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RESUMO 

Trata-se de um trabalho que tem como objetivo verificar a constitucionalidade do 
artigo 285 – A do Código de Processo Civil Brasileiro, norma conhecida como 
improcedência liminar, inserida no ordenamento jurídico brasileiro dentro da idéia de 
conferir-se efetividade a celeridade processual. A Constitucionalidade foi analisada 
frente aos princípios norteadores do direito processual, desenvolvendo um estudo 
sobre o devido processo legal e demais princípios decorrentes deste, como o 
contraditório, a ampla defesa, a Isonomia, a segurança jurídica e do acesso à 
justiça. Com a finalidade de se verificar a Constitucionalidade do artigo foi realizado 
também um estudo do processo como instituição, consolidadora do Estado 
democrático de direito, afastando a idéia do processo como mero instrumento da 
relação processual. O artigo 285 – A foi inserido pela lei 11.277/2006 e desde o 
início de sua vigência tem causado polêmicas acerca de sua Constitucionalidade. As 
discussões geram em torno dos prejuízos que essa norma tem causado frente às 
garantias constitucionais adquiridas ao longo de muitos anos e decorrentes de lutas 
incessantes para se fazer valer a dignidade de cada indivíduo integrante da 
sociedade. Diante dessa aparente afronta ao texto constitucional foi proposta uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, visando afirmar a Inconstitucionalidade da 
norma em questão, a ação ainda permanece sem julgamento, embora tenha sido 
indeferida a medida liminar, continuando as dúvidas em torno da norma. 
 
Palavras-chave: 1. Artigo 285 - A   2. Inconstitucionalidade         3. Celeridade 
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1 INTRODUÇÃO 

Tem se buscado exaustivamente dar efetividade ao disposto no art. 5º, LXXVIII, da 

CF/88, acrescido pela EC 45/2004, que foi aprovada com o intuito de dar maior 

credibilidade ao sistema judiciário nacional na denominada “reforma do judiciário”. 

O poder judiciário se encontrava abalado pela ineficiência processual, e a referida 

reforma objetivou melhorar a qualidade da justiça, tornando-a mais acessível e 

eficiente sobre tudo no que tange à celeridade. 

É inegável que desta reforma advieram vários pontos positivos, mas é indubitável 

que muito ainda há que ser reavaliado e agora essa avaliação terá também como 

objeto de análise as próprias introduções inseridas na legislação. 

 Como dito, o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil 

prevê o direito fundamental à razoável duração do processo com a finalidade de 

efetivamente se fazer valer a norma constitucional citada, foram realizadas diversas 

reformas nos diplomas processuais vigentes. 

Nessa esteira, com o advento da lei 11.277/2006 foi implantado no ordenamento 

jurídico durante a nomeada “Reforma do Código de Processo Civil Brasileiro” o 

artigo 285 – A: 

Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já 
houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos 
idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. (BRASIL, 2009, p. 408) 

Tal artigo trata do julgamento antecipado do mérito discutido na inicial em ações 

repetitivas, ou seja, o juiz poderá de ofício no lugar de determinar a citação do réu, 

prolatar sentença, indeferindo o pedido formulado pelo autor. 

Desta forma há uma concentração de diversas atividades processuais numa só 

etapa procedimental, a um só tempo é alegada uma pretensão e que, ainda antes de 

contestada pelo réu, vem a ser decidida. 

Segundo Fredie Didier Junior existem três exemplos de improcedência prima facie: 
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Há três exemplos de improcedência prima facie previstos na legislação 
pátria: O indeferimento em razão de prescrição ou decadência (arts. 219, 
§5º, 267, I, 269, IV, e 295, IV, CPC), o julgamento imediato de causas 
repetitivas (art. 285 – A, CPC) e a rejeição liminar dos embargos à 
execução manifestamente protelatórios (art. 739, III, CPC). (DIDIER 
JÚNIOR, 2007, p. 411) 

Conforme mostra Didier o julgamento prima facie não é novidade em nosso sistema 

normativo, mas a novidade em relação ao artigo 285 – A se dá ao fato de não existir 

uma justificativa plausível, pois, não há no caso em tela a extinção de uma ação 

judicial em virtude da inércia do titular, mas sim de outro caso já julgado em relação 

a outras partes. 

Muito se tem discutido a respeito da constitucionalidade dessa norma, pois julgando 

preliminarmente improcedente o pedido do autor lhe são retiradas várias faculdades, 

o que se confronta com diversos princípios garantidos pela suprema lei do Estado 

Brasileiro, ou seja, a CF/88.  

O Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito, no qual é assegurada ao 

indivíduo a garantia de um devido processo legal, no qual lhe seja garantido em 

qualquer espécie de processo o respeito de forma integral as regras previstas na 

legislação. 

Essa garantia constitucional é, na verdade, a segurança que os cidadãos brasileiros 

têm de que lhes serão respeitadas as garantias mínimas necessárias a um processo 

justo, uma vez que, o conceito de Devido Processo Legal está intimamente ligado a 

idéia de justiça. 

Nesse sentido Portanova (2001 apud Scarparo, 2009): 

O devido processo legal visa proporcionar a realização e o acesso a um 
processo justo, que decorre da equilibrada convivência da gama de 
princípios no sistema processual, em especial a segurança jurídica e a 
efetividade, também integrando corrente ampliativa do conceito, atribui o 
devido processo legal a função de legitimar a jurisdição, porquanto tem por 
finalidade o desenvolvimento do processo com escopo jurídico, social, ético 
e econômico.  

Inserido e aceito passivamente na legislação pátria o Art. 285 – A do CPC leva ao 

descrédito a democracia do país, não sendo adequado que para dar efetividade a 
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uma garantia (a celeridade processual), se sobreponha tantas outras garantias 

mínimas do cidadão. 

Importante, é fazer valer efetivamente a garantia de uma celeridade processual, mas 

não sem a devida observância de tantas outras garantias essenciais ao cidadão. 

Ao dispensar a citação mitiga-se o contraditório, garantia fundamental do cidadão, 

retirando das partes o poder de convencer o órgão jurisdicional do acerto de seus 

argumentos.  

Contudo, pode se verificar que o artigo 285 – A impede a formação da relação 

processual triangular, onde atuam concomitantemente Autor, Juiz e Réu, afastando 

completamente a relação dialética do processo, atuando o Estado – Juiz 

isoladamente. 

Desta forma pode-se observar que as reformas introduzidas no sistema processual 

brasileiro ora indicam avanço ora retrocesso na busca da efetividade. 

1.1 Contextualização do assunto  

Diante da polêmica em torno do art. 285 – A, do CPC e seus prováveis prejuízos 

para os cidadãos brasileiros e a democracia do país, faremos uma análise da 

inconstitucionalidade deste artigo, que institui a possibilidade de um juiz prolatar 

sentença reproduzindo o teor de sentença anterior, quando o caso for idêntico, 

dispensando a citação do réu, ou seja, sem que esse sequer tome conhecimento e 

assim possa argumentar em seu favor, no caso da referida primeira sentença ter 

sido considerada de total improcedência havendo controvérsia unicamente de 

direito. 

1.2 Formulação do problema 

Esse assunto objeto de análise devido ao fato de ser uma norma controversa aos 

princípios basilares da Constituição Federal e conseqüentemente contra o Estado 
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Democrático de Direito. A inserção do artigo 285 – A no Código de Processo Civil 

impede que as partes argumentem, sendo desta forma uma norma prejudicial ao 

cidadão enquanto ser integrante de uma democracia. 

 Sendo o processo um instrumento de composição de conflitos que se realiza sob a 

órbita do contraditório, este é totalmente inerente ao processo, garantindo a 

participação e a possibilidade de influência na decisão. 

Nesse sentido afirma Didier Júnior afirma que: 

Democracia no processo recebe o nome de contraditório. Democracia é 
participação; e participação no processo se opera pela efetivação da 
garantia do contraditório. O princípio do contraditório deve ser visto como 
manifestação do exercício democrático de um poder. (DIDIER JÚNIOR, 
2007, p. 42) 

A ampla defesa deve ser sempre observada, assim como o contraditório, que 

também é um princípio inerente ao processo em um Estado democrático, tais 

princípios são intimamente ligados à liberdade que cada indivíduo tem de na defesa 

de seus interesses poderem alegar fatos e propor provas. A defesa é o mais legítimo 

dos direitos do homem.  

Assim José Afonso da Silva diz que: 

O art. 5º, LIV, combinado com o direito de acesso a justiça (art. 5º, XXXV) e 
o contraditório e a plenitude de defesa (art. 5º, LV), fecha-se o ciclo das 
garantias processuais. Garante-se o processo, “e quando se fala em 
processo, e não em simples procedimento”, que a prestação jurisdicional, 
quando entregue pelo Estado, dê a cada um o que é seu, segundo os 
imperativos da ordem jurídica. E isso envolve a garantia do contraditório, a 
plenitude do direito de defesa, a isonomia processual a  bilateralidade dos 
atos processuais. (SILVA, 2006, p. 432) 

Diante do exposto, propõem-se as seguintes questões de pesquisa:  

 O princípio da celeridade processual pode se sobrepor aos demais princípios 

constitucionais como o devido processo legal e seus princípios integrantes? 

 Retirar garantias dos cidadãos de um Estado Democrático de Direito, gera 

credibilidade jurisdicional? 
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 Até que ponto deve-se primar pela celeridade processual em detrimento da 

decisão justa? 

 É constitucional uma norma jurídica que, sob o pretexto de garantir a aplicação de 

um princípio constitucional, suprima outras garantias também asseguradas 

constitucionalmente, como o princípio democrático, a segurança jurídica o 

contraditório e a ampla defesa? 

1.3 Objetivo Geral 

Verificar a partir do princípio do devido processo legal e dos demais princípios dele 

decorrentes a inconstitucionalidade do art. 285 - A do CPC. 

1.4 Objetivos Específicos 

 Desenvolver um estudo sobre o princípio constitucional do Devido Processo 

Legal; 

 Analisar os princípios decorrentes do Devido Processo Legal, principalmente o 

contraditório, a ampla defesa e a isonomia entre os sujeitos do processo; 

 Proceder ao estudo do processo como instituição (não como instrumento) 

consolidadora do Estado Democrático de Direito; 

 Realizar uma análise da possibilidade legalmente instituída no art. 285-A do CPC 

à luz do Devido Processo Legal; 

 Verificar a inconstitucionalidade do art. 285 - A do CPC. 

1.5 Justificativa 

A importância desse trabalho consiste em demonstrar que a sociedade sofrerá 

sérios prejuízos com a inserção da norma em questão, que o princípio democrático 
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pode ser abalado ao se permitir que o Poder Jurisdicional decida de forma isolada, 

sem dar as partes à possibilidade de efetivamente influenciar no resultado final do 

processo. 

Esse trabalho é relevante por demonstrar através dos estudos realizados que o 

artigo 285 – A contraria os princípios democráticos adotados pelo Estado Brasileiro e 

que por isso precisa ser retirado do Ordenamento Jurídico pelas formas adequadas 

de Controle de Constitucionalidade. 

O Devido Processo Legal é uma garantia de todo cidadão num Estado Democrático 

de Direito e ao se inserir o art. 285 - A do CPC no ordenamento jurídico está na 

verdade retirando do cidadão essa garantia. A defesa da celeridade processual não 

pode implicar na desconsideração das regras estabelecidas para  a efetiva 

prestação jurisdicional, necessárias à tutela da segurança jurídica. 

 Com efeito, a vitória do desafio da ciência jurídica processual que atualmente 

consiste em conseguir que o processo tem uma durabilidade razoável de tempo tem 

que ter como princípio norteador a busca de uma conciliação entre tempo e 

segurança jurídica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Evolução Histórica do Processo 

2.1.1 Teoria do processo como contrato 

Teoria de origem francesa que tem como principal divulgador Pothier, se refere ao 

processo como um contrato entre os litigantes que voluntariamente compareciam em 

juízo para solucionar conflitos, Rosemiro Pereira Leal, assim define: 

Essa teoria Inspira-se nas lições Iluministas do século XVIII que, por 
empréstimo de Ulpiano, colocavam a vontade individual como única fonte 
de direito e dever, nada mais cabendo ao Estado senão atender aos pactos 
advindos dos particulares. (LEAL, 2006, p. 91) 

Para esta teoria a vontade individual era a única fonte de direito e o Estado tinha 

somente a função de acatar as decisões acordadas entres pessoas envolvidas no 

litígio. 

Os Litigantes não estavam obrigados a buscar a ajuda do estado para resolução de 

seus conflitos, mas se assim o fizessem estariam comprometidos por força da 

litiscontestatio. 

No entendimento de Pothier (1800 apud LEAL, 2006, p. 91): 

Instaura-se o processo pela litiscontestatio (convenção das partes perante o 
juiz para acatar a decisão proferida), e o juiz seria o arbitro judicial e 
facultativo, não órgão jurisdicional monopolizador da jurisdição que 
independeria de prévia provocação unânime das partes para exarar 
provimentos.  

Essa teoria se mostrou inadequada, pois mesmo no século XVIII, o juiz já não 

precisava de prévio consenso das partes para prolatar uma sentença.  
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2.1.2 Teoria do processo como quase-contrato 

Preconizada por Savigny e Guényvau em 1850, entendia o processo como algo 

pertencente ao âmbito privado, afirmando que se o processo não era um contrato 

era então um quase contrato. 

As partes não estariam obrigadas a acionar a esfera judiciária, mas se assim o 

fizessem, estavam aceitando a decisão que lhes fosse proferida, sendo ela favorável 

ou não. 

Assim Leal se refere à teoria do processo como quase-contrato: 

Processo tipicamente um contrato, deveria ser um quase contrato, porque a 
parte que ingressava em juízo já consentia que a decisão fosse favorável ou 
desfavorável, ocorrendo um nexo entre o autor e o juiz, ainda que o réu não 
aderisse espontaneamente ao debate da lide. (LEAL, 2006, p. 92) 

Esta teoria teve o mesmo fim que a teoria do processo como contrato, uma vez que 

se tratava de uma teoria inadequada a época, pois a jurisdição já era obrigatória 

nesse período. 

2.1.3 Teoria do processo como relação jurídica 

Desenvolvida por Bulow em 1868, trabalhava a relação, autor, juiz e réu e foi o 

marco da autonomia do processo frente ao conteúdo do direito material. 

Leal relata sobre o processo como relação jurídica: 

Para validade e legítima constituição do processo seriam necessários 
requisitos que o juiz, autor e réu deveriam cumprir conforme disposto em lei 
processual, enquanto que o direito disputado e alegado pelas partes se 
situava em plano posterior à formação do processo, distinguido-se pela 
regulação em norma de direito material, criadora do bem da vida que define 
a matéria de mérito. (LEAL, 2006, p. 93) 
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Essa teoria foi aperfeiçoada e é usada hodiernamente para a confecção dos códigos 

e das leis processuais, é considerada como a teoria que distingue o processo do 

procedimento, seus teóricos conectaram o processo e a jurisdição. 

Assim diz Leal: 

Os teóricos dessa escola conectaram o processo e à jurisdição, em escopos 
metajurídicos, definindo o processo como se fosse uma corda a serviço da 
atividade jurisdicional nas mãos do juiz para puxar a coleira mágica a 
Justiça Redentora para todos os homens, trazendo-lhes paz e felicidade. 
(LEAL, 2006, p. 93) 

A referida teoria tem também como objeto de estudo a relação entre autor, juiz e réu, 

vinculando autor e réu em pólos de subordinação, como se o autor pudesse por um 

impulso intimo exigir do réu uma obrigação. 

2.1.4 Teoria do processo como situação jurídica 

Teoria fundada por Goldschmidt, por volta de 1925, na Alemanha, é a evolução da 

consideração do complexo de normas para uma situação constituída por atos e fatos 

que são considerados idôneos pela lei para sua formação. 

 É uma teoria que projeta um processo com estruturas fundadas em situações 

jurídicas afastadas do complexo de normas ou de atos que a lei reconhece 

previamente. Assim Afirma Leal: 

Tais situações, segundo Goldschmidt, poderiam ocorrer por ato processual 
da parte quando houvesse “esperança de êxito”, uma possibilidade, não 
excluindo a própria antijuridicidade do ato, porque a sentença é uma 

conseqüência não-jurídica, mas judicial. (LEAL, 2006, p. 93) 

Para Goldschmidt, em sua teoria do processo como situação jurídica, o poder 

jurisdicional ao realizar o processo dando seu provimento final sentença, estava 

apenas definindo um duelo entre as partes que ao acionar a jurisdição estatal trazia 
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consigo atos estratégicos na expectativa de que estes viessem a gerar a seu favor 

uma sentença favorável. 

Para essa teoria independia o fato de esses atos serem ou não definidos 

previamente em lei, uma vez que na teoria do processo como situação jurídica a 

sentença não precisava de fundamentos jurídicos para que fosse elaborada. 

A sentença, no conceito da teoria em tela, não guardava uma relação causal com o 

processo, os direitos processuais até poderiam ser aproveitados na realização da 

sentença, mas não tinham uma ligação obrigatória. 

Segundo o pensamento de Goldschmidt (apud Leal, 2006, p. 94), o juiz, ao errar, 

não violava lei processual, pois o processo em sua visão era um meio livre de 

manuseio pelo juiz ele só poderia ser “punido” por leis materiais (criminais ou civis), 

nunca geraria a ele conseqüências processuais.  

2.1.5 Teoria do processo como instituição 

Teoria com bases sociológicas, nascida entre os anos 30 e 40, abraçada por Guasp 

e mais tarde abandonada pelo mesmo, havia mais cunho sociológico que jurídico, 

pois a idéias mais vivas desse período eram as idéias positivistas que faziam 

sucesso absoluto entre os estudiosos.  

De acordo com Leal (2006 p. 95): Nesse período o processo era conduzido pelas 

mãos jurisdicionais dos juízes que reproduziam realidades históricas herdadas de 

estruturas feudais, por isso a teoria do processo como instituição era visto pela 

acepção guaspiana como instituição de índole sociológica. 

2.1.6 Teoria do processo como procedimento em contraditório 

Teoria desenvolvida por Elio Fazzalari para dar novo significado ao instituto do 

processo com a finalidade de distingui-lo do procedimento que é na verdade sua 

estrutura técnico-jurídica e com o intuito de tirá-lo dos arcaicos conceitos 
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desenvolvidos anteriormente. A respeito da teoria desenvolvida por Fazzalari, Leal 

relata que: 

O ilustre processualista, explicou que o processo se não define pela mera 
seqüência, direção ou finalidade dos atos praticados pelas partes ou pelo 
juiz, mas pela presença do atendimento do direito ao contraditório entre as 
partes, em simétrica paridade, no procedimento que, longe de ser uma 
seqüência de atos exteriorizadores do processo, equivalia a uma estrutura 

construída pelas partes, sob o comando do modelo normativo processual. 
(LEAL, 2006, p. 97) 

Essa teoria visa mostrar que o procedimento sem norma de comando que as 

estruture não tem qualquer legitimidade, validade ou eficácia, mesmo que seja 

realizado por um modelo normativo, sem o contraditório não haveria processo, ou 

seja, a teoria fazzalariana, distingue o processo do procedimento pelo atributo do 

contraditório. 

2.1.7 Teoria constitucionalista do processo 

Tal teoria defende o processo como instituição constitucionalizada, capaz de dirigir, 

em contraditório, ampla defesa, e isonomia, o procedimento, como direito e garantia 

fundamental. Essa teoria só recentemente é que se tornou reconhecida pela 

denominação de “modelo constitucional“ do processo, pelos estudos de Ítalo 

Andolina: 

[...] O processo em seus novos contornos teóricos na pós–modernidade 
apresenta-se como necessária instituição constitucionalizada que, pela 
principiologia constitucional do devido processo que compreende os 
princípios da reserva legal, da ampla defesa, da isonomia e do contraditório, 
converte-se em direito – garantia impostergável e representativo de 
conquistas teóricas da humanidade no empreendimento secular contra a 
tirania como referente constitucional lógico-jurídico de interferência 
expansiva e fecunda na regência axial das estruturas procedimentais nos 
segmentos da administração, legislação e jurisdição                                 
(ANDOLINA apud LEAL, 2006, p. 98) 
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Segundo a teoria constitucionalista o processo tem seus princípios em uma 

sociedade política democrática de direito, sendo este uma instituição jurídica 

balizadora da soberania popular e da cidadania e seus fundamentos devem ser de 

acordo com a forma legal preexistente. 

Conforme estudo especializado de Marcelo Campos Gallupo: 

Não é em qualquer regime político que se tem, na construção de uma lei, a 
possibilidade do “procedimento converter-se em processo. O pressuposto 
básico é que estejamos diante de um Estado Democrático de Direito”. 
(GALLUPO, apud, LEAL, 2006, p. 99) 

A lei como ato jurídico de um estado democrático de direito precisa passar pela 

procedimentalidade necessária exigida pela própria democracia para que obtenha a 

legitimidade. 

A legitimidade e a validade das instituições jurídicas têm suas bases fundadas na 

estrutura normativa constitucional, sendo esta a garantidora suprema da 

democracia. 

A não observância dos princípios acima citados estaria em desacordo com os 

comandos constitucionais, levando às instituições jurídicas a inconstitucionalidade 

de seus atos. 

O processo para ser válido precisa respeitar todos os direitos garantidos na 

Constituição Federal sob pena de invalidade e é justamente isso que defende a 

Teoria Constitucionalista do Processo, ou seja, um processo devidamente 

“Constitucional”. 

Assim se se referem Colucci e Almeida (1999, p. 44) a respeito da teoria em tela: “A 

guise de conclusão, o processo visto como instituição constitucionalizada é nada 

mais, do que um direito-garantia, que se efetiva através dos princípios que inspiram 

sua perfeita realização”.  

Desta forma, pode-se ver claramente a importância dos princípios acima elencados 

para a validação do processo. 
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2.1.8 Princípios Constitucionais do processo 

Os princípios são enunciados lógicos implícitos ou explícitos que por sua grande 

generalidade ocupam lugar de preeminência nos horizontes do sistema jurídico, mas 

para um operador do direito não é suficiente que entenda apenas o conceito de 

princípios é imprescindível que este saiba pra que eles servem, ou seja, importa 

compreender qual a função dos princípios para que seja aplicado corretamente.  

Segundo afirma Canotilho (apud Lima, 2001): ”princípios são multifuncionais”, citem-

se algumas funções aos princípios no direito em geral: 

a) Função fundamentadora: os princípios exercem a importante função de 
fundamentar a ordem jurídica em que se insere, fazendo com que todas as 
relações jurídicas que adentram ao sistema busquem na principiologia 
constitucional; 
b) Função orientadora: os princípios funcionam como uma espécie de 
bússola para o interprete do direito, ou seja, servem de guia e orientação na 
busca de sentido e alcance das normas; 
c) Função de fonte subsidiária: na qualidade de fonte subsidiária do direito, 
os princípios servem como elemento integrador ou forma de preencher 
lacunas do ordenamento jurídico, na hipótese de ausência da lei aplicável à 
espécie típica. 

Os princípios possuem duas eficácias: eficácia positiva e negativa, entendendo a 

eficácia positiva como a inspiração, a luz hermenêutica e normativa, lançadas no ato 

de aplicar o direito. 

A eficácia negativa entende-se que decisões, regras, ou mesmo sub-princípios que 

se contraponham a princípios serão inválidos, por contraste normativo.  

Funcionam também os princípios como fonte de legitimação da decisão, ou seja, 

quanto mais o magistrado buscar tornar efetivo os princípios em sua decisão, mais 

legitima será e por outro lado carecerá de legitimidade a decisão que desrespeitar os 

princípios. 
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2.1.9 Visão dos Princípios para a Teoria Constitucionalista do Processo 

O sistema jurídico brasileiro não aboliu os modelos jurídicos passados, mas evoluiu 

em inúmeros assuntos com o surgimento do denominado constitucionalismo social, 

que nada mais é que o constitucionalismo que tem impregnado em si valores e 

princípios que lhe fazem historicamente a legitimidade. 

O Constitucionalismo social prepondera o pensamento de igualdade, vinculado a 

uma noção de justiça, antes de seu reconhecimento por diversos sistemas jurídicos, 

assuntos de grandiosa relevância eram tratados em legislação infraconstitucional, 

assuntos que hodiernamente ganharam status Constitucional, que é o caso do 

Processo Judicial. 

De acordo com a Teoria Constitucionalista do Processo, o mesmo não é mais regido 

unicamente por códigos ou leis, mas diretamente pela Constituição em conjunto com 

seus princípios que serão os orientadores de todo o sistema processual. 

 A elevação do processo ao nível constitucional teve como primordial objetivo, tornar 

efetivo o princípio da Dignidade Humana, e conseqüentemente outros princípios 

antes conhecidos, agora reconhecidos como matéria sujeita a proteção especial. 

O Processo segundo a referida teoria tornou-se uma instituição constitucionalizada, 

desta forma com força de direito-garantia, efetivado Principalmente pelos princípios 

gerais do direito. 

2.1.10 O Devido Processo Legal como direito fundamental 

O Princípio do devido processo legal: encontra-se, expresso no art. 5º, LIV, da 

Constituição Federal: “Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal.” (BRASIL, 2008 p. 18) 

Por se tratar de um principio fundamental é interpretado como um super princípio, 

pois sobre ele repousam todos os demais princípios constitucionais  

Lenza (2009) assim descreve sobre o Devido Processo legal se valendo do estudo 

de Olavo Ferreira: 
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O princípio do Devido Processo legal tem duas facetas: 1) formal e 2) 
material. O segundo encontra fundamento nos artigos 5º. LIV, e 3º, inciso I, 
da Constituição Federal. Do Devido Processo Legal substancial são 
extraídos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não Há 
repercussão prática na discussão sobre a origem do principio da 
razoabilidade e da proporcionalidade, considerando que os mesmos têm 
status constitucional, e diante de tal situação todos atos infraconstitucionais 
devem com eles guardar relação de compatibilidade, sob pena de 
irremissível inconstitucionalidade, reconhecida no controle difuso ou 
concentrado...A razoabilidade e proporcionalidades leis e atos do Poder 
Público são inafastáveis, considerando que o Direito tem conteúdo justo. 
(LENZA, 2009, p. 739) 

O Devido Processo Legal formal, também conhecido como adjetivo ou processual é 

a garantia que as partes possuem para que, ocorrendo necessidade possam vir a 

utilizar de forma integral os meios jurídicos existentes. 

Já o devido processo legal, material ou substantivo é o princípio controlador dos atos 

do Poder Público de forma ampla e geral, baseando-se nesse princípio é possível 

que todos os atos realizados pelo poder público sejam avaliados em sua forma e 

conteúdo no que diz a respeito à constitucionalidade dos mesmos. 

Justamente por sua capacidade controladora é que tem sido interpretado como 

sendo um princípio base, para a constituição de qualquer ato pelo Poder Público, 

que em respeito a ele e conseqüentemente ao Estado democrático de direito ao qual 

este é integrante deve observar sempre a razoabilidade e a proporcionalidade. 

2.1.11 Princípio do Contraditório e da Ampla defesa 

O significado atribuído ao Princípio do Contraditório é o de segurar às 

partes a igualdade de oportunidades de expor argumentos e produzir provas a fim 

de poderem vir a influenciar a formação do convencimento do órgão julgador. 

Não havendo a citação do réu inexiste a possibilidade de se argumentar em prol de 

se poder convencer o magistrado, uma vez que sua decisão já estará formada 

baseando-se em um caso diverso. 

Assim afirma Nelson Nery Jr (2008): 
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[...] O contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, “pois a todo 
ato produzido pela acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe 
ou de dar-lhe a versão que melhor se apresente, ou, ainda, de fornecer uma 
interpretação jurídica diversa da que foi dada pelo autor".  

Em sentido processual o contraditório, assim como a ampla defesa, é o reflexo do 

devido processo legal, pois o sentido processual do contraditório no processo é 

justamente propiciar aos litigantes todos os meios de defesa em direito admitidos. 

A ampla defesa juntamente com o contraditório é uma garantia dada ao cidadão com 

base no direito à igualdade, dando ao indivíduo independentemente de cor, raça e 

classe social, as devidas condições, para que sendo necessário possa trazer ao 

processo todos os elementos necessários. 

É através da ampla defesa, ou seja, do direito que tem a parte de produzir provas 

em sua defesa que se pode chegar à verdade, incluindo o direito de calar-se e 

omitir-se. 

Este princípio é na verdade a garantia do demandado inerente ao Estado 

Democrático de Direito, a ampla defesa é um instituto que protege tanto o réu 

quanto o autor, bem como terceiros juridicamente interessados. 

Dessa forma pode-se afirmar que só existe ampla defesa, quando todos os 

envolvidos na demanda exercem de forma plena todos os direitos assegurados a 

eles no ordenamento jurídico. 

2.1.12 O Princípio da Isonomia 

O princípio da Isonomia além de ser integrante da legislação Pátria é parte 

indissolúvel da democracia do país, trata-se de princípio fundamental insculpido no 

artigo 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. 

(BRASIL, 2008 p.15) 

De acordo Cajueiro (2009): 
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O diploma Constitucional visa uma igualdade de forma ampla e justa, ou 
seja, a igualdade dos desiguais criando desigualdades, por meio de alguns 
dispositivos promove uma aparente injustiça/desigualdade para administrar 
o princípio da isonomia.  

Por outras palavras, a Constituição da República  trata desigualmente os desiguais 

com o fito de torná-los iguais de fato, assim as partes, enquanto pedem justiça, 

devem ser colocadas no processo em absoluta paridade de condições. 

Isonomia Formal: é a positivada na Constituição de forma geral e abstrata, está 

situada em um plano puramente normativo e formal, tem a finalidade de conceder 

tratamento isonômico em todas as situações, possuindo força normativa é a 

igualdade perante a lei. 

Isonomia Material: é a efetividade da isonomia formal, ou seja, a garantia de que 

todos os brasileiros tenham as mesmas oportunidades, é o momento em que a lei 

sai de um plano meramente formal para ser aplicada no caso concreto. 

O sentido da expressão “igualdade perante a lei”: diz respeito a aplicação obrigatória 

das normas jurídicas no caso concreto, conforme o que elas estabelecem, ou seja, 

desta forma o entendimento não pode ser restritivo, pode até ser extensivo, mas não 

poderá restringir o estabelecido no  enunciado no dispositivo. 

Nesse sentido José Afonso da Silva faz a distinção entre o princípio da igualdade 

perante a lei e o princípio da igualdade na lei, vejamos: 

No direito estrangeiro, faz–se a distinção entre o princípio da igualdade 
perante a lei e o princípio da igualdade na lei. Aquele corresponde à 
obrigação de aplicar as normas jurídicas gerais aos casos concretos, na 
conformidade com o que elas estabelecem, mesmo se delas resultar uma 
discriminação, o que caracteriza a isonomia puramente formal, enquanto a 
igualdade na lei exige que, nas jurídicas, não haja distinções que não sejam 
autorizadas pela própria Constituição. Enfim, segundo essa doutrina, a 
igualdade perante a lei seria uma exigência feita a todos aqueles que 
aplicam as normas jurídicas gerais aos casos concretos, ao passo que a 
igualdade na lei seria uma exigência dirigida tanto àqueles que criam as 
normas jurídicas gerais como àqueles que as aplicam aos casos concretos. 
(SILVA, 2006, p. 213) 

Partindo da premissa de que este princípio não é absoluto, pode-se verificar que as 

próprias constituições ao consagrá-lo não renegam outras disposições que 
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estabelecem desigualdades, o que é proibido são as desigualdades injustificadas, 

destituídas de fundamentos, sendo o tratamento desigual aos casos desiguais, na 

medida em que se desigualam é uma exigência do próprio conceito de justiça. 

2.1.13 O Princípio da Proporcionalidade 

O princípio da proporcionalidade também conhecido como princípio da 

razoabilidade, tem por finalidade, o impedimento de restrições desproporcionais, aos 

direitos fundamentais. 

Baseando-se no referido princípio o Estado não pode agir em demasia, mas também 

não pode agir de modo insuficiente na consecução de seus objetivos, os atos devem 

ser legais e proporcionais. 

Baracho (2008, p. 387) afirma que: “O princípio da proporcionalidade está vinculado, 

inicialmente à própria idéia do estado democrático de direito”.  

Essa vinculação se dá pelo fato de não haver possibilidade de existência de 

democracia se os atos praticados pelo Estado forem desproporcionais, uma vez que 

democracia carrega o sentido de igualdade e não se pode afirmar igualdade em um 

Estado que age com desproporção. A quebra desses princípios levaria a democracia 

à desvirtuação. 

O princípio da proporcionalidade é ao mesmo tempo uma forma de controle do 

poder discricionário e uma forma de fiscalização que censura decisões arbitrárias, 

podendo então se afirmar que serve como controle preventivo e repressivo de atos 

mal estruturados pelo Estado. 

O referido princípio não foi consagrado de forma expressa pela Carta Magna de 

1988, mas integra o sistema constitucional pátrio na qualidade de princípio implícito, 

estabelecendo intima conexão com o sistema de direitos fundamental.  

No Brasil esse é o entendimento adotado pela Jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal: 
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[...] As normas legais devem observar, no processo de sua formulação, 
critérios de razoabilidade que guardem estrita consonância com os padrões 
fundados no princípio da proporcionalidade, pois todos os atos emanados 
do Poder Público devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua 
dimensão material, o princípio do "substantive due process of law". Lei 
Distrital que, no caso, não observa padrões mínimos de razoabilidade. A 
EXIGÊNCIA DE RAZOABILIDADE QUALIFICA-SE COMO PARÂMETRO 
DE AFERIÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ATOS 
ESTATAIS. 
A exigência de razoabilidade - que visa a inibir e a neutralizar eventuais 
abusos do Poder Público, notadamente no desempenho de suas funções 
normativas - atua, enquanto categoria fundamental de limitação dos 
excessos emanados do Estado, como verdadeiro parâmetro de aferição da 
constitucionalidade material dos atos estatais. APLICABILIDADE DA 
TEORIA DO DESVIO DE PODER AO PLANO DAS ATIVIDADES 
NORMATIVAS DO ESTADO [...]. (STF. ADI (MC) 2.667/DF). 

O princípio da proporcionalidade exige a observância de três requisitos que quando 

não observados geram a inconstitucionalidade, esses requisitos são: a adequação, a 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. 

Segundo Marcelo Novelino Camargo: 

A adequação entre meios e fins impõe que as medidas adotadas, para 
serem consideradas proporcionais, sejam aptas para se alcançarem os 
objetivos almejados. 
A necessidade (exigibilidade ou princípio da menor ingerência possível) 
exige que o meio utilizado para atingir um determinado fim seja o menos 
oneroso possível. Uma medida deve ser considerada inconstitucional 
quando for constatada, de forma inequívoca, a existência de outra menos 
onerosa ou lesiva. 
A proporcionalidade em sentido estrito está vinculada à verificação do 
custo-benefício da medida, aferida por meio de uma ponderação entre os 
danos causados e os resultados a serem obtidos. A interferência na esfera 
dos direitos dos cidadãos só será justificável se o beneficio alcançado for 
maior que o ônus imposto. (CAMARGO, 2010, p. 182) 

O princípio da proporcionalidade é um principio de grande abrangência, pois tem 

não só o objetivo de evitar os excessos, mas também subordinam aos órgãos 

estatais o dever de tutelar adequadamente os direitos consagrados na Constituição 

Federal, a essa finalidade do princípio da proporcionalidade dá-se o nome de 

Proibição de insuficiência. 

Camargo relata quanto a essa característica do referido princípio que: 
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A proibição de insuficiência (Untermassverbot) impõe ao Estado a adoção 
de medidas adequadas e suficientes para garantir a proteção dos direitos 
fundamentais, ainda que nem sempre seja simples estabelecer os termos 
exatos dessa proteção. (CAMARGO, 2010, p.183) 

É indubitável que o principio em tela tem grande amplitude de aplicação, o que 

demonstra que deve ser observado de forma rígida pelos órgãos estatais a fim de se 

garantir a população brasileira que o Estado não o tratará com excessos e não será 

omisso, nem insuficiente em suas atuações. 

2.1.14 O Princípio da Efetividade 

O princípio da efetividade decorre do disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, garante a todos o livre acesso ao judiciário, mas que tem sido interpretada 

de forma extensiva, no sentido de não apenas garantir o acesso, mas também 

obrigar o Estado a uma prestação efetiva em um tempo razoável, visando à 

preservação dos interesses de quem buscou a tutela jurisdicional.  

A efetividade processual tem suas raízes fincadas no direito constitucional a uma 

adequada tutela jurisdicional, a questão é que muito se tem discutido sobre o 

princípio da efetividade em face do princípio do contraditório e da segurança jurídica, 

a grande dificuldade se dá em conciliar uma razoável duração do processo e os 

princípios ora citados, o que leva a reflexão do que seria um tempo razoável de 

duração, uma vez que demais princípios precisam ser observados. 

Atualmente a discussão gira em torno da problemática da celeridade processual em 

face da efetividade, pois a demora processual tem feito com que as demandas 

judiciais acabem por perder seu objeto, tornando-se ao final, inúteis.  

Lenza (2006 p. 572) assim afirma a esse respeito: “... em algumas situações, 

contudo, a demora, causada pela duração do processo e sistemática dos 

procedimentos, pode gerar total inutilidade ou ineficácia do provimento requerido”. 

Desta forma pode-se concluir que em se tratando de efetividade, o tempo é a maior 

causa impeditiva do sucesso final do provimento buscado pela tutela jurisdicional. 
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2.2 A reforma do judiciário 

Lenza (2005) relata de forma cronológica as reformas ocorridas no judiciário: em 

novembro de 2004 foi promulgada a emenda 45, após 13 anos de tramitação, 

também conhecida como a emenda constitucional de reforma do judiciário, 

apresentada na Câmara dos Deputados pelo Deputado Hélio Bicudo, em 26 de 

março de 1992, recebendo o número de Proposta à Emenda Constitucional 96/92. 

A PEC (Proposta de Emenda Constitucional) nº. 96/92 tramitou por vários anos, 

tendo como última relatora na Câmara a Deputada Zulaiê Cobra. Depois de 

aprovada em dois turnos e enviada ao Senado Federal, recebeu o n°. 29/2006, 

tendo como primeiro relator no Senado o Senador Bernardo Cabral. 

A partir do ano de 2000, 17 Projetos de Emendas Constitucionais sobre o judiciário 

foram propostas tramitando em conjunto, diante disso 14 audiências Públicas foram 

realizadas, contando com a presença e participação dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal e de outros Tribunais Superiores, da Ordem dos Advogados do 

Brasil, do Ministério Público, e de diversas outras autoridades e estudiosos da 

matéria. 

Vários procedimentos ocorreram no decorrer da analise em relação às aprovações 

dos Projetos propostos para que houvesse a tão esperada e necessária reforma do 

judiciário. Até que no dia 17 de novembro de 2004 foi aprovada a Emenda 45/2004. 

De acordo com Lenza (2005) várias alterações foram feitas, dentre elas a garantia 

da celeridade processual. Observe art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal de 1988: 

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. (BRASIL, 2008 

p.10). 

Assim como o art. 7º da E.C. n. 45/2004:  

Art. 7º - O Congresso Nacional instalará, imediatamente após a 
promulgação desta Emenda Constitucional, comissão especial mista, 
destinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei necessários 
à regulamentação da matéria nela tratada, bem como promover alterações 
na legislação federal objetivando tornar mais amplo o acesso à Justiça e 
mais célere a prestação jurisdicional. (BRASIL, 2008 p.106) 
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Como se pode perceber a Emenda Constitucional 45 inseriu no rol dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, de forma expressa, a celeridade processual, que até então 

se encontrava apenas implícita como decorrência da dignidade da pessoa humana. 

Pode-se afirmar que ao se inserir a celeridade processual como cláusula pétrea na 

Constituição levou-se em consideração o fato de ser o processo um meio que 

viabiliza o exercício dos demais direitos. 

A ineficiência do processo gera a ineficiência de todos os demais direitos e 

garantias, pois não há como se fazer valer direitos ilegalmente descumpridos ou 

restringidos, quando infrutífero o meio pelo qual se pode exigir sua correta aplicação. 

O Poder Constituinte Originário ao estabelecer o rol de direitos e garantias 

fundamentais abriu espaços para que esses direitos e garantias fossem no decorrer 

do tempo complementados em termos de efetivação e a Emenda Constitucional 45, 

objetiva justamente essa complementação tão necessária aos direitos e garantias 

individuais. 

Várias foram às alterações realizadas pela Emenda Constitucional 45, visando dar 

uma maior credibilidade ao sistema judiciário brasileiro, uma vez que, como já citado 

anteriormente este vem sofrendo diversas conseqüências por falta de efetividade e 

excesso de morosidade. 

2.2.1 A Emenda Constitucional 45/2004 e o princípio da razoável 
duração do processo 

A Emenda Constitucional 45 entrou em vigor no dia 31 de dezembro de 2004 e 

promulgada no dia 8 de dezembro do mesmo ano, promovendo diversas 

modificações na nossa Carta Constitucional de 1988, dentre essas alterações está o 

art. 5º: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
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LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação. (BRASIL, 2009 p. 15 e 20) 

Embora, muito se falasse a respeito da celeridade processual pela doutrina e esta já 

encontrar previsão em normas infraconstitucionais, especificamente nas Leis 

9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e com a Lei 

10.259/01, que institui os Juizados Especiais Cíveis e Criminais na esfera Federal, 

até então não havia previsão a nível constitucional, sendo hoje, parte intangível e 

imodificável da constituição, ou seja, inserida no ordenamento jurídico pátrio como 

Cláusula Pétrea. 

E do conhecimento geral que uma das maiores problemáticas encontradas no 

âmbito da justiça brasileira é o da morosidade processual e a emenda ora em 

questão ao alterar o artigo 5º do texto da Carta Magna veio assegurar como direito 

constitucional a tão discutida celeridade. 

O Estado ao avocar para si a função de dizer o direito e solucionar litígios avoca 

também obrigações severas em se tratando de efetividade das perspectivas 

almejadas pelas partes litigantes, se ele detém esse poder, precisa necessariamente 

estar preparado para atender as expectativas da sociedade. 

A não preparação ou capacitação do poder judiciário geraria diversos problemas 

sociais como a insegurança jurídica, a instabilidade social e o desrespeitar direitos 

fundamentais inerentes à sociedade democrática estabelecida pelo estado brasileiro. 

Foi visando à segurança jurídica, a estabilidade social e o respeito aos direitos 

fundamentais que o dispositivo ora em estudo foi inserido no contexto do 

ordenamento jurídico pátrio. 

Tendo como finalidade primordial garantir uma razoável duração do processo e fazer 

com que essa razoável duração não seja vista como mero instrumento formal 

processual e sim como mais um elemento a ser respeitado pelo poder jurisdicional 

que se busca dar efetividade referido dispositivo. 

Atualmente as demandas judiciais têm crescido de forma muito significativa, sendo 

indiscutível a necessidade de que o Poder Judiciário precisa encontrar uma razoável 

celeridade a fim de ser igualmente compatível com a grande demanda social 
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crescente e foi consciente dessa necessidade que tal modificação foi inserida no 

artigo constitucional. 

2.2.2 As reformas do processo civil 

A alteração do referido artigo dá ao cidadão a garantia de que ao buscar 

providenciais judiciais ele obterá ao final uma decisão que ainda tenha finalidade, 

garante ao brasileiro que o objetivo da demanda instaurada não perderá seu objeto 

pela morosidade judicial. 

A Lei nº. 5.869/73 de 11 de janeiro de 1973 que instituiu o Código de Processo Civil 

Brasileiro vem sofrendo diversas alterações desde sua publicação, com o fim de 

atender as inúmeras necessidades da sociedade brasileira que inevitavelmente vem 

se modificando com o decorrer do tempo. 

Com o passar dos anos as pessoas evoluem e as necessidades obviamente se 

modificam e para atender essas novas situações a justiça precisa estar atenta 

quanto a suas responsabilidades jurisdicionais que como não poderia ser diferente 

também precisa se atualizar para a adequação das novas realidades sociais. 

Sendo o processo o meio pelo qual se busca a tutela jurisdicional e diante da 

massificação das coisas exigem-se condutas do Poder Judiciário que sejam rápidas 

e eficazes, assim sendo este não poderia ficar de fora das necessárias mudanças 

que a evolução social exige. 

As primeiras grandes modificações do Código de Processo Civil se deram por meio 

da Lei nº 8.952/1994, mudanças essas relativas à tutela antecipatória. A segunda 

fase se deu com as Leis Ordinárias nº 10.532/2001, 10.358/2001 e 10.444/2002, que 

tiveram como objetivo promover uma maior efetividade jurisdicional. 

É inegável que o Poder Judiciário vem passando por momentos de crise, as 

alterações que até então haviam sido feitas foram insuficientes para atender as 

diversas necessidades que os avanços sociais exigiram, nota-se uma grande 

disparidade entre esses avanços e a estrutura do judiciário. 
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Diante da problemática do Poder Judiciário percebeu-se que havia a necessidade de 

uma mudança mais abrupta não somente na legislação infraconstitucional, mas no 

próprio texto constitucional, surgindo dessa forma à emenda constitucional nº 45, 

promulgada em 08/12/2004, promovendo significativas inovações no Código de 

Processo Civil Brasileiro. 

Dentre essas alterações, vale destacar uma das primordiais finalidades das referidas 

modificações, “a razoável duração do processo”, modificação essa que se deu 

visando simplificar e diminuir a burocracia no que se refere ao procedimento das 

causas cíveis, visando mais celeridade, menos onerosidade e mais eficiência. 

2.2.3 A Lei 11.277/2006 e a introdução do artigo 285-A no Código de 
Processo Civil 

O Código de Processo civil, como já foi visto, vem passando por uma fase de 

diversas modificações, o que demonstra a constante luta por um processo ideal, por 

um processo de efetivos resultados. 

Em busca de um processo mais célere no dia 07 de fevereiro de 2006, foi 

introduzida pela lei 11277, o artigo 285 – A, trata-se do artigo que vem recebendo o 

nome de “julgamento de processos repetitivos”. 

Esse artigo foi introduzido no sistema processual civil brasileiro visando dar maior 

efetividade ao disposto no artigo 5º da Constituição Federal pela emenda 

Constitucional 45/2004. 

O referido artigo confere ao juiz autorização para julgar improcedente o pedido do 

autor, ou seja, julgar o mérito, pela simples leitura da petição, antes mesmo da 

citação da parte contrária, desde que já tenha julgado anterior “idêntico”. 

O que se busca são meios alternativos para um procedimento mais célere que 

favoreça a solução de conflitos e no caso do art. 285 – A existe uma permissão para 

uma suposta efetividade sem lotar o judiciário. 

As partes ao acionarem a jurisdição estatal se fazendo valer de seu direito de ação, 

estão na busca de uma pacificação de seus direitos materiais, no caso do referido 
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artigo, percebe-se que o problema no caso concreto não é individualizado, mas sim 

analisado de forma geral. 

2.3 O artigo 285 - A do CPC e sua sistemática 

O artigo 285 – A foi inserido no Código de Processo Civil pela Lei Federal nº11. 277, 

no dia 07 de fevereiro de 2006, a referida norma foi introduzida com a finalidade de 

regulamentar o disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que 

estabelece uma razoável duração do processo. 

Assim está expresso no referido artigo: 

Art. 285 – A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no 
juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros 
casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. (BRASIL, 2009 p. 408) 

Visando uma maior celeridade, o artigo acima citado, dá ao magistrado a 

possibilidade de julgar totalmente improcedente o pedido formulado pelo autor antes 

mesmo da citação do réu, reproduzindo o teor das sentenças anteriormente 

prolatadas. 

Para a o artigo ora em estudo possa vir a ser aplicado há a exigência de alguns 

requisitos como a necessidade de que a causa verse sobre questão unicamente de 

direito, que existam precedentes no mesmo juízo e que haja julgados anteriores pela 

improcedência total do pedido em casos idênticos.  

1. Matéria unicamente de direito: quando o artigo diz “matéria unicamente de 

direito”, há de ser entendida de uma forma abrangente, considerando o fato de ser 

inexistente uma questão unicamente de direito. 

O que se leva a entender o disposto no artigo 285 – A é que o legislador ao se referir 

a matéria unicamente de direito tratava na verdade da argüição unicamente de 

direito feita pelo autor e não matéria de direito, pois toda matéria leva a possibilidade 
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de debate fático, devendo então ser entendido como a desnecessidade de dilação 

probatória e designação de audiência. 

2. Precedentes já existentes: outra exigência para que o magistrado possa aplicar o 

referido artigo é que exista mais de um precedente no mesmo juízo que sentenciará 

o novo caso, não podendo um juiz substituto ou que estiver em atividades 

cumulativas basear o julgamento da causa em sentenças de improcedência  

proferidas em outro juízo. 

3. Julgados anteriores de total improcedência no mesmo juízo: esse requisito 

demonstra claramente a impossibilidade de se aplicar o julgamento antecipado 

tendo como base um julgado de improcedência parcial. 

2.4 A inconstitucionalidade do artigo 285-A do CPC 

O artigo 285 – A do Código de Processo civil, objeto de estudo no presente trabalho 

é uma permissão legal dada ao magistrado de primeira instância para proferir 

sentenças de improcedência liminar, sem a citação da parte adversa, baseando-se 

unicamente em precedentes de sua própria autoria ou de outro magistrado que 

tenha atuado ou que ainda atue no mesmo juízo. 

Ocorre que muito se tem discutido acerta do referido artigo, visando encontrar seus 

pontos negativos e positivos, mais especificamente a discussão se dá em face da 

Inconstitucionalidade ou constitucionalidade do artigo em tela, diante disso 

analisaremos de forma detalhada buscando alguns pontos em relação à norma. 

O Brasil é um país democrático de direito, sendo assim é imprescindível que haja 

respeito ao cidadão enquanto parte integrante dessa democracia. Ao julgar 

liminarmente improcedente o pedido formulado pelo autor lhe é retirado várias 

prerrogativas garantidas pela suprema lei do Estado. 

A Constituição Federal de 1988 traz a garantia de um devido processo legal, 

garantia essa que inclui diversas outras como o contraditório, a ampla defesa, o 

princípio da Isonomia, da proporcionalidade e a efetividade da tutela jurisdicional. 
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A Suprema lei do Estado Brasileiro garante a todos o exercício do direito de ação e 

estabelece a garantia do contraditório e da ampla defesa com o intuito de dar 

efetividade a esse direito. 

 Há a necessidade de que o contraditório seja entendido como a necessidade de dar 

conhecimento às partes da existência da ação e de todos os atos praticados no 

processo e por conseqüente a ampla defesa é a forma de se conferir ao réu a 

oportunidade de ser ouvido a fim de apresentar sua contrariedade, respeitando 

assim o novo modelo de “Processo Constitucional”. 

Nesse sentido estabelece Átila Da Rold Roesler o Procurador federal da Advocacia-

Geral da União, especialista em Direito Processual Civil: 

[...] No modelo constitucional de processo, a defesa deve ser encarada 
como um direito subjetivo do réu à prestação jurisdicional do Estado. Tem o 
réu, uma vez demandado em juízo, o mesmo direito do que o autor a obter 
uma decisão de mérito. Ocorre que, ao ser afastado o pedido do 
demandante, o Estado-juiz declara a correta postura assumida pelo réu na 
situação que lhe foi submetida. A decisão que analisa o mérito da causa 
tende a transitar em julgado e ganha contornos de imutabilidade. Com isso, 
aquela mesma situação material já não poderá ser mais rediscutida entre as 
mesmas partes e perante quaisquer órgãos jurisdicionais. Dessa forma, 
protege-se o réu garantindo-se a ele a adequada e justa tutela jurisdicional. 
Somente a participação efetiva de todos os sujeitos interessados na 
formação da decisão judicial é que confere verdadeira legitimidade ao 
exercício da jurisdição. Não há como se ter uma decisão legítima sem dar 
àqueles que são atingidos por seus efeitos a oportunidade de participação 
na lide. Assim como o direito de ação, o direito de defesa se desdobra em 
um conjunto de garantias que confere ao réu a possibilidade de apresentar 
suas alegações, produzir as provas que se entender necessárias, recorrer, 
enfim, propor todos os meios necessários para estabelecer o pleno 
contraditório. (ROESLER, 2010). 

É inegável a importância da defesa do réu atualmente no processo civil diante do 

ponto de vista processual-constitucional, onde a garantia do exercício do direito de 

ação caminha lado a lado ao direito da ampla defesa e do contraditório como 

corolário do devido processo legal. 

As reformas ocorridas no Código de Processo Civil visaram à busca de um sistema 

jurisdicional mais eficiente, mais célere e menos oneroso, com o objetivo de dar uma 

maior credibilidade ao sistema que tem se mostrado fraco, tardio, gerando 

insegurança social e descrédito perante a sociedade. 
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Pode-se dizer que se buscou com muito afinco através das reformas já citadas, dar 

efetividade a tutela jurisdicional através da celeridade, mas a problemática maior é 

que para dar essa efetividade deixaram de observar garantias mínimas do cidadão 

brasileiro. 

O artigo 285 – A fere o princípio do devido processo legal, uma vez que não dá às 

partes a faculdade de se manifestarem no processo, ou seja, para se garantir a 

efetividade da celeridade processual as partes são impedidas de usarem direitos a 

elas inerentes. 

Vários são os especialistas que compartilham do entendimento referente à 

inconstitucionalidade do artigo em questão, podemos citar o pensamento de Helena 

N. Abdo, advogada do escritório Machado, Meyer Sendacz e Opice e professora de 

direito processual civil: 

[...] a pretexto de conferir maior agilidade e efetividade à tramitação dos 
processos em primeiro grau de jurisdição, esse novo „esquema‟ aniquila por 
completo o caráter dualista do processo, consagrado pela Constituição 
Federal por meio das garantias do contraditório, da ampla defesa e do 
devido processo legal. (ABDO, apud SCHULZE, 2007) 

Para Abdo, primeiramente pode-se verificar a inadequação do legislador ao se referir 

a “casos idênticos”. 

[...] processo „idêntico‟ significa processo no qual estão presentes as 
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Como se 
sabe, essa coincidência entre partes, pedido e causa de pedir acarreta a 
extinção do processo sem julgamento do mérito por litispendência (CPC, 
art. 267, V). (ABDO, apud SCHULZE, 2007) 

A advogada afirma que o legislador ao fazer menção a “casos idênticos” quis na 

verdade se referir a casos em que se veicule na causa de pedir a mesma tese 

jurídica, afirma ainda que o referido artigo elimina a participação do réu em primeiro 

grau de jurisdição, tendo somente a oportunidade de se manifestar, em segundo 

grau, caso a haja apelação da parte contrária. 
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Nessa mesma linha de raciocínio, Roberto B. Dias da Silva, advogado e professor 

de direito constitucional na PUC-SP e na UNIP (Universidade Paulista), "o novo 

artigo 285-A é inconstitucional e fere o princípio da ampla defesa e do devido 

processo legal, ainda que a sentença seja favorável ao réu”. (SILVA, 2006 apud 

SCHULZE, 2007). 

O advogado e professor acima citado, afirma que é importante se buscar formas 

ágeis para a tramitação dos feitos, mas desde que isso não implique em tratamentos 

padronizados. 

Alberto Nogueira Júnior juiz federal no Rio de Janeiro (RJ), mestre e doutor em 

Direito pela Universidade Gama Filho, professor adjunto da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), professor adjunto da Sociedade Educacional São Paulo Apóstolo 

(SESPA/Universidade), compartilha do mesmo entendimento dos demais 

especialista: 

[...] Dentro desta perspectiva, não há como deixar de se reconhecer a 
inconstitucionalidade patente da norma contida no art. 285 – A do CPC, com 
a redação dada pela Lei no. 11.277, de 07.02.2006. 
Buscou-se, sem dúvida, estender à primeira instância a norma estabelecida 
no art. 557, "caput" e § 1

o
. - A do CPC; mas tal extensão não era possível, 

tendo em vista que, no procedimento recursal ali estatuído, já existe a figura 
do réu, o que não se dá na hipótese prevista no novo art. 285 – A do CPC; e 
isto faz toda a diferença do mundo. (NOGUEIRA JÚNIOR, 2006). 

Havendo a apelação e sendo julgada pelo tribunal, este pode entender que não 

havia a total improcedência apontada pelo juiz de primeira instância, mas sim parcial 

improcedência, sem que o apelado, que só se tornou réu depois de sentenciado a 

causa, tenha exercido qualquer atividade processual, objetivando influenciar na 

decisão do juízo de primeira instancia. 

O tribunal pode entender também a ausência total ou parcial de improcedência que 

depende da dilação probatória, que no caso da norma em tela, ainda não ocorreu, 

não podendo o tribunal instaurar e presidir essa atividade em segundo grau, sob 

pena de incorrer em supressão de instância, conforme disposto no art. 560 e 

parágrafo único do Código de Processo Civil Brasileiro: 
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Art. 560. Qualquer questão preliminar suscitada no julgamento será decidida 
antes do mérito, deste não se conhecendo se incompatível com a decisão 
daquela. 
Parágrafo único. Versando a preliminar sobre nulidade suprível, o tribunal, 
havendo necessidade, converterá o julgamento em diligência, ordenando a 
remessa dos autos ao juiz, a fim de ser sanado o vício. (BRASIL, 2009 p. 
432) 

A Constituição Federal garante a todos o exercício do direito de ação e estabelece a 

garantia do contraditório e da ampla defesa. Há a necessidade de que o 

contraditório seja entendido como a necessidade de dar conhecimento às partes da 

existência da ação e de todos os atos praticados no processo e por conseqüente a 

ampla defesa é a forma de se conferir ao réu a oportunidade de ser ouvido a fim de 

apresentar sua contrariedade, respeitando assim o novo modelo de “Processo 

Constitucional”. 

Como se pode observar pelo artigo acima transcrito, os autos retornarão a vara de 

origem, até mesmo limitando o juízo de primeiro instancia ao procedimento da 

atividade de instrução em forma de diligência, ficando o réu na mais limitada 

possibilidade de exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa, assim diz 

Alberto Nogueira Júnior: 

Em todas essas hipóteses, o réu – apelado será afetado, em sua situação 
jurídica, sem que tenha podido exercer plenamente sua defesa, seja 
ampliando a matéria objeto da decisão, reconvindo, oferecendo pedido 
contraposto, ou alegando alguma das hipóteses previstas no art. 269, IV do 
CPC; seja ampliando a profundidade da cognição exercida, através de sua 
atividade probatória, delimitada segundo as margens fixadas em sua 
defesa, e não de acordo com aquelas traçadas pelo Tribunal; no limite, nem 
mesmo poderá o réu excepcionar o Juízo – absurdo dos absurdos. 
[...] E penso que também restou demonstrado o prejuízo que a sociedade 
inteira acaba por sofrer, quando se procede a reformas pontuais e 
casuísticas, olvidando-se de pensar-se o sistema jurídico como um todo. 
(NOGUEIRA JÚNIOR, 2006) 

De acordo com a citação acima se torna claro os diversos prejuízos causados com a 

inserção do artigo 285 – A na Legislação Processual Brasileira no que diz respeito 

ao direito do réu de exercer o contraditório e a ampla defesa de forma plena.  

Percebe-se que tal norma traz prejuízos para todos os integrantes da relação 

processual, relação essa que sequer se constituiu normalmente, os prejuízos ao réu 
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se dão quando lhe são retirados todos os direitos de exercer sua defesa, a matéria 

objeto da decisão será restrita, não podendo este ampliá-la pelos meios de defesa 

que lhe é garantido Constitucionalmente e que nesse caso são desrespeitados. 

Compartilhando do mesmo entendimento em relação à inconstitucionalidade do 

referido artigo, Câmara (2008 p. 315) relata que: “trata-se de dispositivo que, a meu 

juízo, é inconstitucional. Digo isto por ver, nesse dispositivo, uma violação do 

princípio constitucional da isonomia”.  

Alguns doutrinadores entendem que tem se buscado a qualquer custo a celeridade 

processual, sobrepondo de forma agressiva aos princípios basilares do Estado 

Democrático de Direito, assim diz Daniel Mitidiero: 

[...] a pretexto de agilizar o andamento dos feitos, pretende o legislador 
sufocar o caráter dialético do processo, em que o diálogo judiciário, pautado 
pelos direitos fundamentais, propicia ambiente de excelência para 
reconstrução da ordem jurídica e conseguinte obtenção de decisões justas. 
Aniquila-se o contraditório, subtraindo-se das partes o poder de convencer o 

órgão jurisdicional do acerto de seus argumentos. (MITIDIERO 2005, p. 

358) 

Como demonstra o autor acima citado, com a inserção do artigo 285 – A no 

Ordenamento Jurídico Pátrio, o processo perde seu caráter dialético, deixando de 

existir o diálogo judiciário, a decisão não será pautada pelos direitos fundamentais, 

mas sim em uma sentença já existente de um outro caso já julgado. 

O juiz decidirá sem que as partes possam estender a matéria objeto de análise do 

magistrado, ele se restringirá apenas ao contido na peça inicial, não podendo as 

partes se manifestar a fim de convencer o órgão jurisdicional de seus argumentos.  

De acordo com a Inconstitucionalidade do artigo 285 – A também Estão Luiz 

Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina ao 

afirmarem que: 

 [...] a regulamentação infraconstitucional da Emenda Constitucional n. 45 e 
a conseqüente reforma do CPC têm sido palco de diversas iniciativas, 
algumas já transformadas em lei, evidentemente desprovidas de maior 
cuidado com o respeito à Constituição Federal. “Veja-se, por exemplo, a 
infeliz regra do art. 285-A do CPC, que, a pretexto de permitir julgamento 
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mais célere de processos ditos repetitivos, afasta irremediavelmente o 
princípio do contraditório”. (WAMBIER, WAMBIER e MEDINA, 2006, p. 141). 

Importante também se faz ressaltar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery (apud Araújo 2009): 

O CPC 285-A é inconstitucional por ferir as garantias da isonomia (CF, 5º, 
caput e inciso I), do devido processo legal (CF, 5º, caput e LIV), do direito 
de ação (CF, 5º, XXXV, do contraditório e da ampla defesa (CF, 5º, LV), 
bem como o princípio dispositivo, entre outros fundamentos, por que o autor 
tem o direito de ver efetivada a citação do réu.  

De acordo com a violação dos princípios Constitucionais e com a 

Inconstitucionalidade na inserção do artigo em questão também está Donizetti 

(2008): 

Em nome de uma celeridade a qualquer custo, o Estado-juízo se interpõe 
entre o autor e réu, obstaculizando o exercício do direito daquele e as 
prerrogativas deste.  
A par da violação do dispositivo, inegável é a violação do princípio da 
amplitude do direito de ação. Ocorre que ao trancar liminarmente a ação, a 
norma subtrai do autor a possibilidade de influir, com a prática de atos 
posteriores à petição inicial (impugnação à contestação e memoriais, por 
exemplo), sobre o convencimento do juiz. 
A toda evidencia a celeridade não pode aniquilar outras garantias das 
partes, sob pena de não representar efetividade, ou, no máximo, uma 
efetividade malsã, que só visa o resultado. A inconstitucionalidade é 
gritante. (DONIZETTI, 2008, p. 307) 

É preocupante o fato de ter sido inserida essa norma no ordenamento jurídico 

brasileiro, pois, sendo o Brasil um Estado Democrático não é natural que essa 

norma cause efeitos na vida dos cidadãos, uma vez que se contrapõe a direitos 

tanto do autor quanto do réu. 

A norma impede tanto o autor quanto o réu de exercerem plenamente seus direitos 

na relação processual, e isso ocorre justamente por que essa relação acaba por não 

se constituir válida e completamente. 
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Os prejuízos causados por essa norma não podem ser avaliados com base apenas 

no que se refere às partes do processo. São muito mais amplos, pois atingem toda a 

sociedade, ou melhor, atingem todo o Estado Democrático de Direito. 

2.5 Considerações sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil 

Diante da notória inconstitucionalidade do art. 285 – A do Código de Processo Civil, 

acrescentado pela Lei Federal 1.277 de 07 de fevereiro de 2006 o conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil propôs, perante o Supremo Tribunal Federal, a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.695, a qual se encontra em anexo neste 

trabalho, tendo por objeto a inconstitucionalidade da íntegra do artigo ora citado. 

Um dos argumentos utilizados como tese de defesa na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade proposta Pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil é o fato de que é grande a diversidade de varas e de Juízes e o diploma 

normativo ao permitir que processos debatendo sobre o mesmo tema julgados no 

mesmo tribunal sejam usados como paradigma para a reprodução da sentença de 

um processo posterior acaba por abreviar o curso do processo, instituindo uma 

“sentença vinculante” de primeiro grau. Vejamos: 

[...] a diversidade de juízes e varas, o diploma normativo, permite que 
processos debatendo o mesmo tema, mas distribuídos a diferentes 
magistrados, tenham curso normal ou abreviado, conforme tenha sido 
proferida ou não sentença relativa ao mesmo assunto no juízo. Quebra 
desse modo, o princípio da isonomia. (BRASIL, 2006) 

O artigo 285 – A do CPC ao dar essa prerrogativa ao magistrado, criando essa 

espécie de “sentença vinculante” em primeiro grau entra em desacordo com o 

Princípio da Isonomia, pois a formação do curso normal do processo dependerá de 

qual Vara ou qual Magistrado receberá o processo por distribuição. 
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A ADIN atenta também no desacordo preocupante que ocorre em relação à norma e 

o principio da segurança jurídica quanto ao procedimento judicial, uma vez que o 

processo será normal ou abreviado, conforme a sentença já existente.  

Ressalte-se ainda, que embora a sentença exista para as partes do processo que já 

se passou, para as partes do processo posterior, esta ainda não existe, ao se levar 

em consideração o fato de que a publicação da sentença primeira só se dá na 

íntegra paras as partes do feito. Vejamos: 

 [...] a referida norma afronta o princípio da segurança jurídica, no que diz 
respeito ao procedimento judicial, posto que o processo será normal ou 
abreviado conforme sentença antes proferida, cuja publicidade para os 
jurisdicionados que não foram partes naquele feito, não existe. (BRASIL, 
2006) 

 

O Conselho Federal da OAB chama a atenção para o fato de que a norma contida 

no artigo objeto da ADIN, por impedir a instauração normal do processo restringe o 

Direito de ação, não permitindo o exame de aspectos peculiares da causa que 

poderiam levar o magistrado a decidir em outro sentido. 

O direito de ação é, pela norma fustigada, limitado, restringindo ante a 
eliminação que se faz do procedimento normal pela pronta prolação da 
sentença emprestada. (BRASIL, 2006)  

O Direito de Ação é o direito de se provocar o Estado Juiz para que venha ao caso 

concreto prolatar decisões, mas para isso há de ser inevitavelmente instaurada a 

relação processual triangular, ou seja, autor, juiz e réu. 

Com a possibilidade de prolatação de sentenças emprestadas afasta-se essa 

possibilidade no âmbito de primeiro grau, demonstrando a evidente restrição do 

direito constitucional de se acionar o poder jurisdicional por meio do direito de ação. 

Quanto ao devido processo legal, a ADIN afirma ter sido afastado pelo curso 

abreviado do processo com base em uma sentença cuja publicidade é inexistente, 

dando fim ao processo sem sequer examinar as alegações do autor. 
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A ADIN tem também como fundamento de grande relevância o modo negativo de 

democracia refletido pela norma contida no artigo em tela, pois o processo deve 

refletir o Estado Democrático de Direito, garantindo as partes uma participação 

efetiva no processo, ou seja, sua finalidade deve ser contrária à finalidade a que o 

artigo 285 – A se destina. 

[...] o processo jurisdicional „deve refletir o Estado Democrático de Direito‟ 
de que é uma espécie de „microcosmos‟ assevera que a idéia básica do 
processo deve ser a de garantir aos interessados uma participação efetiva 
no procedimento que vai Ievar à edição do ato de poder, ou seja, à decisão. 
(BRASIL, 2006) 

Diante de todo o estudo feito neste trabalho e de todos os argumentos oferecidos 

pela ADIN, não resta dúvidas quanto aos prejuízos que essa norma pode vir a 

causar a sociedade. 

Como foi demonstrado, vários são os aspectos questionáveis da referido norma e 

diversas são as discussões, mas até o presente momento não há qualquer decisão 

definitiva quanto à constitucionalidade do Art. 285 – A do Código de Processo Civil, 

pois somente a Ação Direta de Inconstitucionalidade intentada pelo Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil acima citada foi proposta. 

Espera-se que diante das análises baseadas em princípios constitucionais as 

modificações implantadas no sistema judiciário sejam revisadas de forma a 

beneficiar a sociedade com a plena efetividade da tutela jurisdicional. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

3.1 Tipo de descrição geral da pesquisa 

O estudo foi realizado com a aplicação do método dedutivo uma vez que parte-se de 

grandes princípios de direito, constitucionalizados e busca-se a sua adequação na 

carta civil brasileira. 

De acordo com Gustin e Dias (2006): 

O raciocínio dedutivo é o processo que faz referência aos dados de nossa 
experiência ou às normas e regras em relação a leis e princípios gerais e ao 
maior número de casso que a eles possam ser referidos. Esse raciocínio 
trabalha com a suposição de subordinação, ou seja, uma especificidade 
subordina-se a uma regularidade geral. (GUSTIN e DIAS, 2006, p. 23) 

Para tanto se procedeu à abordagem jurídico-dogmática, na qual se busca 

compreender o fenômeno jurídico abordado, que de acordo com Witkler (1985 apud 

Gustin e Dias, 2006 p. 21):  

Considera o Direito com auto-suficiência metodológica e trabalha com os 
elementos internos do ordenamento jurídico. Desenvolve investigações com 
vistas à compreensão das relações normativas nos vários campos do 
Direito e com a avaliação das estruturas interiores ao ordenamento jurídico. 
Acentua a noção de eficiência das relações normativas nos vários campos 
do Direito e com a avaliação das estruturas interiores ao ordenamento 
jurídico.   

Com a busca de compreender-se melhor o assunto abordado, partiu-se da busca da 

verificação jurídico exploratória e da análise de  correntes diversas e contrárias com 

o objetivo de assimilarem-se os vários posicionamentos e chegar a um consenso, 

dentro da dinâmica temática, na atual visão do contexto contemporâneo  do Direito 

Processual Civil. 

Neste trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica, buscando embasamento teórico 

sobre o assunto em questão e a verificação analítica recorrendo-se a fontes de 
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pesquisa jurídica primária e secundária, como: leis, doutrinas e jurisprudências sobre 

o assunto, além de artigos publicados em sítios jurídicos especializados.  

A pesquisa bibliográfica tem por finalidade conhecer as diferentes formas de 

contribuição científica que se realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno. 

Gil (2009 p. 44) relata que: “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 

fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais 

ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. 

 Assim utilizou-se o método da transferência de conceitos, no qual foram obtidos 

dados na pesquisa bibliográfica e transferidos para o estudo da problemática e dos 

pressupostos delimitados. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer deste trabalho foi feito um estudo do artigo 285 – A do CPC frente ao 

devido processo legal, princípio este que ganha na doutrina o nome de super-

princípio justamente por sua ampla abrangência. 

Foi abordada a importância de se analisar o processo como instituição 

constitucionalizada, com capacidade para dirigir o procedimento como garantia 

constitucional em contraditório, ampla defesa e isonomia, nos moldes do moderno e 

denominado “modelo constitucional do processo”. 

Várias são as dúvidas em torno da constitucionalidade do artigo 285 – A do Código 

de Processo Civil. Pontos negativos foram apontados por autores, mas a verdade é 

que nada de concreto se tem, uma vez que a ADI proposta pela Ordem dos 

Advogados do Brasil não foi julgada, permanecendo desta forma as dúvidas em 

torno da norma. 

Contudo, ficou clara a importância do modelo constitucional do processo por 

compreender princípios de valores inestimáveis que convertem o processo a uma 

garantia absoluta, princípios estes que representam conquistas teóricas da 

humanidade na luta contra a tirania. 

Sendo assim, à luz do modelo processual constitucional, pode-se afirmar que o 

processo quando visto como instituição constitucionalizada é na verdade um direito-

garantia efetivado através dos princípios que lhes dão total efetividade. 

Sabendo que Devido Processo Legal se desdobra em devido processo legal formal 

e em devido processo legal material tem-se que o artigo 285 - A promove duas 

afrontas:  

I - a primeira se dá quando se retira das partes a faculdade de poder vir a juízo 

quando há necessidade e se utilizar de todas as possibilidades dadas por esse 

princípio de forma integral. 

II - a segunda se refere ao controle dos atos do poder público que se tem através do 

devido processo legal material, pois é através desse princípio que se avalia todos os 

atos emanados do poder público, sem o qual as partes se encontrariam em posição 

desprivilegiada. 
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Pode se verificar que ao afrontar o Princípio do Devido Processo Legal, o artigo 285 

- A do CPC retira do indivíduo garantias mínimas atribuídas ao cidadão à custa de 

diversas lutas no decorrer de muitos anos. 

Ao analisar o artigo objeto de estudo no presente trabalho, frente ao Princípio do 

Contraditório, que é um dos princípios abrangidos pelo Devido Processo Legal, 

observa-se que não é assegurado às partes a igualdade de oportunidades em expor 

argumentos e produzir provas. 

Ao afrontar o Princípio do Contraditório a norma em tela, impede as partes de 

influenciar de forma igualitária na decisão do magistrado, confrontando de forma 

inaceitável as garantias mínimas de um Estado democrático de direito. 

Quando a Constituição Federal afirma que todos são iguais perante a lei ela quer 

dizer justamente que todos têm direito à igualdade de oportunidades, e se essa 

norma constitucional afirma isso de uma forma geral, obviamente se enquadra nos 

procedimentos judiciais, melhor dizendo, principalmente nos processos judiciais. 

O Direito de ação é negado ao cidadão diante da norma contida no artigo 285 – A, 

pois esse Direito Constitucional não se consuma com a simples aceitação da ação, 

mas sim com o procedimento normal do processo, procedimento esse limitado por 

tal norma. 

Para que o Direito de ação seja efetivado é necessário que ao se provocar o Estado-

Juiz haja o surgimento da relação processual triangular, ou seja, autor, juiz e réu, 

quando afastada essa possibilidade, restringe-se o direito de ação, podendo se 

afirmar então que esse direito não foi respeitado em sua plenitude. 

A jurisdição é a prova maior do Poder Estatal. É o Estado dizendo o direito nos 

casos concretos. É o Estado interferindo na vida particular dos cidadãos de um 

Estado democrático, visando solucionar pacificamente divergências, não podendo 

um Estado democrático impedir uma das partes de contraditar no processo. 

A ampla defesa é um princípio que atuando juntamente com o contraditório formam 

o reflexo do devido processo legal. A ampla defesa deve ser interpretada em seu 

sentido literal: dar às partes o direito de se defender de forma ampla e isso quer 

dizer usar todos os meios em direito admitidos. 
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O artigo 285 – A inevitavelmente está em desacordo com a ampla defesa, pois, uma 

vez em confronto com o Princípio do Devido Processo Legal e do contraditório 

também não é compatível com a ampla defesa, por ser esta última um princípio 

interligado a ambos. Além disso, retirar, ainda que em parte, direito de agir no 

processo é retirar ampla defesa. 

A norma ora em questão permite a utilização de sentença prolatada em um processo 

anterior, dando fim ao processo proposto posteriormente, instituindo desta forma, 

uma espécie de “sentença vinculante” de primeiro grau, o que é extremamente 

perigoso do ponto de vista da segurança jurídica. 

De um lado um sistema que criou normas e princípios que garantem as partes o uso 

de uma defesa ampla e igualitária, de outro uma norma, criada por esse mesmo 

sistema, que retira dos indivíduos as garantias que eles próprios criaram. 

Ao inserir o artigo 285 – A no ordenamento, se buscou dar mais celeridade e, 

conseqüentemente, mais efetividade, mais confiança, mais credibilidade ao sistema 

judiciário. Mas ao se estudar seu conteúdo frente aos princípios norteadores da 

democracia, percebe-se claramente a divergência entre a finalidade e o resultado. 

Não se dá credibilidade ao sistema criando normas que contradizem direitos e 

garantias alcançadas, todas as garantias colocadas em estudo neste trabalho foram 

fruto de um longo processo de lutas, ao contrário do que ocorreu com a nova norma. 

Percebe-se que isso só gerará mais descrédito ao sistema judiciário. 

Não há como ganhar credibilidade jurisdicional criando normas em desacordo com o 

princípio da segurança jurídica, pois em acordo com o artigo 285 - A o processo será 

normal ou abreviado conforme a sentença antes proferida, cuja publicidade para 

aqueles que não foram partes no feito, sequer existe. 

Não há duvidas quanto à importância da celeridade processual que se obterá com o 

julgamento antecipado das ações “repetitivas”. Certamente os julgamentos serão 

mais céleres, pois sequer se completará uma relação processual comum. Contudo, 

o que se afirma é que em termos de efetividade e credibilidade o sistema 

inequivocamente decairá. 

O mínimo que se espera de uma democracia é que se respeitem os direitos e 

garantias a ela inerentes. Quando se ignora os direitos e garantias da sociedade, 
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pode-se perder o objeto da democracia, ou seja, sua finalidade pode deixar de 

existir. 

Dessa forma, diante de todo o estudo realizado conclui-se pela inconstitucionalidade 

do artigo 285 – A do Código de Processo Civil sendo necessário que a referida 

norma seja retirada do ordenamento jurídico pelas formas adequadas de controle de 

constitucionalidade. 
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6 ANEXOS 

Anexo A - Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 3695 

“Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal  

 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, serviço público dotado de 

personalidade jurídica, regulamentado pela Lei 0906, com sede no Edifício da 

Ordem dos Advogados, Setor de Autarquias Sul, Quadra 05, desta Capital, vem, nos 

termos do artigo 103, VII, da Constituição Federal, por meio de seu Presidente (doc. 

01), ajuizar 

ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, 

contra a íntegra da Lei federal l 1.277, de 7 de fevereiro de 2006, que “acresce o art. 

285-A à Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que institui O Código de Processo 

Civil” (doc. 02), cuja redação é a seguinte: 

Art. 1º Esta Lei acresce o art. 285-A a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que 

Institui o Código de Processo Civil. 

Art. 2º Á Lei n° 1869 de 11 de janeiro de I973, que institui o Código de Processo Civil 

passa a vigorar acrescida do seguinte art. 285-A: 

Art. 285-A Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já 

houver sido proferido sentença de total improcedência em outros casos idênticos, 

poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da 

anteriormente prolatada. 

§1º Se autor apelar, é facultado o juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter 

a sentença e determinar o prosseguimento da ação. 

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

ao recurso. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 



 

 

A Lei atacada, introduzindo no Código de Processo Civil, com o artigo 285 - A, a 

possibilidade de dispensa da apresentação de defesa e a reprodução de sentença 

em outro feito prolatada (sentença emprestada), está a macular o artigo 5°, caput, 

com os incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal; verbis: 

 

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termo: 

seguintes: 

... 

XXXV – a lei não excluíra da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito; 

... 

LIV – ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal; 

LIV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes. 

 

Na administração do aparelho judiciário, juízes dispõem-se em varas diversas, 

havendo, em algumas, além do titular, um substituto auxiliar.  

Muitas vezes, varas permanecem sem titular por longos períodos, havendo 

sucessivos juízes substitutos que por elas passam em períodos nem sempre longos. 

Proferem os juízes, por outro lado, sentenças aos milhares, cuja publicidade 

restringe-se, de fato, aos litigantes dos feitos nos quais são proferidas, uma vez que, 

como regra, não são publicadas na íntegra, nem se encontram disponíveis nos 

meios   de pesquisa de jurisprudência. 

A norma atacada permite a utilização de sentença prolatada em outro processo, no 

mesmo juízo, para dar fim a processo proposto posteriormente. Institui entre nós 

uma sentença vinculante, impeditiva do curso do processo em primeiro grau. 



 

 

Ante a diversidade de juízes e varas, o diploma normativo permite que processos 

debatendo o mesmo tema, mas distribuídos a diferentes magistrados, tenham curso 

normal ou abreviado, conforme tenha sido proferida ou não sentença relativa ao 

mesmo assunto no juízo. Quebra, desse modo, o principio da isonomia.  

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

ao procedimento judicial, posto que o processo será normal ou abreviado segundo 

sentença antes proferida, cuja publicidade para os jurisdicionados que não 

foram partes naquele feito não existe. 

 Restringe de forma desarrazoada, sem margem para dúvidas, o diploma legal, o 

principio do direito de ação. Em parecer, da lavrado jurista Paulo Medina no 

âmbito do OAB, cuja juntada se faz com a inicial (doc. 03), a limitação a tal garantia 

constitucional restou perfeitamente delineada nos seguintes termos: 

“ADA PELLEGRINI GRINOVER, por seu turno, lembrando que „a jurisprudência 

brasileira tem admitido o poder de regulamentação, pelo legislador ordinário, do 

princípio constitucional da inafastabilidade do controle judiciário‟ adverte, porém, que 

tal regulamentação deveria confinar-se dentro de limites que lhe impedissem reduzir 

desarrazoadamente ou aniquilar a garantia constitucional‟. No mesmo sentido é a 

orientação da jurisprudência constitucional alemã e italiana, que conforme salienta a 

ilustre professora, „tem deduzido, da garantia constitucional do direito de ação e de 

defesa, princípios e postulados relevantes para o processo; ao legislador - 

acrescenta – compete regular o exercício do direito de ação e de defesa, de acordo 

com a estrutura e as exigências de cada procedimento: mas sem limitar a garantia 

da possibilidade concreta de desenvolver a atividade necessária para obter o 

pronunciamento do juiz sobre a razão do pedido, em todas as fases processuais'” 

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

questão jurídica suscitada no pedido já recebeu do juízo solução contrária, o que se 

está estabelecendo, de forma iniludível é uma desarrazoada restrição ao direito de 

ação, pela via oblíqua de um expediente que não permite o exame de aspectos 

peculiares que a causa, porventura, apresente e que, talvez levassem o juiz a decidir 

noutro sentido.” 

O direito de ação é, pela norma fustigada, limitado, restringindo ante a eliminação 

que se faz do procedimento normal pela pronta prolação da sentença emprestada. O 



 

 

direito de ação é direito de provocar o surgimento da relação processual triangular 

(autor-juiz-réu). Afastada tal possibilidade no âmbito de primeiro grau exsurge sua 

evidente restrição. 

A norma atenta também contra o princípio do contraditório. Mais uma vez o 

parecer do Jurista Paulo Medina merece citação: 

A extinção prematura e precitada do processo, nas condições admitidas pelo art. 

285-A do Código de Processo Civil, sacrifica, ainda, outro princípio constitucional, o 

princípio do contraditório (Constituição, art. 5º LV). Segundo esse princípio em sua 

acepção hodierna não basta que às parte: se assegure bilateralmente de audiência 

ou ciência recíproca dos atos que um e outro dos litigantes pratique no curso do 

procedimento. O contraditório como acentua JOSÉ LEBRE DE FREITAS, implica, 

fundamentalmente, „uma garantia de participação efetiva das partes no 

desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade de, em plena igualdade 

influírem em todos os elementos (factos, provas, questões) que se encontrem em 

ligação com o objeto da causa e que em qualquer fase do processo apareçam como 

potencialmente relevantes para a decisão. " 

Por fim, cabe apontar que a Lei 11.277 macula ainda o devido processo legal. 

Como bem destacou Paulo Medida ainda em seu parecer anexo, o devido processo 

é conspurcado, quando o feito tem seu curso abreviado com fundamento em 

sentença, cuja publicidade é inexistente, que acaba por dar fim ao processo sem 

examinar as alegações do autor, sem as rebater. 

“LUIZ GUILHERME MARINONI advertindo para a circunstância de que o processo 

jurisdicional „deve refletir o Estado Democrático de Direito‟ de que é uma espécie de 

„microcosmos‟ assevera que a idéia básica do processo deve ser a de garantir aos 

interessados uma participação efetiva no procedimento que vai Ievar à edição do ato 

de poder, ou seja, à decisão. „Participação, porém - acrescenta -, pressupõe 

informação. Por isso, o devido processo legal requer a conjugação dos princípios 

constitucionais do contraditório, da publicidade e da motivação. Tais princípios - 

conclui o professor paranaense -, por óbvio, adquirem roupagem política, querendo 

dar ênfase à necessidade de uma efetiva participação no processo.” 

Ora, não corresponde a esse modelo o processo que dá ao autor a sensação de 

haver empreendido um vôo cego, quando ajuíza uma ação deduzindo pretensão que



 

 

 o Juízo já estaria deliberado a repetir, com apoio em decisão anterior que a parte 

ignorava ou a que não pôde ter acesso. Terá faltado, nesse contexto, ao autor, a 

indispensável informação, negou-se-lhe, ademais, qualquer possibilidade de 

participação, no sentido de poder influir sobre a sentença e a motivação dessa não 

refletiu de nenhum modo as alegações expostas na petição inicial. 

A norma impugnada, pois, por violar o principio da igualdade, da segurança, do 

acesso à Justiça, do contraditório e do devido processo legal há de ser expurgada 

do ordenamento jurídico pátrio. 

Liminar 

 Impõe-se a concessão de medida liminar para o fim de ser evitada aplicação da 

norma fustigada, cujo período vacatio legis está por se ultimar em 08 de maio do 

corrente ano. Não se pode admitir que venha a produzir efeitos norma que irá atingir 

milhares de processos judiciais, sejam aqueles que venham a ser propostos após 

seu período de vigência, sejam aqueles que, encontram-se em curso, acabarão por 

ser abreviados pela aplicação da novel norma processual. Na medida em que o 

diploma legal impugnado será, com certeza, declarado inconstitucional ao final do 

julgamento da presente ação, admitir que produza efeitos ensejará, após a 

declaração de nulidade de milhares de atos e sentenças judiciais que tenham sido 

lavrados com apoio na norma fustigada provocando graves transtornos à 

administração da justiça e ainda a credibilidade do Poder Judiciário. É manifesta, 

pois a conveniência de se conceder liminar, dispensando-se até mesmo a audiência 

prévia do Congresso Nacional e do Presidente da República. 

Pedido 

Por todo o exposto pede o autor seja suspensa liminarmente a íntegra da Lei federal 

11.277, de 7 de fevereiro de 2006. 

Pede seja declarada, ao final a inconstitucionalidade da íntegra da Lei federal 

11.277, de 7 de fevereiro de 2006. 

Requer seja citado o Advogado-Geral da União, nos termos do artigo 103, § 3°, da 

Constituição Federal, para defender o ato impugnado, na Praça dos Três Poderes, 

Palácio do Planalto, Anexo IV, em Brasília, Distrito Federal.



 

 

Requer, outrossim, sejam oficiados o Presidente da República e do Congresso 

Nacional para prestarem informações no prazo legal. 

 

Protesta pela produção de provas porventura admitidas (art. 9°  §§ 1° z 3° da Lei 

9.868). 

 

Dá à causa o valor de mil reais. 

 

Brasília, 24 de março de 2006. 

Roberto Antônio Busato 

Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

 

Marcelo Mello Martins 

OAB/DF 6541” 
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