humanas decorrentes da experiência é sempre relativo ao estágio atual 

de desenvolvimento científico. O que era, há alguns anos, dado como cientificamente certo, pode 

hoje não o ser mais. 

 

c) Provas ilícitas 

        

 Segundo o art. 369 do NCPC, “as partes tem o direito de empregar todos os meios legais, bem como 

os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda 

o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.  

         Quando o artigo alude aos meios moralmente legítimos está a dizer que esses meios não 

estão tipificados na lei, tratando-se, dessa forma, das provas atípicas. Vige, portanto, no processo 

civil o princípio da atipicidade das provas, podendo as partes empregar qualquer meio de prova, 

típico9 ou atípico, desde que seja lícito. 

         Grande questão é a de saber se a ilicitude que impede a produção da prova é a ilicitude da 

obtenção do meio de prova ou de sua produção em juízo. A diferença é importante na medida em que 

a obtenção está ligada ao plano de direito material e a produção ao plano do direito processual. 

Assim, a prova testemunhal obtida mediante coação não seria confundida com um prova produzida 

mediante violação ao contraditório. 

         A tendência moderna é no sentido de não se admitir a prova cuja obtenção tenha violado 

princípio ou norma de direito material, especialmente se a norma violada está inserida como garantia 

                                                 
9
 São considerados meios de prova típicos no NCPC: 1) ata notarial; 2) depoimento pessoal das partes; 3) confissão; 4) 

exibição de documento ou coisa; 5) prova documental; 6) documentos eletrônicos; 7) prova testemunhal; 8) prova 

pericial; e 9) inspeção judicial. 



      DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 
 

 

 

70 

constitucional, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, do sigilo da correspondência ou de 

comunicação telefônica. Isso porque a violação de um direito material é mais grave que a violação 

de uma regra processual.  

 Todavia, se a violação for de uma norma processual que traduz num direito fundamental 

processual, como é o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa etc, tal prova será 

considerada tanto quanto ilícita, sem qualquer possibilidade de influir sobre o convencimento do 

juiz. 

         O inciso LVI do art. 5º da Constituição proíbe a utilização de prova obtida por meio 

ilícito, mas tal regra não é absoluta, porque pode haver necessidade de conciliar esta norma com 

outros direitos constitucionais fundamentais. Imagine a hipótese de uma associação de proteção 

ao meio ambiente que não tem outra alternativa para proteger o direito ambiental senão por meio 

de uma prova ilícita. 

         Portanto, o uso da prova ilícita poderá excepcionalmente admitido, por força do 

princípio da proporcionalidade, quando houver colisão entre o direito fundamental material que se 

deseja ver tutelado através do processo e o direito fundamental material violado pela prova ilícita, 

igualmente dignos de tutela. 

 

d) Ônus da prova  

         

 A questão sobre o ônus da prova está ligada à pessoa que deve provar, e à conseqüência 

para aquele que deveria provar e não o fez, pelo o menos suficientemente. 

         As regras gerais básicas sobre o ônus da prova encontram-se no art. 373 do NCPC, que 

dispõe incumbir ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu o fato impeditivo, modificado 

ou extintivo do direito do autor, o que não exclui o interesse deste fazer contraprova do fato 

constitutivo ou a prova de sua inexistência.  

         Se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito o juiz julgará o 

pedido improcedente. Na mesma medida, se o réu não provar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor, perderá ele a demanda. Não existe, no processo civil, 

o princípio geral do in dubio pro reo. Na dúvida, perde a demanda quem deveria provar e não 

conseguiu, seja o autor ou réu. 

         Todavia, tal distribuição do ônus da prova é estática, podendo ser dinamizada, ou seja, 

invertida seja por convenção entre as partes, seja por previsão legal. 

 De acordo com o §3º do art. 373, as partes poderão convencionar, antes ou durante o 

processo (§4º), a inversão do ônus da prova salvo quando recair sobre direito indisponível da parte 

ou quando se tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. 
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 Já §1º do art. 373 do NCPC, de forma inédita, prevê a inversão LEGAL do ônus da prova 

quando: 

- a lei prever: é o caso CDC – art. 6º, VIII; 

- pelas peculiaridades da causa, for impossível ou excessivamente difícil de cumprir o encargo; ou 

- houver maior facilidade de obter a prova do fato contrário. 

 Em tais casos, se o juiz determinar a inversão deverá fazê-la mediante decisão 

fundamentada, dando antes à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. 

 Por fim, vale registrar que o art. 371 do Novo Código consagra o princípio do ônus objetivo da 

prova, também chamado de princípio dá comunhão das provas, uma vez que o juiz deve levar em 

consideração toda a prova constante dos autos, independentemente de quem a tenha produzido, 

pois a prova pertence ao processo e não às partes. 

 

e) Momentos da prova 

      

 São os momentos da prova: 

 

a) momento do requerimento da prova: na petição inicial para o autor e na contestação para o réu, 

tendo o vista o princípio do dispositivo.  

E o juiz: pode produzir provas de ofício? Nos termos do art. 370, NCPC, SIM, é possível o 

juiz produzir provas de ofício, já que ele deve velar pelo bom andamento do processo e entregar a 

tutela jurisdicional mais efetiva possível.  

E as duas situações que assim lhe autoriza são: quando se tratar de direito indisponível ou 

estiver num estado de „perplexidade‟ (quando o juiz se ver impossibilitado de formar o seu 

convencimento, mesmo depois de esgotadas as vias probatórias possíveis; isso porque o juiz deve 

buscar sempre a verdade real, não se conformando com uma mera verdade formal). 

 

b) momento de deferimento ou exame de pertinência: é o do julgamento conforme o estado do 

processo, quando o juiz delimitará as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

deferindo as provas necessárias ao julgamento do mérito e, entre outras coisas, designando a 

audiência de instrução, se necessária. Ou seja, será no momento de proferir a decisão de 

saneamento e de organização do processo – art. 357, NCPC. 

 

c) momento da produção: se tratar de provas documentais, o momento é do peticionamento, sob 

pena de preclusão, salvo se tratar de prova nova. Se tratar de provas orais, o momento é o da 

audiência de instrução e julgamento, salvo a prova produzida por precatória, o depoimento de 
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pessoa enferma que pode ser ouvida no local mais apropriado por determinação do juiz, e a prova 

antecipada por meio de incidente no processo (art. 381, I). 

 

d) momento da valoração: na sentença, que poderá ser proferida na audiência de instrução e 

julgamento, assim que encerrar os debates orais ou oferecidas as razões finais, OU no prazo de 30 

dias, em gabinete (art. 366). 

 

e.1 a apreciação ou valoração da prova 

          

 Pertence às partes a iniciativa de enunciar os fatos e de produzir as provas de suas 

alegações. Ao juiz cabe atribuir-lhe o valor, decidindo sobre a procedência ou improcedência do 

pedido. Por mais complexa que seja a situação de fato, não pode o juiz declinar da jurisdição. 

         Na avaliação das provas, é possível imaginar três sistemas que podem orientar a 

conclusão do juiz: o sistema da livre apreciação ou da convicção intima; o sistema da prova legal; e 

o sistema da persuasão racional. 

         Segundo o sistema da livre apreciação ou da convicção intima, tem o juiz ampla liberdade para 

decidir, convencendo-se da verdade dos fatos segundo critérios de valoração intima, 

independentemente do que consta dos autos ou de uma fundamentação de seu convencimento. Ex: 

Tribunal de Júri. 

         Segundo o sistema da prova legal, que é exatamente o oposto, cada prova tem seu peso e seu 

valor, ficando o juiz vinculado dosimetricamente às provas apresentadas, cabendo-lhe apenas 

computar o que foi apresentado. Este sistema limitava o convencimento do juiz. 

         Desses dois sistemas evoluiu-se para o moderno sistema da persuasão racional, que, ao 

mesmo tempo, em que mantém a liberdade de apreciação, vincula o convencimento do juiz ao 

material probatório constante nos autos, obrigando, o magistrado a fundamentar sua decisão. Está 

consagrado no art. 371 do NCPC: “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito 

que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da  formação de seu  convencimento”. 

          

1.2.1.4 FASE DECISÓRIA  

 

a) SENTENÇA  

 

a.1) Definição 
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 A definição de sentença já passou por diversas alterações legislativas. A princípio, o art. 

162, §1º do CPC/73 dizia que sentença era “o ato do juiz por meio se põe fim ao processo com ou sem resolução 

do mérito”. Ou seja, o legislador usava 2 critérios: o finalístico, pois era considerada sentença todo ato 

do juiz que punha fim ao processo; e o material, pois o conteúdo poderia ser de mérito ou 

processual, a depender se punha fim  resolvendo ou não o mérito. 

 Todavia, em 2005, com o advento da Lei n. 11.232, o art. 162, §1º foi alterado, passando a 

ter a seguinte redação: “sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 

desta Lei”. Em outras palavras, o legislador abandonou o critério finalístico, mantendo apenas o 

material, pois já não entendia ser a sentença um ato que punha necessariamente fim ao processo. 

        Primeiro porque, na verdade, a sentença nunca extinguiu o processo diante da 

possibilidade de recurso, pois que recurso não é uma nova ação e, portanto, não inaugura nova 

relação jurídica processual, tratando de mera continuidade do processo, agora em nível de 2º grau. 

Já dizia, então, a doutrina que melhor era definir sentença como “o ato pelo qual o juiz põe terno ao 

procedimento de 1º grau, decidindo ou não mérito da causa”. 

         Segundo porque, agora, a execução de título judicial, ou seja, de sentença condenatória 

em obrigação da pagar quantia, faz-se dentro do processo de conhecimento através do chamado 

“cumprimento de sentença”. Portanto, nesse caso, a sentença porá fim apenas a uma fase do 

processo ou do procedimento, a saber, a fase cognitiva, sendo possível ainda haver a fase executiva. 

 No entanto, a última alteração foi empreendida pelo NCPC, para quem, nos termos de 

seu art. 203, §1º, “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe 

fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” 

 Vê-se que o legislador de 2015 voltou a adotar o critério finalístico, além do critério 

material. Entretanto, deixa bem claro que o que a sentença põe fim à fase cognitiva do 

procedimento, e não ao processo, em vista da possibilidade de continuidade do feito com o 

cumprimento da sentença. Lembra ainda que sentença, no processo de execução, pode sim por fim 

ao processo, mesmo porquê neste não há outras fases senão a executiva. 

 De mais a mais, o NCPC não ignora também o critério material porque confirma o fato de 

a sentença poder resolver ou não o mérito, ou seja, ter por fundamento no art. 485 ou 487. 

 

a.2) Classificação das sentenças 

         

 Convém lembrar que a doutrina classifica as sentenças de conhecimento da seguinte 

forma: 
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- Quanto ao conteúdo: 

  sentenças processuais ou terminativas => são aquelas que põem fim à fase cognitiva sem resolver o 

mérito. Faz coisa julgada apenas formal, ou seja, somente dentro do processo, podendo a pretensão 

ser renovada se corrigido o vício. São aquelas cujas hipóteses estão previstas no art. 485, NCPC. 

 

 sentenças de mérito ou definitivas => são aquelas que põem fim à fase cognitiva, resolvendo o mérito 

da causa. Podem ser típicas, quando a resolução do mérito dá-se em virtude do acolhimento ou 

rejeição de pedido (inciso I do art. 487); ou atípicas, também conhecidas como sentenças de falso 

mérito, posto que são as partes que solucionam o mérito através, por exemplo, da renúncia, do 

reconhecimento do pedido, da transação etc (incisos II e III do art. 487), e não o Estado. Faz coisa 

julgada formal e material, impedindo a renovação da ação. 

 

- Quanto ao efeito que produzem: 

  sentenças declaratórias => é a regra geral; quase todas as sentenças operam este efeito, a par dos 

demais. Elas declaram a existência ou inexistência de relação jurídica controvertidas. Ex: 

investigação de paternidade; ADI. Excepcionalmente, tem-se admitido a declaração de mero fato, 

como, por exemplo, a ação declaratória de tempo de serviço. A sentença declaratória opera efeito ex 

tunc, retroagindo à data da ocorrência da relação jurídica declarada (declara-se o preexistente). 

 

 sentenças constitutivas/desconstitutivas => são as que criam, modificam ou extinguem relação jurídica. 

Ex: sentença que decreta o divórcio; que anula negócio jurídico feito com vício. As sentenças 

constitutivas, ao contrário das declaratórias, operam efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem, 

valendo os seus efeitos p/o futuro.  

 

  sentenças condenatórias => são as que impõem ao réu o cumprimento de uma obrigação de dar 

quantia. Tais sentenças retroagem seus efeitos de condenação à data da constituição da mora. 

 
 sentenças mandamentais => são aquelas que condenam o réu à prestação de uma obrigação de fazer, 

não fazer ou dar coisa (diversa de dinheiro), ordenando-o ao seu cumprimento, mediante coerção 

indireta, como multa/astreintes (arts. 497 e 498, NCPC – “o juiz concederá tutela específica....). 

 
 sentenças executivas lato sensu => não contem uma ordem p/ o réu cumprir, mas sim uma autorização 

para o órgão judicial satisfazer o direito no lugar do réu que, condenado, não cumprir 

espontaneamente a prestação, mediante medidas de coerção direta, ou seja, medidas de 



      DIREITO PROCESSUAL CIVIL II 
 

 

 

75 

subrogação10, como busca e apreensão, remoção de pessoas ou coisas, desfazimento de obras e 

impedimento de atividade nociva etc (art. 497 – “o juiz determinará providências que assegurem o 

resultado prático equivalente...). Ex: despejo. 

 

a.3) Natureza jurídica 

         

 Parte da doutrina atribui à sentença natureza de ato de inteligência. A formação da 

sentença resulta de um trabalho lógico do juiz, estruturando-se em forma de silogismo, onde há 

uma premissa maior, que é a regra de direito; a premissa menor, que é a situação de fato; e daí se 

extrai a conclusão, aplicando-se a norma legal ao caso concreto, o que se denomina de concreção 

ou subsunção.  

         A doutrina dominante, contudo, é no sentido de que a sentença contém, além de um ato 

de inteligência, um ATO DE VONTADE. A conclusão é uma ordem, uma decisão, um comando, 

sob pena de a sentença ser um mero parecer. 

 

a.4) Elementos essenciais da sentença  

         

 Afirma o art. 489 do NCPC que “são elementos essenciais da sentença: I – relatório, que conterá o 

nome das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais 

ocorrências havidas no andamento do processo; II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de 

direito; III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem”. 

 

  Relatório: 

         É uma narrativa acerca dos principais atos praticados nos processo, englobando a 

identificação das partes, a descrição do pedido e da defesa/contestação, bem como a marcha do 

procedimento até a sentença, como a eventual impugnação do autor, reconvenção e até mesmo o 

requerimento de produção de prova, o seu possível indeferimento na decisão de saneamento e o 

resultado de sua produção, fazendo referência aos termos dos autos do processo.  

         A lei autoriza a sua dispensa nas decisões dos Juizados (art. 38, Lei 9.099/95) e também 

no procedimento sumaríssimo da Justiça do Trabalho (art. 852-A, CLT). 

 

  Fundamentação: 

                                                 
10

 Significa substituição, à semelhança do que ocorre na execução stricto sensu, onde há substituição do réu pelo Estado 

no cumprimento da obrigação, mediante a constrição, a penhora dos bens e sua respectiva alienação e satisfação do 

credor. 
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 Nela o juiz aprecia os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes e dá os 

seus próprios fundamentos que formam a sua convicção (art. 371). 

 Há uma ordem na apreciação: primeiramente, o juiz enfrenta as preliminares de mérito, pois 

que, se acolhidas, levam à extinção precoce do procedimento; depois ele analisa as prejudiciais de 

mérito, como pagamento, prescrição decadência etc, e, por fim, o mérito propriamente dito. 

         A fundamentação tem duas finalidades: 

a) extraprocessual => o povo, titular do poder, através da fundamentação exerce o controle externo da 

atividade do juiz; 

b) endoprocessual => permite ao vencido entender os motivos de seu fracasso e, se for o caso, interpor 

o recurso adequado; e também permite ao órgão de segundo grau verificar se manterá ou não a 

decisão recorrida. Assim, a fundamentação é exigência do Estado Democrático de Direito.  

         A obrigatoriedade da fundamentação decorre diretamente da Constituição Federal, que 

em seu art. 93, IX, impõe a pena de NULIDADE face a sua ausência. 

 O NCPC regulamentou de modo mais preciso o princípio constitucional da motivação 

das decisões judiciais, inibindo agora a velha prática judicial de se proferir decisão aparentemente 

fundamentada. 

 Nos termos do art. 489, §1º, não se considera fundamentada a decisão judicial que: 

I – se liminar a citar dispositivo de lei, sem fazer a devida aplicação ao caso; 

II – não traz o significado, no caso em apreciação, de conceitos jurídicos indeterminados; 

III – utilização de motivos genéricos que servem para qualquer outra decisão; 

IV – não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de determinar a conclusão; 

V – invocar súmula ou precedente judicial sem demonstrar o seu cabimento no caso em apreciação; 

VI – deixar de seguir súmula ou precedente judicial invocado pela parte sem justificar. 

 

         Importa esclarecer que sentença sucinta não é nula, mesmo porque o juiz não precisa, ao 

julgar procedente o pedido, examinar-lhe todos os fundamentos se convencer-se com o primeiro 

(interpretação do inciso IV do art. 489), mesmo porque os demais argumentos podem chegar ao 

conhecimento do tribunal através da apelação (art. 1.013, § 1º). 

         Por outro lado, é também passível de nulidade, apesar da omissão da lei, a chamada 

“sentença suicida”, qual seja, aquela em que o dispositivo encontra-se em descompasso com a 

fundamentação. 

 

  Dispositivo: 
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          É a decisão em si, a solução ou a norma concreta. Como é a parte em que se dá resposta ao 

pedido do autor, ela também é chamada de conclusão da sentença. 

          Enquanto a fundamentação cuida de decidir questões incidentes que podem influir no 

resultado da demanda, revelando as razões do convencimento do juiz, o dispositivo decide questões 

principais, ficando, portanto, só ele revestido pela autoridade da coisa julgada material. 

  O art. 504 é bastante claro ao afirmar que: 

“Art. 504 – Não fazem coisa julgada: 

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance, a compreensão da 

parte dispositiva; 

II – a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”. 

        

Importante observar que uma única sentença pode trazer mais de uma decisão. Isso 

ocorre quando há cumulação de pedidos ou mais de uma demanda ou relações jurídicas 

processuais dentre do mesmo processo. Ex: danos materiais e morais; ação principal e reconvenção 

etc.  

Assim, o dispositivo terá quantos comandos forem necessários para cada relação 

processual formada pelas partes. Ex: “Julgo procedente o pedido de danos matérias e improcedente o pedido de 

danos morais”. 

Ela é formalmente uma sentença, mas substancialmente várias. Será, então, chamada de 

sentença objetivamente complexa. Cada uma das decisões é chamada de capitulo, segundo Cândido 

Rangel Dinamarco (em sua obra “Capítulos de Sentença”).  

A observação é importante na medida em que este tipo de sentença pode gerar 

sucumbência parcial (ambas as partes são vencedoras e vencidas) e, por conseqüência, só autoriza 

o manejo de recurso nos limites desta sucumbência. 

Por outro lado, se o juiz julgar todos os pedidos improcedentes, faculta-se à parte 

recorrer de apenas um capítulo da sentença, permitindo que em fase de outro capítulo opere coisa 

julgada.  

A falta de qualquer um dos requisitos da sentença enseja nulidade absoluta, podendo, 

portanto, ser decretada de oficio pelo juiz. 

Há quem defenda a posição segundo a qual só há nulidade na ausência de relatório ou 

fundamentação, implicando a falta de dispositivo em inexistência da sentença. 

Mas, na verdade, a sentença só será reputada inexistente quando não houver assinatura 

do juiz, pois esta é imprescindível para se aferir a autenticidade do documento. 
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a.5) Elementos formais da sentença 

 

1º) clareza 

         A sentença deve ser clara, pois que terá de ser inteligível e insuscetível de interpretações 

ambíguas ou equivocadas. 

         A clareza recomenda coerência textual e linguagem simples, sem vícios como o uso de 

giras ou de palavras rebuscadas demais. 

         Caso a sentença encerre um dualismo na solução do conflito, contra ela podem as partes 

opor embargos de declaração, recurso cuja finalidade é justamente esclarecer sentença obscura, 

contraditória, omissa ou que contenha erro material (art. 1.022, NCPC). 

 

2º) precisão  

 A sentença tem que ser precisa. Para isso, ela está limitada ao pedido formulado pelo 

autor. Este é o entendimento contido no art. 141 do NCPC, que diz: “o juiz decidirá o mérito nos limites  

propostos pelas partes, sendo lhe vedado conhecer de questões não suscitada, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da 

parte”. 

         Em complemento e corroborando este entendimento, também é a dicção do art. 492, a 

saber: “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade 

superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Ou seja, não poderá o juiz proferir sentença extra, 

ultra11 e citra petita. É o que se denomina de princípio da congruência ou da adstrição da sentença 

ao pedido.           

 Também segundo o art. 492, parágrafo único, “a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação 

jurídica condicional”. Assim, o juiz não pode decidir de uma forma que a eficácia do comando fique 

condicionada a verificação futura de fatos incertos. É uma proibição expressa de sentenças 

condicionais ou com reservas. 

         Exemplo: sentença que condena o réu a indenizar perdas e danos, desde que o autor 

prove, por ocasião da liquidação, que teve prejuízo. Ora, o prejuízo tem de ser demonstrado na fase 

cognitiva; o que poderia ter ficado para liquidação é o quantum do prejuízo. 

           E, falando em quantum, oportuno notar que, ainda que o autor tenha formulado pedido 

genérico em ação relativa à obrigação de pagar quantia, a decisão deverá ser líquida, salvo se não 

for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido ou se a apuração do valor depender 

                                                 
11
 Não se considera sentença ultra petita: a que, sem pedido, condena ao pagamento de juros legais, despesas e 

honorários, prestações vincendas; que fixa juros legais, alimentos em investigação de paternidade (art. 7º, Lei 8.560/92); 

em ação de alimentos – o juiz pode fixar em valor superior. 
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de prova mais dispendiosa ou demorada (art. 491, NCPC).  Nestes casos, o quantum deverá ser 

apurado em fase de liquidação, após o trânsito em julgado da decisão e antes da fase do 

cumprimento de sentença (§1º). 

 

a.6) Efeitos da sentença – a sentença produz vários efeitos: 

  principais -> que, por sua vez, podem ser: 

- formal -> entrega da tutela jurisdicional (provisoriamente, pois só com o trânsito em julgado é que 

há a entrega definitiva), não podendo o juiz alterar a decisão (preclusão judicial, salvo nos casos 

previstos no art. 494, NCPC: para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou por meio 

de embargos de declaração). 

  

- material -> condenação a uma obrigação; constituição ou desconstituição de uma relação jurídica, 

ou declaração de sua existência ou inexistência. OBS: sentença terminativa não produz efeito 

material, mas apenas processual. 

 No caso da tutela condenatória de obrigação da fazer, não fazer ou de entregar coisa 

distinta de dinheiro, rezam os arts. 497 e 498 do NCPC que a tutela jurisdicional deve ser entregue 

pelo juiz, preferencialmente, de modo específico, ou seja, deve entregar o bem da vida tal como se o 

réu a estivesse cumprindo espontaneamente (princípio da primazia da tutela específica), 

convertendo-se em perdas e danos (tutela genérica, também conhecida como tutela do equivalente 

em dinheiro) apenas quando o autor a requerer ou se tornar impossível a tutela específica ou a 

obtenção do resultado prático equivalente (art. 499). 

 Para garantir a entrega da tutela específica ou o resultado prático equivalente, o juiz 

proferirá sentença mandamental ou executiva lato sensu respectivamente, adotando medidas de 

coerção indireta ou direta a depender do caso concreto. 

 

  secundários ou anexos -> decorre da lei diretamente independente de pedido e desvinculado 

do conteúdo da sentença. Exemplos: a perempção é efeito secundário da 3º sentença extintiva por 

abandono unilateral; a hipoteca judicial põe em garantia dinheiro ou coisa do réu condenado ao 

cumprimento de uma prestação (art. 495, §1º). 

 

b) COISA JULGADA 

 

b.1) Conceito 

         Coisa julgada é uma qualidade da sentença, consistente na imutabilidade e na 

indiscutibilidade dos seus efeitos. 
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         Esta é a dicção do art. 502 do NCPC, para quem a coisa julgada não é mais um efeito da 

sentença, a par da declaração, constituição ou condenação, mas a qualidade destes efeitos. A 

doutrina dominante é assente quanto a esta posição. 

         Nesse sentido, diz o art. 502: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável 

e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, seja porque a via recursal foi exaurida, seja 

porque sequer fora utilizada, deixando a parte interessada o prazo fluir em branco. 

 

b.2) Fundamento 

      A coisa julgada é uma opção política que remonta à Era das Luzes, que, pela obstinação 

de frear os abusos do absolutismo monárquico, adotou este instituto como alternativa para evitar a 

ingerência do Estado no patrimônio pessoal eternamente. 

 Portanto, a coisa julgada nunca foi instrumento de justiça, mas de proteção do cidadão 

contra o Estado, de segurança nas relações jurídicas. 

         Entretanto, com o passar dos tempos, o surgimento de decisões injustas, teratológicas, 

absurdas e até inconstitucionais, acobertadas pelo império da coisa julgada (como a que declara 

erroneamente a paternidade por não se fundar em exame de DNA), começaram a incomodar, 

emergindo no Brasil o movimento “da relativização ou da flexibilização da coisa julgada”. 

         O argumento utilizado é o de que, diante do choque entre os valores justiça das decisões e o 

da segurança das relações jurídicas, deve prevalecer, sob as balizas da proporcionalidade e da 

razoabilidade, o primeiro. Como já dizia Dinamarco, grande expoente do movimento. “não é legítimo 

eternizar injustiças a pretexto de evitar a eterrnização de incertezas”. Fazem coro ao pensamento do Min. 

Delgado do STJ, THeodoro Jr., Teresa Arruda Alvim Wambier e Eduardo Talamini. 

         Corrente diametralmente oposta é a defendida por Nelson Nery Jr., para quem tal 

movimento é nazista, antidemocrático, antirepublicano e jusnaturalista, não se podendo 

determinar a injustiça de uma decisão, questão esta permeada de subjetivismo. 

         Para tal posição, a discussão da coisa julgada só pode dar-se em sede de ação rescisória, e 

não, na falta da rescisória por ter findado o seu prazo decadencial, mediante ação declaratória de 

nulidade ou de inexistência (antiga querella nulitatis do direito canônico), embargos à execução e 

exceção de pré-executividade, como querem os relativistas. 

         No atual direito positivo, não há mais nenhuma disposição que autorize a aplicação desse 

movimento fora das hipóteses da rescisória, uma vez que o art. 535, §5º do NCPC permite a 

Fazenda Pública, em sede de embargos à execução, alegar inexequibilidade (desconstituição) do 

titulo judicial (sentença) quando fundado em lei ou ato normativo inconstitucional no controle 

concentrado (ADIN, ADPF) ou no difuso (interpretação conforme a CF; ou pela posterior 
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suspensão de sua eficácia pelo Senado quando declarada incidentalmente pelo STF – art. 52, X, 

CF), desde que tal declaração do STF tenha ocorrido antes do trânsito em julgado. Se depois, é 

caso de desconstituição só por rescisória. 

 

b.3) Espécies: coisa julgada formal e material 

        

 Coisa julgada formal é a imutabilidade da sentença dentro do mesmo processo. Opera, 

portanto, eficácia interna ou endoprocessual. 

         Toda sentença, seja terminativa, seja definitiva, pode fazer coisa julgada formal, inclusive 

as decisões interlocutórias, porque se trata, na verdade, de mera preclusão consumativa, ou seja, 

perda da faculdade de praticar determinado ato jurídico por ter sido o mesmo já praticado no 

processo. Vimos que o juiz não pode alterar a sua decisão, salvo se para corrigir inexatidões 

materiais, erros de cálculo ou via embargos de declaração, conforme o já citado art. 494, bem como 

mediante juízo de retratação em sede de apelação nos termos dos arts. 331 (de indeferimento 

liminar da inicial) e 332, §3º (da improcedência liminar do pedido). 

         Já a coisa julgada material é a indiscutibilidade da decisão em qualquer processo, 

operando eficácia externa, geral ou extraprocessual. 

         Portanto, a coisa julgada material pressupõe a coisa julgada formal, e não o contrário.  

         Vale lembrar que apenas a sentença de mérito, fundada em cognição exauriente, faz coisa 

julgada material. 

 Portanto, a sentença no processo de execução não faz coisa julgada material, pois nesse 

tipo de processo não há cognição, pois já não há mais lide. O mesmo raciocínio se faz a respeito da 

sentença proferida nos procedimentos de jurisdição voluntária e da decisão cautelar (cognição 

sumária, superficial – funda-se no fumus boni iuris).  

         Outra exceção é a sentença que dispõe sobe relação jurídica continuativa (aquela que se 

protrai no tempo). 

         Exemplo: ação de alimentos visa a condenação em obrigação de prestar alimentos, 

obrigação esta que se renova periodicamente e cuja prestação varia de acordo com a necessidade 

do alimentado e com a possibilidade do alimentante.  

         Estas sentenças são chamadas de determinativas e podem ser alteradas em qualquer tempo 

porque contêm implicitamente em si a cláusula da teoria da imprevisão (rebus sic stantibus), a qual 

autoriza a resolução de um negócio jurídico quando, diante de acontecimentos extraordinários e 

imprevisíveis, a prestação tornar-se extremamente onerosa para uma parte e vantajosa para a 

outra.  
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         Assim, no mesmo exemplo, em caso de alteração da situação ou de direito, poder-se-á 

pleitear a revisão do estatuído na sentença (art. 471, NCPC).  

 

b.4) Efeitos da coisa julgada  

 

- negativo: a coisa julgada impede novo julgamento da lide. Caso isso ocorra, poderá o réu argüi-la 

como matéria de defesa processual em sua contestação. 

 

- positivo: a coisa julgada deve ser considerada quando posta como fundamento de pedido 

formulado em outro processo pela parte a quem lhe aproveita. Ex: a declaração de paternidade, sob 

a qual pesa a autoridade da coisa julgada, não deve ser rediscutida em posterior ação de alimentos. 

 

- eficácia preclusiva da coisa julgada: segundo o art. 508, a coisa julgada cobre toda argumentação 

do autor ou da defesa, inclusive aquela que as partes poderiam ter deduzido e não o fizeram. 

Assim, entende-se que a coisa julgada material abrange o deduzido e o dedutível. 

         Exemplo: julgada improcedente ação de conhecimento, com pedido de indenização em 

acidente de veículo, fundado na culpa do motorista (causa de pedir), elencando o autor como 

argumentos a alta velocidade e pista escorregadia, não o autoriza, posteriormente, com base no 

mesmo pedido e causa de pedir, alegar, por exemplo, embriaguez do motorista culpado. Ainda que 

esta alegação não tenha sido deduzida, assim deve ser considerada por ficção legal. 

 

b.5) Limites da coisa julgada 

 

- Objetivos: de acordo com o art. 503 do NCPC, faz coisa julgada material a questão principal 

expressamente decidida, ou seja, aquela contida no dispositivo da sentença. Excepcionalmente 

também fará coisa julgada material a questão prejudicial decidida incidentemente no processo 

(§1º). Por outro lado, como já visto, não fazem coisa julgada: os motivos e a verdade dos fatos 

estabelecida como fundamento da sentença (art. 504, NCPC). 

 

- Subjetivos - há três regimes: 

 interpartes => só se submete à coisa julgada quem litigou. É a regra geral (art. 506 – “a sentença 

faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”). 

        Isso não significa dizer que os terceiros não devam submeter às decisões judiciais, pois 

que os seus efeitos valem para todos. Não se deve confundir eficácia da sentença com coisa julgada, 

esta sim qualidade da sentença que diz respeito apenas às partes envolvidas na lide. 
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 ultrapartes => afeta algumas pessoas que estão fora do processo, como o substituído processual, 

o adquirente ou cessionário da coisa ou do direito litigioso (art. 109, §3º), o sublocatário na 

sentença que decreta o despejo contra o locatário etc.  

 erga omnes => atinge a todos. Ex: nas ações coletivas fundadas no CDC (art. 103), e nas ações civis 

públicas; usucapião; ADI. 

 

 

 

 

 

 

 

 


