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RESUMO 
 

 

Trata o presente trabalho do problema referente à ausência de autorização legislativa, na 

forma do art. 332 do NCPC, para a possibilidade jurídica do pedido. Arregimentou-se, como 

hipótese central, se os princípios da primazia do mérito da demanda, do processo sem dilações 

indevidas e da adaptabilidade procedimental seriam suficientes para que o juiz aplicasse a 

improcedência prima facie atípica. Objetivou-se, assim, examinar, de forma minuciosa, a 

polêmica possibilidade jurídica do pedido acerca da utilidade em se optar pelo seu julgamento 

liminar e o que pode contribuir para a sua aplicação. Utilizaram-se, para tanto, os métodos 

hipotético-dedutivo, argumentativo e histórico, visto que o tratamento do tema não se 

concretizou sob a ótica dogmática, transpondo-se para o âmbito zetético, envolvendo o 

Direito Processual Civil e a Teoria Geral do Processo e, ainda, aspectos da Teoria Geral do 

Direito e da Filosofia, além das pesquisas bibliográfica, jurisprudenciais e exploratórias, 

valendo-se da documentação indireta. Realizou-se em três capítulos, a análise das origens 

históricas da improcedência prima facie atípica, através do estudo da possibilidade jurídica do 

pedido, do princípio da primazia do mérito da demanda, do direito de ação, por meio das 

teorias da ação, da polêmica sobre a natureza jurídica da possibilidade do pedido. O segundo 

capítulo destinou-se a tratar da necessária improcedência liminar do pedido, passando pela 

constitucionalidade do art. 285-A do CPC de 1973, do tratamento da questão no Projeto de 

Lei 166/2010, do julgamento de improcedência liminar da ação rescisória e dos embargos à 

execução. O último capítulo destinou-se a tratar da flexibilização ritual, através da 

legitimação pelo procedimento. Concluiu-se, através da pesquisa jurisprudencial realizada, 

que o problema existe no plano concreto e que a solução encontra-se na postura criativa do 

juiz ao examinar o caso concreto, que deverá buscar atingir a finalidade do processo sempre 

respeitando o contraditório e motivando suas decisões.  

 

 

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Novo Código de Processo Civil. Improcedência 

Liminar do Pedido. Julgamento de Mérito. Impossibilidade Jurídica do Pedido. 
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ABSTRACT 
 

This paper deals with the problem related to the lack of legislative authorization, in the form 

of art. 332 of the NCPC, for the legal possibility of the request. As a central hypothesis, it was 

added that the principles of the primacy of the merits of the claim, of the procedure without 

undue delay and of the procedural adaptability would be sufficient for the court to apply 

prima facie atypical dismissal. The objective was therefore to examine in detail the 

controversial legal possibility of the request regarding the utility of deciding on its 

preliminary ruling and what may contribute to its application. Hypothetical-deductive, 

argumentative and historical methods were used for this purpose, since the treatment of the 

theme did not materialize from the dogmatic point of view, transposing itself into the zeptic 

scope, involving the Civil Procedural Law and the General Theory of the Process and also 

aspects of the General Theory of Law and Philosophy, as well as bibliographical, 

jurisprudential and exploratory research, using indirect documentation. The analysis of the 

historical origins of the atypical prima facie dismissal was carried out in three chapters, 

through the study of the legal possibility of the request, the principle of the primacy of the 

merit of the demand, the right of action, through the theories of action, controversy on the 

legal nature of the possibility of the request. The second chapter was intended to deal with the 

necessary preliminary dismissal of the application, going through the constitutionality of art. 

285-A of the CPC of 1973, the treatment of the issue in Bill 166/2010, the judgment of 

preliminary dismissal of the rescission action and of the embargoes to execution. The last 

chapter was intended to deal with ritual relaxation, through legitimation by procedure. It was 

concluded through the jurisprudential research carried out that the problem exists in the 

concrete plan and that the solution lies in the creative position of the judge in examining the 

concrete case, which should seek to achieve the purpose of the process always respecting the 

contradictory and motivating its decisions.  

 

Keywords: Civil Procedural Law. New Code of Civil Procedure. Unfair dismissal of the 

Order. Judgment of Merit. Legal Impossibility of the Request. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 O direito de ação encontra seu fundamento nos direitos fundamentais da 

personalidade. Em substituição á vingança privada, esse benefício, concedido ao cidadão em 

troca desta, tem o condão de aspirar à realização dos direitos individuais. Todavia, o ser 

humano, em sua particularidade, é irracional, por ser incerto, duvidoso, imprevisível, não 

obstante, o procedimento tratar-se de generalizações. Quando aquele que não tem razão 

demanda de boa ou de má fé, em nome do direito abstrato de agir, ele está sendo tocado por 

sua singularidade. Por essa razão, o procedimento precisa ser exercido de forma atípica de 

modo a dissolver as alegações daqueles que indagam o judiciário, mas que, do seu relato não 

se extrai sentido lógico, através do julgamento prima facie atípico.  

Sabe-se que os pedidos juridicamente impossíveis, que chegam ao judiciário, 

encontram amparo na própria individualidade de cada um e não no que foi concebido para a 

maioria. Sucede que a opção política do NCPC foi tratar a possibilidade jurídica do pedido 

como juízo de mérito, aderindo à maioria da doutrina e ao pensamento de Calmon de Passos, 

que, desde a década de 50 do século passado, não entendia as condições da ação como juízo 

de admissibilidade, mas puramente de mérito. Com isto, a impossibilidade jurídica do pedido 

sai das hipóteses de indeferimento da petição inicial e não é encaixada no art. 322 do Novo 

Código. Se antes esta ocasionava o indeferimento da petição inicial e posteriormente a 

extinção do processo sem julgamento de mérito, agora, deverá extinguir o processo com 

resolução de mérito, sem citar o réu. 

O objetivo do julgamento de improcedência prima facie atípico, quando lhe faltar a 

possibilidade jurídica do pedido, é diminuir a duração do processo daqueles pedidos que não 

dispõem da mínima chance de serem julgados procedentes.  Esse julgamento liminar facilitará 

a administração da justiça e, ainda, encurtará o inconformismo psicológico daqueles que serão 

decepcionados com seus pedidos. Para isto, a pesquisa teve como objetivo avaliar a figura do 

art.322 do Novo CPC, sendo aplicada às situações jurídicas de manifesta improcedência. 

Situações nas quais um julgamento favorável jamais poderia ser atendido. Essa possível 

postura a ser adotada pelo magistrado fora intitulada de Improcedência Prima Facie Atípica. 

Quando diante da impossibilidade jurídica, o processo precisa ser decidido no exato momento 

em que se encontra pronto para ser julgado, ou seja, preliminarmente, uma decisão tardia de 

um pedido juridicamente impossível será injusta.  

A presente monografia destina-se-á a tratar do julgamento de improcedência prima 
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facie atípica, mesmo diante da ausência de norma expressa no aludido Código, conforme 

demonstra o art.332. É importante destacar que o problema, a ser examinado, não se restringe, 

apenas, às questões expressamente vedadas pelo ordenamento pátrio, conforme 

posicionamento do STJ, mas também as questões que impossíveis que não encontram-se 

vedadas na norma. A partir da análise de decisões do CPC de 1973 e da doutrina de Fredie 

Didier foi admitida a hipótese de aplicação da improcedência prima facie atípica para além do 

posicionamento do STJ. A ineficácia do julgamento de improcedência dessa natureza está 

atrelado a dois fatores fundantes: ao problema da natureza jurídica da possibilidade do pedido 

e à falta de autorização legislativa.  

A hipótese central desse estudo vincula-se à indagação se o problema em epígrafe 

suscita a flexibilização do procedimento, posto que não tem norma expressa que o autorize, 

sendo que duas hipóteses secundárias são, então, arregimentadas: a primeira, decorrente do 

princípio do processo sem dilações indevidas, voltada para a natureza do objeto litigioso do 

processo que quando emana manifesta improcedência, precisará ser decidido em um curto 

espaço de tempo. A segunda, voltada para o princípio da instrumentalidade das formas e da 

primazia do mérito da demanda, baseando-se no art.188, do NCPC, que prevê que os atos 

processuais podem ser realizados de outra forma desde que preencham a finalidade e no 

princípio da primazia do mérito da demanda, previsto no art. 6º do Novo Código, onde é 

mencionado que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, 

em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.   

 Um segundo objetivo desta monografia será tratar como hipóteses de improcedência 

prima facie atípica a legitimidade e o interesse também, eis que esses institutos fazem parte 

do juízo de admissibilidade do pedido. A partir disso, passa-se a analisar a hipótese de 

extensão da improcedência prima facie atípica ao interesse e a legitimidade ordinária. Para 

isto, será analisado o debate travado entre Fredie Didier Júnior, Alexandre Freitas Câmara e 

Leonardo Carneiro da Cunha sobre a questão quando do Projeto do Novo CPC. 

Almejando-se conceber esta monografia de acordo com os objetivos propostos, 

dividiu-se a sua estrutura em três capítulos, a fim de explicar os aspectos controvertidos que a 

compõem. No segundo capítulo, realizar-se-á digressão sobre a improcedência prima facie 

atípica, perpassando-se pela possibilidade jurídica do pedido, pelo princípio da primazia do 

mérito da demanda, abordando-se as teorias da ação, bem como a polêmica sobre a natureza 

da possibilidade jurídica do pedido. O terceiro capítulo tratará da improcedência liminar do 

pedido, oportunidade em que se examinará a constitucionalidade do art.285-A do CPC de 
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1973, a versão original do Projeto de Lei 166/2010 e o julgamento liminar da ação rescisória e 

dos embargos á execução. O quarto capítulo expõe a possibilidade de o procedimento ser 

flexibilizando para atender à impossibilidade jurídica do pedido, abordando as nulidades 

processuais, a figura do juiz, o princípio da adaptabilidade procedimental, e, ainda, a 

legitimação do procedimento.  

No caso em apreço, o problema e a hipótese apresentados dizem respeito ao Direito 

Processual, mas seu exame não fica adstrito apenas a uma análise dogmática da questão, 

enveredando-se pelos meandros da zetética, motivo pelo qual, além de métodos científicos, 

tradicionais e estritamente jurídicos, fez-se uso de métodos filosóficos. Dentre os métodos 

científicos clássicos, optou-se pelos hipotético-dedutivo, argumentativo e bibliográfico. Sob o 

aspecto filosófico, a dialética e a hermenêutica foram instrumentos tratados no quarto 

capítulo. Quanto ao enfoque sociológico, fez-se uso do método histórico no estudo do direito 

de ação, bem como as raízes históricas do artigo 285-A do CPC de 1973. No que concerne ao 

métodos jurídicos, foi utilizado o argumentativo; quanto ás linhas metodológicas, seguiu-se a 

critico metodológica; dentre os tipos genéricos de investigação, seguiu-se a histórico jurídica.  

O tipo de pesquisa empreendida foi escolhido de acordo aos objetivos pretendidos, os 

procedimentos técnicos utilizados, a natureza e a forma da abordagem. Com relação aos 

objetivos projetados, utilizou-se a pesquisa exploratória; quanto aos procedimentos técnicos, 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica. A pesquisa exploratória teve como enfoque decisões 

judiciais proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no campo do Direito Processual Civil. É 

importante informar que a pesquisa das decisões judiciais na vigência do CPC de 1973, foi 

realizada digitando a palavra impossibilidade jurídica do pedido no Google.  
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2 A IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE ATÍPICA 

 

 

O Código do Processo Civil de 1973 previa, em seu artigo 295, I, que “a petição 

inicial será indeferida quando for inepta’’, sendo que, em seu parágrafo único, III, mencionava 

que se considera inepta quando o pedido for juridicamente impossível1. Dessa leitura, conclui-

se que o julgamento de mérito do pedido deveria passar por uma espécie de filtro, que seria a 

admissibilidade em abstrato. Com a entrada em vigor do Novo Código do Processo Civil, o 

artigo correspondente ao artigo 295 foi o artigo 330, contemplando os casos de indeferimento 

da petição inicial2. Esse apontado artigo retirou a hipótese de indeferimento da petição inicial 

para os casos de pedidos juridicamente impossíveis.  

Quando o Código afasta a impossibilidade jurídica do pedido do rol de indeferimento 

da petição inicial, o NCPC deixa de lado o juízo de admissibilidade do instituto e passa a 

priorizar a decisão de mérito para tais casos. O pedido juridicamente impossível é aquele que 

jamais poderá ser atendido. Certo pedido diz respeito à revogada categoria de condições da 

ação que foi retirada da hipótese de inépcia da petição inicial, mas no entanto, não é incluída 

expressamente no art. 332 do NCPC. O Novo Código do Processo Civil não disciplina como 

agir quando diante de uma impossibilidade em nenhum dos seus dispositivos. 

Fredie Didier apresenta o seguinte questionamento, pode o juiz, antes de citar o réu, 

julgar liminarmente improcedentes pedidos, em situações atípicas?3 E responde dizendo que 

sim, pois, no Novo Código de Processo Civil, a possibilidade jurídica do pedido se torna, 

enfim, um problema de mérito, autorizando o julgamento liminar das situações jurídicas que 

jamais poderão ser atendidas4. Neste sentido, o autor indica a citação desnecessária do réu, o 

combate às demandas abusivas no campo processual e a permissão nos embargos à execução 

como mecanismos para construção da possibilidade de julgamento de improcedência liminar 

dos pedidos em situações atípicas5. 

Atendendo ao princípio do acesso à justiça, muitas situações jurídicas, desprovidas de 

qualquer alcance e sentido pela norma jurídica, chegam ao judiciário todos os dias. São 

                                            
1  ANGHER, Anne Joyce. Vade Mecum Acadêmico de Direito. 26. ed. São Paulo: Ridel, 2018. p. 282. 
2  CURIA, Luiz Roberto. CÉSPEDES, Lívia. ROCHA, Fabiana Dias da. Códigos de Processo Civil Comparados 

2015-1973. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 94-95. 
3  DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Processo Civil, Introdução ao Direito Processual Civil. Parte Geral e 

Processo de Conhecimento, v. 1. 20. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 698. 
4  PASSOS, José Joaquim Calmon de. A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro. 2.ed. Salvador: Editora 

Juspodvum, 2015. p. 15. 
5 DIDIER JÚNIOR, op. cit., p. 698. 
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questões desarrazoadas que não guardam qualquer relação ou uniformidade com o princípio 

da justiça. Esses acontecimentos precisam ser repelidos logo de início pelo judiciário. São as 

situações jurídicas que ao invés de estarem tipificadas pela norma jurídica, encontram-se 

vedadas e proibidas pelo ordenamento jurídico. Como observa Fredie Didier tais questões são 

de manifesta improcedência6. Neste sentido, os pedidos em situações atípicas são aqueles que 

tratam de questões unicamente de direito e se encontram vedados, expressamente, pelo 

ordenamento jurídico pátrio7.  

São aqueles que se mostram ilícitos e que afrontam o direito positivo. Diz respeito a 

pedidos infundados, sem conexão lógica. O julgamento favorável de tais situações jurídicas 

seria totalmente contra os valores de justiça. Os pedidos em situações atípicas são aqueles 

usados por quem não tem razão, sem pretensão jurídica de direito material, em nome da boa-

fé e do direito abstrato de agir, sem mencionar os casos de abuso do direito de ação, nos quais 

o judiciário é utilizado de má-fé por aqueles que sabem não ter o direito alegado8. Tais 

situações ensejam um julgamento até mesmo sem citar o réu, para evitar o aumento do custo 

processual, impedindo, por exemplo, que o autor pague honorários advocatícios em favor do 

advogado do réu9.  

Os pedidos em situações atípicas são abusivos e precisam ser combatidos 

liminarmente através da improcedência prima facie atípica, de modo a permitir a extinção 

fulminante de processos que, muitas vezes funcionam como mecanismos de extorsão 

processual10. A título de exemplo tem-se: o pedido de efetivação de servidores públicos 

admitidos sem concurso público. Sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, 

inciso II, determina que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público11. Esse tipo de pedido está expressamente vedado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. Entretanto, ele é ao mesmo tempo previsto na norma jurídica, 

pois está na Constituição Federal, e também faz parte do rol do artigo 332 do NCPC, pois 

tem-se inúmeros precedentes sobre a questão12. Quando um determinado cidadão vai ao 

judiciário pleitear este tipo de pedido, o magistrado poderá julgá-lo liminarmente sobre dois 

                                            
6 DIDIER JÚNIOR, op. cit., p. 698-699. 
7 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Apelação Cível nº 0300247-17.2015.8.24.0040, da 2.vara Cível 

da Comarca de Laguna, Santa Catarina, 27 de março de 2018. 
8 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo I, arts. 1 a 45. 5. 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 98. 
9 DIDIER JÚNIOR, op. cit., p. 698. 
10 Id., ibid. 
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 765.320. Minas 

Gerais, 11 de setembro de 2017. 
12 ANGHER, op. cit., p. 282. 
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fundamentos. Sobre o ângulo da Constituição Federal, art. 37, inciso II13. E sobre a 

perspectiva do precedente, art. 332, II, III.  

É muito raro um pedido expressamente vedado pelo ordenamento jurídico que não 

atenda a nenhum dos incisos do art. 332 do NCPC. Em geral, pedidos expressamente vedados 

pelo ordenamento jurídico brasileiro terão algum precedente. Assim sendo, não estaríamos 

diante de improcedência prima facie atípica, mas típica14. Fredie Didier aponta os seguintes 

exemplos de situações atípicas: demanda para reconhecimento de usucapião de bem público; 

pedir autorização para matar alguém ou determinar que o Brasil declare guerra aos Estados 

Unidos e, por último, menciona o pedido que contrarie expressamente texto normativo não 

reputado inconstitucional15.  

O agravo no Recurso Especial nº 1.423.447- GO que não ensejou requerimento 

expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, mas foi causa de impossibilidade jurídica 

do mesmo. Neste caso, a impossibilidade jurídica decorreu do precedente e não da Lei.  Aqui 

o pleito foi formulado pelo Ministério Público do Estado de Goiás para imputar ao 

DETRAN/GO a obrigação de fazer constar, no DUT do veículo, a informação de que o 

veículo sinistrado foi objeto de pagamento de indenização total, com a intenção de identificar 

veículos que foram recuperados por oficinas e recolocados no mercado16. O Recurso Especial 

foi improvido e o processo foi extinto sem resolver o mérito com o fundamento de que não 

existe previsão normativa impondo ao DETRAN a obrigação intentada. A conclusão adveio 

do princípio da legalidade do Direito Administrativo, previsto no art. 37, caput da CF/88, no 

qual a administração está vinculada aos mandamentos da Lei. Com efeito, os dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor apontados pelo Ministério Público poderiam impor 

obrigação à empresa ou ao particular que comercializa veículos automotores, não ao 

DETRAN, visto que a sua atuação deve pautar-se pelo princípio da legalidade. Aqui caberia 

um julgamento liminar de improcedência, tanto aplicando o art. 37 da CF, e por ser da Lei 

seria um caso de improcedência prima facie atípica. Por outro lado, poderia ser julgado 

liminarmente improcedente aplicando o art. 332 do NCPC através dos seguintes precedentes: 

AgRg no AgRg no Resp. 1.507.243/RS, Rel. Min. Humberto Martins. Este é um caso de 

extinção liminar do pedido em que poderia ser aplicado a lei através do julgamento de 

                                            
13 ANGHER, op. cit., p. 34. 
14 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial no 1.280.114, Recurso Especial Minas 

Gerais, 17 de agosto de 2017. 
15 DIDIER JÚNIOR, op. cit., p. 698. 
16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial nº 1423447 GO 2013/ 0400035-0. 

Brasília, 14 de março de 2018. 
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improcedência atípico ou o precedente, através da improcedência prima facie típica  do artigo 

332, como foi demonstrada a utilização de inúmeros precedentes, trata-se, este exemplo, de 

impossibilidade jurídica do pedido em função do precedente (típica). 

 Nas decisões examinadas no Código de Processo Civil de 1973, apurou-se que 

somente quando o pedido fosse expressamente vedado pelo ordenamento jurídico é que 

ocorrência a impossibilidade jurídica do pedido17. Neste sentido, a improcedência prima facie 

atípica empregaria apenas os pedidos que estão vedados expressamente pelo ordenamento 

jurídico pátrio18. Somente utilizando-se da força da Lei material19. Conclui-se, assim, que a 

improcedência prima facie atípica leva em consideração apenas a Lei no julgamento de 

improcedência liminar. Na vigência do Novo, ainda é considerado como pedido juridicamente 

impossível tão somente aqueles expressamente vedados pelo ordenamento jurídico pátrio20. 

 Em decisões observadas na vigência do Novo Código, o Superior Tribunal de Justiça 

já entendeu que pedido juridicamente impossível é aquele que a lei, mesmo em tese, não 

prevê, como o divórcio da pessoa solteira; ou o inventário da pessoa viva21.Observa Daniel 

Amorim Assumpção Neves que à luz do ordenamento jurídico, a análise abstrata do pedido do 

autor, possui três possíveis resultados: O primeiro deles é da possibilidade de o pedido estar 

apta a receber a proteção jurisdicional, nesse caso seria o pedido plenamente possível; A 

segunda situação é aquela na qual não existe previsão legal alguma a respeito do pedido; Uma 

última, onde o pedido encontra-se, expressamente, vedado no ordenamento jurídico pátrio. 

Todavia, segundo o autor, somente a vedação legal constitui a impossibilidade jurídica do 

                                            
17 Segundo a decisão da 6.T. do TRT 1, ocorre a impossibilidade jurídica do pedido quando presente uma 

vedação abstrata, no ordenamento jurídico pátrio, para que o judiciário aprecie o pedido. Neste sentido, 

conferir o seguinte julgado: BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 1 Região, TRT 1. Embargos de 

declaração nº 5442720105010020 RJ, Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2011. 
18 Nesse sentido:  

“o pedido juridicamente impossível seria o pedido que não encontra vedação explícita no ordenamento 

jurídico’’”. Conferir o seguinte julgado: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial n 254.417 

MG, Minas Gerais, publicado no diário de justiça de 02.02.2009. 
19 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação nº 0003592-72.2014.8.19.0029, Rio de Janeiro, 17 

de abril de 2018. 
20 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação nº 0003592-72.2014.8.19.0029 Rio de Janeiro, 17 

de abril de 2018. Essa ação foi interposta na vigência do CPC de 1973, onde a impossibilidade jurídica do 

pedido, por ser condição da ação, levaria a extinção do feito sem resolução de mérito, o que fez o juiz de 1º 

grau. O recurso de apelação ocorreu na vigência do NCPC e foi improvido. Na fundamentação do Acórdão os 

desembargadores decidiram que a pretensão da parte autora não encontrou suporte na legislação pátria. A 

mesma pretendia preceito declaratório relativo á interpretação de cláusulas de contrato de locação firmado com 

o réu. O posicionamento do Tribunal foi de que somente cabe ao Estado-juiz aferir a validade de tais cláusulas, 

visto que não é órgão consultivo, nem tampouco pode interferir no negócio jurídico estipulado pelas partes. 
21 Pedido juridicamente impossível é aquele que a lei, mesmo em tese, não prevê, como o divórcio de pessoa 

solteira; ou o inventário de pessoa viva. Neste sentido, conferir o seguinte julgado: BRASIL. Superior Tribunal 

de Justiça. Agravo em Recurso Especial n 1.280.114-MG, Brasília, 27 de abril de 2018. 



 

17 
  

pedido22.  

Na vigência do CPC de 1973, o pedido absurdo que não está expressamente vedado 

pelo ordenamento jurídico é considerado plenamente possível, não autorizando o seu 

julgamento liminar. A título de exemplo, tem-se o processo nº 0000419-24.2016.5.06.0145, 

julgado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (PE), onde o 

trabalhador alegou uma jornada semelhante ao trabalho escravo, segundo ele, o mesmo 

trabalhava 20 horas por dia, de domingo a domingo, sem gozo de folga e com apenas 30 

minutos de intervalo intrajornada23. Neste caso, a revelia foi aplicada na primeira instância. 

Entretanto, os desembargadores da 4ª Turma do TRT-6 decidiram julgar todos os pedidos 

relativos à jornada de trabalho totalmente improcedentes. Trabalhar 20 horas por dia é um 

pedido juridicamente impossível, pois trata-se de uma jornada humanamente impossível de 

ser cumprida24. Todavia, situações extraordinárias como esta não estão expressamente 

vedadas pelo ordenamento jurídico. Neste sentido, se conclui que não são apenas os pedidos 

expressamente vedados pelo ordenamento jurídico que englobam situações de manifesta 

improcedência25.  

 

2.1 A POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO  
 

Do tópico anterior, pode-se extrair que a improcedência prima facie atípica nada mais 

é que a impossibilidade jurídica do pedido em casos excepcionais. Nesse sentido, faz-se 

necessário um apanhado acerca da extinta categoria de condições da ação denominada 

possibilidade jurídica. Durante muito tempo, tal instituto jurídico significou a admissibilidade 

em abstrato26 do pedido e foi tratada como uma questão processual pelo direito brasileiro, 

fazendo parte das condições da ação, mais especificamente, do plano da eficácia dos 

pressupostos processuais. Com efeito, Chiovenda observa que, no Direito Italiano, não se 

vislumbra necessariamente a separação entre as questões processuais e as questões sobre o 

                                            
22 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 131. 
23CONJUR, Consultor Jurídico. Mesmo com revelia da empresa, jornada de trabalho inverossímil não é 

acolhida. Pedido estapafúrdio. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-jan-18/mesmo-revelia-

jornada-trabalho-inverossimil-nao-acolhida. Acesso em: 31 de jul de 2018. 
24 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho. Recurso Ordinário nº 0000419-24.2016.5.06.0145. Pernambuco, 16 

de novembro de 2017. 
25 Id., ibid. 
26 Para Liebman, ‘’a possibilidade jurídica era o terceiro requisito da ação e era representada pela 

admissibilidade em abstrato do provimento do pedido, isto é, pelo fato de incluir-se este entre aqueles que a 

autoridade judiciária pode emitir, não sendo expressamente proibido. ’’ LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de 

Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.161. 
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mérito; acrescenta, ainda, que em outros sistemas do mundo, os aspectos sobre os 

pressupostos processuais são tratadas em separado. Por fim, Chiovenda cita o direito 

brasileiro como exemplo que mantém em separado a discussão sobre as questões processuais 

e de mérito27.  

Fredie Didier afirma que foi com a preocupação de separá-la do mérito que Enrico 

Tullio Liebman criou a possibilidade jurídica do pedido, em substituição à categoria 

denominada por Chiovenda de “existência do direito’’28. Fredie explica que a possibilidade 

jurídica do pedido não seria apenas a previsão em abstrato pelo ordenamento jurídico de um 

determinado provimento jurisdicional29. De fato, admitir a hipótese em abstrato seria 

encontrar, no ordenamento jurídico, uma previsão para um determinado pedido que 

englobaria o direito subjetivo alegado. Entretanto, a possibilidade jurídica é mais do que isso, 

o instituto engloba não apenas a existência de uma norma que ampare a pretensão, mas, ainda, 

a inexistência de outra que vede a mesma formulada em juízo. A existência de uma vedação 

expressa torna o pedido inviável. Para tanto, o maior argumento para a extinção dos processos 

sem julgamento de mérito na vigência do CPC/1973 foi o argumento de ser algo 

expressamente vedado pelo ordenamento jurídico30. Então, uma definição mais abrangente da 

categoria seria a previsão em abstrato pela norma jurídica combinada com a ausência de 

vedação expressa pela mesma. 

Para Calmon de Passos, a possibilidade jurídica e a legitimação gravitam em torno do 

interesse de agir. O autor completa asseverando que a crítica que se faz para a possibilidade 

jurídica do pedido, também serve para o interesse31. Isso leva a formular o raciocínio de que a 

Improcedência prima facie atípica poderá ser aplicada ao interesse e a legitimidade. 

Entretanto, o artigo 485, IV, do Novo Código do Processo Civil emprega a locução 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No inciso VI, 

do mesmo artigo, o Código não menciona mais o termo condições da ação, ao fazer referência 

ao interesse e a legitimidade32. Nessa processualística, a cognição judicial precisa passar pelos 

                                            
27 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. A relação processual ordinária de cognição. 

Tradução da segunda ed. italiana por J. Guimarães Menegale, v. 3. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1945. p. 37. 
28 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Processo Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, v. 1. 15.ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 237. 
29 DIDIER JÚNIOR, op. cit., 2013. p. 237-238. 
30 Neste sentido, conferir digitando a palavra impossibilidade jurídica do pedido, os julgados no endereço: 

www.jusbrasil.com.br/topicos/300687/impossibilidade-juridica-do-pedido 
31 PASSOS, José Joaquim Calmon de. A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro. 2.ed. Salvador: Editora 

Juspodvum, 2015. p. 37-38. 
32 Art. 485, Código do Processo Civil: O juiz não resolverá o mérito quando: IV- verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. V- verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual. 
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pressupostos processuais e pelas condições da ação para atingir o mérito da causa33. Dessa 

forma, o processo deverá ser extinto sem exame do mérito quando faltar interesse e a 

legitimidade. Embora o NCPC ainda mencione as palavras legitimidade e interesse, seria 

plenamente possível o julgamento de improcedência liminar para tais institutos. 

No Código do Processo Civil de 1973, o artigo que tratava dos pressupostos 

processuais e das condições da ação era o art. 267, sendo que o inciso IV tem idêntica redação 

ao seu correspondente no NCPC. Já no inciso VI, além do interesse e da legitimidade, levava 

a possibilidade jurídica do pedido como condições da ação. As condições da ação 

funcionavam como um filtro para selecionar os pedidos que ofereciam as mínimas condições 

para que o magistrado chegasse ao objetivo final que era o mérito da causa. Eram as 

condições para que se possa exigir, efetivamente, o provimento jurisdicional34. 

Logo na petição inicial, quando se observasse que seu pedido não seria atendido, por 

questões de economia processual, tal pedido deveria ser repelido35. Quando faltasse qualquer 

uma das condições da ação, ter-se-ia o que se qualifica de carência de ação. No CPC de 1973, 

quando ausente a possibilidade jurídica do pedido, o interesse e a legitimidade, o juiz deveria 

excursar-se em julgar o mérito da demanda36 

Liebman foi um alemão que viveu no Brasil durante a segunda guerra mundial e foi o 

grande influenciador do Código do Processo Civil de 1973; para esse pensador, ocorrendo a 

carência de ação, não haveria verdadeiro exercício da jurisdição37, ou seja, inexistia ação no 

caso de carência de jurisdição38. Assim, o processo deveria separar as questões processuais do 

mérito da causa para a atividade do juiz ser mais eficiente. As questões que poderiam tornar o 

processo inválido deveriam ser resolvidas preliminarmente. Isso deixaria o processo depurado 

para o magistrado preocupar-se apenas com a questão controvertida39. Observa Calmon de 

Passos que para Liebman seria a impossibilidade uma condição da ação e somente haveria 

ação e jurisdição quando o juiz se pronunciasse sobre o mérito da causa40. 

                                            
33 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual Civil: Sobre Pressupostos Processuais, 4 série. 

São Paulo: Saraiva, 1984. p. 83. 
34 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual Civil: Sobre Pressupostos Processuais, 4 série. 

São Paulo: Saraiva, 1984. p. 83. 
35PASSOS, José Joaquim Calmon de. A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro. 2.ed. Salvador: Editora 

Juspodvum, 2015. p. 29. 
36 Idem, p-31. 
37 Idem, p-31. 
38 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.161. 
39LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo Civil Brasileiro. São Paulo. Editora Saraiva, 1947. p. 107-

109. 
40PASSOS, José Joaquim Calmon de. A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro. 2.ed. Salvador: Editora 

Juspodvum, 2015. p. 30. 
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Segundo Calmon, o pensamento de Liebman não merecia apoio, pelo fato de que 

enquanto não se tivesse demonstrado a existência das condições da ação haveria dúvida sobre 

a sua existência. Dessa forma, a conclusão correta seria que mesmo quando o juiz julgasse 

inepta a petição inicial, haveria exercício da atividade jurisdicional. A jurisdição não se 

traduziria exclusivamente no pronunciamento final do juiz. Afirmava Calmon que a análise 

dos pressupostos processuais e das condições da ação seria um desdobramento da função 

jurisdicional. E diferentemente de Liebman, o juiz ao examinar o seu próprio dever em 

apreciar o mérito da causa, decidindo se julgaria o mérito ou extinguiria sem resolvê-lo, 

estaria exercendo jurísdição41. Com efeito, Liebman teria criado as condições da ação com o 

objetivo de separar o exercício do direito de ação do mérito42. Diante dessa afirmação, a 

possibilidade jurídica do pedido estaria para o pensador alemão abstratamente previsto na lei, 

sendo que, se tornaria concreta na demanda. Assim, o conhecimento do mérito da controvérsia 

não deveria ser iniciado senão depois de desembaraçar o caminho do processo, eliminando 

todas as falhas que pudessem invalidá-lo43. É importante ressaltar que, para Liebman, esse 

desimpedir não era considerado jurisdição.  

Assevera Luis Guilherme Marinoni que a jurisdição atuou e a ação foi exercida 

mesmo quando verificada a ausência de uma das condições da ação, pois tal direito foi 

concretizado no momento em que a petição inicial foi protocolada. Com efeito, não estaria 

correta a afirmação de Liebman no sentido de que só existiria ação e jurisdição quando 

estivesse presente as denominadas condições da ação44. 

Fredie Didier ensina que, desde a década de 50 do século passado, o pensamento de 

Calmon era de que a possibilidade jurídica do pedido teria sido erigida indevidamente nas 

condições da ação, sendo um problema de mérito, sendo que o acolhimento ou rejeição da res 

judicio deduca seria uma forma de improcedência prima facie45. 

Com o advento do Novo Código do Processo Civil, tal instituto passou a ser tratada 

como juízo de mérito. Prescrevia o artigo 3º do Código de Processo Civil de 1973 que para 

propor e contestar a ação era necessário ter interesse e legitimidade. O seu correspondente no 

Novo Código de Processo Civil é o artigo 17 que menciona que para postular em juízo é 

                                            
41PASSOS, José Joaquim Calmon de. A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro. 2.ed. Salvador: Editora 

Juspodvum, 2015, p-31. 
42DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Processo Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, V.1. 15 ed. Salvador: Juspodivm, 2013, p.237. 
43 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo Civil Brasileiro. São Paulo. Editora Saraiva, 1947. p.108. 
44MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIERO, Daniel. Curso de Processo Civil, Teoria 

do Processo Civil. v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 211. 
45 Comentário de Fredie Didier na atualização do livro de Calmon de Passos. PASSOS, José Joaquim Calmon de. 

A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro. 2.ed. Salvador: Editora Juspodvum, 2015. p. 14. 
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necessário ter interesse e legitimidade. Ver-se que o artigo 3º do CPC de 1973 também não 

fazia referência a possibilidade jurídica do pedido. No entanto, mencionava a palavra 

contestar. Por outro lado, o art. 267, VI, do CPC de 1973 previa que o processo deveria ser 

extinto sem resolver o mérito quando não concorresse qualquer uma das condições da ação, 

como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. No NCPC o 

seu correspondente é o art.  485, VI, que prevê somente a legitimidade e o interesse como 

hipóteses de extinção do processo sem resolver o mérito. É de se concluir que a possibilidade 

jurídica não é mais tratada como juízo de admissibilidade no CPC atual46. 

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a possibilidade jurídica não deixará 

faticamente de existir, sendo que no Novo Código do Processo Civil a sua presença ainda 

poderá levar à extinção do processo sem resolver o mérito por falta de interesse de agir ou de 

pressuposto processual. No que tange ao mérito, tal autor ressalta que a possibilidade jurídica 

do pedido levará a um julgamento de improcedência da ação47. 

Para Calmon de Passos, a possibilidade jurídica e a legitimação gravitam em torno do 

interesse de agir. O autor completa aduzindo que a crítica que se faz para a possibilidade 

jurídica do pedido, também serve para o interesse48. Galeano de Lacerda explica em sua obra 

“Despacho Saneador’‘que decidir no que concerne à possibilidade jurídica e à legitimação 

para a causa, é julgar matéria relativa ao mérito do pedido. Por isso a sentença que der falta de 

qualquer desses elementos será de mérito e resolverá a lide negativamente, já que estaria 

fulminando o pedido por falta de amparo legal49·. Não obstante o Novo Código do Processo 

Civil ainda mencionar as expressões legitimidade e interesse50, a reflexão desses estudiosos 

do processo nos leva a elaborar, mais uma vez, o raciocínio de que a Improcedência prima 

facie atípica poderá ser aplicada ao interesse e a legitimidade. 

A possibilidade jurídica, vista pelo ângulo dos pressupostos processuais, estaria 

entreposta na causa de pedir próxima51, pois faz relação com o direito que se afirma ter, não 

                                            
46CURIA, Luiz Roberto. CÉSPEDES, Lívia. ROCHA, Fabiana Dias da. Códigos de Processo Civil Comparados 

2015-1973. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 85-86. 
47 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 131. 
48 PASSOS, José Joaquim Calmon de. A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro. 2.ed. Salvador: Editora 

Juspodvum, 2015. p. 37-38. 
49 LACERDA, Galeano de. Despacho Saneador. Porto Alegre: Editora La Salles, Coroa Rio Grande do Sul, 

1953. p. 88. 
50 O Novo CPC em seu art. 485, VI, não menciona mais a palavra condições da ação, apesar de mencionar o 

interesse e a legitimidade com causas que autorizam a extinção do processo sem resolver o mérito. 
51  A causa de pedir é identificada no art.319, III, que prevê que a petição inicial indicará os fatos e os 

fundamentos jurídicos do pedido. Aqui temos fatos e direito. Fredie Didier ensina que causa de pedir próxima é 

o direito que se afirma ter e causa de pedir remota é o fato que gerou esse direito. p. 78. LFG. Aula 06- 

Intensivo I. 09/03/2009. 
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seria a remota porque esta se une ao fato jurídico e a possibilidade jurídica está ligada ao 

direito, aos fundamentos jurídicos do pedido, e não aos fatos. A possibilidade jurídica do 

pedido não engloba a análise dos fatos até mesmo quando faz referência ao mérito da causa, 

visto que trata-se de uma pressuposição abstrata de sua previsão pela norma jurídica. Para 

esta, portanto, não há que se falar da análise de fatos. Por isto, a sua familiaridade com o 

caput do art.  332 do NCPC52 e a necessidade do julgamento de improcedência prima facie 

mesmo que de forma atípica para os pedidos infundados. Significa dizer que os fundamentos 

jurídicos do pedido, a causa de pedir próxima da relação jurídica processual é infundada. 

Segundo Daniel Amorim Assunção Neves, é impossível imaginar um pedido imediato 

juridicamente impossível em função da inafastabilidade da jurisdição53, já que tal pretensão se 

traduz no desejo do autor ter direito a uma tutela jurisdicional e não na viabilidade do pedido. 

Dessa forma, o pedido imediato sempre será possível, sempre existindo possibilidade jurídica 

do pedido imediato54. Assim, o que será admissível é o pedido mediato juridicamente 

impossível, quando o objeto da ação for inadmissível e como consequência o bem jurídico 

almejado. 

 

2.1.1 O princípio da primazia do mérito da demanda 
 

O Estado brasileiro não investe na educação jurídica de seus cidadãos. Essa condição 

estimula a eclosão de litígios ao invés de uma solução espontânea55. Por isso, hoje assiste-se a 

um judiciário congestionado. Logo, é preciso se pensar em alternativas que incurtem o tempo 

de duração do processo quando o objeto litigioso carecer de fundamentação lógica. No 

presente, denota-se muito mais vantajoso para a administração da justiça, quando defrontar-se 

com causas descabidas e insustentáveis, juridicamente, julgar o mérito preliminarmente, ao 

invés de extingui-lo sem resolvê-lo, ou, ainda submeter uma causa à instrução onde sabe-se 

que a mesma não terá nenhuma chance de ser julgada procedente. Essa possibilidade 

contribuirá para frear o retorno ao judiciário de pedidos incoerentes, bem como dilações 

desnecessárias ao processo.  

                                            
52 O caput do art.332 do NCPC profetiza que: nas causas que dispensarem a fase instrutória, o juiz, 

independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido. ANGHER, op. cit., p. 282. 
53NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, 

p.131. 
54 Neste sentido, pedido imediato é a espécie de tutela jurisdicional, é o aspecto processual. O pedido mediato é o 

bem da vida, ou seja, o aspecto material. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual 

Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p.139. 
55 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Procedimento: Formalismo e Burocracia. Revista do TST, Brasília, n1. p. 

114, jan-mar,2001. 
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Argumenta Fredie Didier Júnior que os juízos de admissibilidade e de mérito possuem 

objeto distinto. Embora os dois sejam decisões, a situação de possuírem instrumento 

diferenciado não autoriza tratamento mais rigoroso para as decisões que envolvam a formação 

da coisa julgada material, sendo que não se deve retirar do juízo de inadmissibilidade do 

processo o impedimento de renovação da demanda56. O autor completa apontando que todas 

as hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito ensejariam o impedimento da 

repropositura da demanda, aplicando-se, por analogia, o disposto para a prescrição e 

decadência57.  

No Código do Processo Civil de 1973, quando a petição inicial fosse inepta, ou 

quando faltasse uma das condições da ação, o autor também teria a oportunidade de emendar 

ou completar, embora já existisse um dever de cooperação do juiz, não estava expressamente 

previsto o dever de indicar com precisão o que deveria ser corrigido ou completado58. O 

NCPC trouxe o dever para o juiz de indicar o que precisa ser consertado para facilitar que o 

autor sane tais vícios ou omissões apresentadas pela petição inicial e que está impedindo o 

julgamento de mérito por parte do magistrado. Só em caso de o autor ser chamado e não 

comparecer para consertar a inicial é que a mesma será indeferida e o processo será extinto 

sem resolver o mérito59. 

No segundo capítulo, foi visto que a ação é condicionada a certos requisitos que 

precisam ser constatados preliminarmente e que são denominados de condições da ação. 

Sabe-se que, no CPC de 1973, eram condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, o 

interesse e a legitimidade, art. 267, IV, o NCPC retirou a possibilidade jurídica do pedido do 

                                            
56 Art.486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. § 

1º  No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos do inciso I (indeferimento da petição inicial), IV 

verificação da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo), VI 

(verificação da ausência de legitimidade ou de interesse processual), VII (existência de convenção e 

arbitragem) do art. 485, a propositura de nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem 

resolução do mérito. Disponível em: http://www.planalto.gov. br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm 
57 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos Processuais e Condições da Ação, o juízo de admissibilidade do 

processo. Tiragem 3, 2010 da Ed.1, 2005. São Paulo: Saraiva 2015. p. 98-99. 
58 Art. 284. do CPC/1973: Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 

282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autor não 

cumprir a diligência o juiz indeferirá a petição inicial. O seu corresponde no NCPC é o art. 321 que aumenta o 

prazo para sanar o vício para 15 dias, atribuindo ao juiz o dever de indicar o que deverá ser corrigido ou 

completado. CURIA, Luiz Roberto. CÉSPEDES, Lívia. ROCHA, Fabiana Dias da. Códigos de Processo Civil 

Comparados 2015-1973. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 110-111. 
59 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIERO, Daniel. Curso de Processo Civil, Teoria 

do Processo Civil. v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 166. 
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rol das condições da ação, priorizando a decisão de mérito para esta categoria60. 

O Novo CPC inova em relação ao CPC de 1973 no trato da questão, ao consagrar 

expressamente o princípio da primazia do mérito, art. 6º NCPC61, assim o magistrado estará 

autorizado a deixar de lado a extinção do processo em sentença terminativa e, sendo caso de a 

demanda estar em condições de pronto julgamento e a decisão favorecer a parte contrária62. 

No entanto, o entendimento ainda é de que a decisão de mérito deve ser afastada quando 

envolver as condições da ação (legitimidade e interesse) por ser questão de ordem pública. 

Também deve ser afastada para a litispendência, a coisa julgada e a convenção e arbitragem. 

Para o NCPC essas questões são de ordem pública e devem ficar de fora do exame de mérito, 

mesmo em caso de o processo estar pronto para julgamento, por motivar a nulidade 

absoluta63. Sobre a flexibilização do procedimento para questões de ordem pública iremos 

tratar no quarto capítulo. 

Consoante Fredie Didier, O NCPC consagra o princípio da primazia da decisão de 

mérito, sendo que o juiz deve conduzir o processo fazendo o possível para que ela ocorra e  

assim evitar dentro dos limites estabelecidos pelo Código a extinção de processos sem 

resolver o mérito, da forma na qual sobrevinha no CPC 197364. É muito mais simples para o 

magistrado extinguir o processo sem resolver o mérito do que julgar o  ponto controvertido da 

questão.  

Na exposição dos motivos do Novo Código de Processo Civil, a possibilidade jurídica 

do pedido deixa de ser condição da ação com o objetivo de dar maior rendimento a cada 

processo, atendendo a críticas da doutrina, a sentença que seria de carência de ação, passa a 

resolver definitivamente a controvérsia65. Com a entrada em vigor do NCPC, há decisões de 

pedidos juridicamente impossíveis em que o processo foi extinto sem resolver o mérito por 

fundamento no interesse de agir66. Dessa forma, o princípio da primazia da decisão de mérito 

seria mais acertado se utilizado enquanto improcedência prima facie atípica para a 

possibilidade jurídica do pedido e, ainda, no sentido do interesse.  

                                            
60 Art.485 VI o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse 

processual. CURIA, Luiz Roberto. CÉSPEDES, Lívia. ROCHA, Fabiana Dias da. Códigos de Processo Civil 

Comparados 2015-1973. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 161-162. 
61 Art. 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, 

decisão de mérito justa e efetiva.  
62 XAVIER, José Tadeu Neves. Novo Código de Processo Civil Anotado. OAB RS, 2015. 842 p. p. 372-373. 
63 Id., ibid. 
64 DIDIER JÚNIOR, op. cit., 2018. p. 168 
65 Código do Processo Civil e Normas Correlatas. 7.ed. Brasília. Senado Federal, Coordenação de Edições 

Técnicas, 2015. p. 34-35. Disponível em: www2.senado.leg.br 
66BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação nº 0001137-67.2012.8.26.0108 SP. São Paulo, 30 de 

agosto de 2017. 
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2.1.2 A improcedência prima facie atípica e as condições da ação 
 

O interesse é a utilidade que a obtenção de certos coisas proporcionará para a 

satisfação de necessidades, que são obtidas através dos bens. Sendo que tais meios são tanto 

os de valor patrimonial, como aqueles que possam se traduzir em vantagens patrimoniais, 

como a honra e a imagem. Pede-se o objeto para se satisfazer do que foi lesado. Para 

Liebman, seria uma inutilidade proceder-se ao exame do pedido, quando a situação de fato 

apresentada não lesionasse o direito ou interesse, ou quando os efeitos jurídicos esperados do 

provimento já tivessem sido obtidos. O autor cita a prisão por dívidas, que não poderá ser 

proferida pelo fato de não ser admitida por Lei67. A palavra interesse pode ser conceituada 

como o empenho em relação a algo pelo dicionário. Assim quando o autor é chamado para se 

manifestar e não se apresenta, o juiz acaba extinguindo o processo, pode-se afirmar que faltou 

empenho por parte do autor, logo faltou interesse68.  

Uma forma de priorizar a decisão de mérito para o interesse seria o magistrado aplicar 

revelia ao autor e julgar o seu pedido improcedente e não extinguir o processo por 

indeferimento da inicial. Se o autor foi chamado para se pronunciar, e não teve empenho em 

relação aquilo, deverá sofrer os efeitos da revelia da mesma forma que o réu. A ele foi dada a 

oportunidade de se manifestar para sua defesa e não a fez porque não quis, foi dada a 

oportunidade. Entretanto, a decisão de improcedência da ação não pode acontecer quando se 

julga pela falta de pressuposto, pelo fato de a sentença neste caso ser somente formal. A 

decisão que julga a inépcia da inicial é somente formal. Sabe-se que o interesse pode ser 

conceituado como algo relativo ao mérito, mas também como algo relativo aos pressupostos 

processuais69.  

Deixando de lado o interesse como pressuposto processual e entendendo-o como 

mérito. Assim, se o autor é chamado para comparecer em juízo e, regularmente notificado, 

não comparece nem justifica a sua impossibilidade, o magistrado deverá aplicar a revelia ao 

autor, julgando o processo improcedente. Assim o interesse que seria a causa da demanda 

passa a ser o efeito quando lhe faltar o empenho em relação a esta mesma demanda. 

                                            
67LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 ed. 

Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.155. 
68

FREIRE, Rodrigo da Cunha lima. Condições da Ação: Enfoque sobre o interesse de agir. 2ª ed. São Paulo. 

Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 19-28. 
69MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo I, arts. 1 a 45. 5 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.12. 
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O interesse como posição do homem também poderá levar a uma revelia, pois o autor 

mantendo esta desfavorável a se manifestar deverá sofrer os efeitos dela. O interesse 

conceituado como o escopo da vontade, se o autor não se manifesta quando chamado para 

emendar a inicial, deverá ser aplicada a revelia ao autor. A improcedência prima facie atípica 

poderá ser aplicada quando faltar interesse, aplicando a revelia ao autor quando ele não 

emendar a inicial. 

Outra hipótese de improcedência prima facie atípica é julgar o mérito da demanda 

quando lhe faltar a legitimidade ordinária. Calmon de Passos ressaltava que decidir sobre uma 

relação jurídica de direito material é decidir sobre a titularidade desse mesmo direito. Calmon 

considerava como uma questão de mérito e que deveria ser decidida preliminarmente a 

qualquer outra, a titularidade do direito ajuizado. O mesmo finaliza dizendo que quando o juiz 

resolve a legitimação, resolverá o mérito da causa70 

 Eis o motivo que leva a concluir que diante da falta de uma das condições da ação se 

deverá aplicar a improcedência prima facie atípica. Com a entrada em vigor do Novo Código 

de Processo Civil, Fredie Didier escreveu um artigo intitulado ‘’ Será o fim da categoria ‘’ 

condições da ação’’? Um elogio ao projeto do novo CPC. Tal artigo expõe que a legitimidade 

e o interesse passarão a integrar os pressupostos processuais de validade. A legitimidade como 

pressuposto de validade subjetivo relativo às partes e o interesse como pressuposto de 

validade objetivo intrínseco. Sendo que o autor considera que o NCPC poderia avançar ainda 

mais para reconhecer que a falta de legitimação ordinária implicaria improcedência do pedido.  

Aplicando a improcedência prima facie atípica à ausência de titularidade do direito seria uma 

alternativa para evitar a sua retorno ao judiciário71.  

   Em posição contrária, temos Alexandre Freitas Câmara que embora elogie a supressão 

da possibilidade jurídica do pedido enquanto categoria autônoma não concorda com a ideia de 

que a sua revogação provocaria a improcedência da demanda. Câmara escreve o seguinte 

artigo: Será o fim da categoria “Condição da Ação”? Uma resposta a Fredie Didier Junior. 

Neste artigo, Alexandre Freitas Câmara, deixa claro a sua opção para que a possibilidade 

jurídica do pedido não seja totalmente abolida. Para o autor ela representaria a falta de 

interesse de agir,  sendo que sua colocação representaria a última versão do pensamento de 

Liebman72. Entretanto, expõe que sua posição seria ajustada pela teoria da asserção. O autor 

                                            
70PASSOS, José Joaquim Calmon de. A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro. 2ª ed. Salvador: Editora 

Juspodvum, 2015, p.42. 
71DIDIER JÚNIOR, Fredie. Será o fim da categoria ‘’ condições da ação’’? Um elogio ao projeto do novo CPC. 

Parte Geral e Processo de Conhecimento, V.1. 20ª ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p.168. 
72CÂMARA, Alexandre Freitas. Será o fim da categoria “Condição da Ação”? Uma resposta a 
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defende a manutenção das condições da ação por meio do exame da legitimidade para a causa 

e do interesse de agir73.   

 O artigo de Alexandre Freitas Câmara da ensejo a um outro artigo de autoria de 

Leonardo Carneiro da Cunha74 batizado de:  Será o fim da categoria condições da ação? Uma 

intromissão no debate travado entre Fredie Didier Jr. e Alexandre Freitas Câmara.  Leonardo 

Carneiro lembra as omissões constatadas por Fredie Didier no Projeto do Novo Código com 

relação a supressão da possibilidade jurídica do pedido do exame de admissibilidade do 

processo. A primeira delas é que a impossibilidade jurídica do processo não seria decisão de 

inadmissibilidade, mas sim de mérito por o Código não mais mencionar a impossibilidade 

jurídica do pedido na hipótese de indeferimento da inicial.  

 A posição de Leonardo Carneiro comunga da de Fredie Didier, ou seja, sendo o pedido 

juridicamente impossível, deverá o juiz proferir sentença de improcedência e não de carência 

de ação pela circunstância de a possibilidade jurídica do pedido não ser mais uma condição da 

ação75.Cunha ilustra que a segunda omissão constatada por Fredie Didier no Projeto do NCPC 

foi  falta de menção  expressa á categoria “condição da ação”. Foi isso fez Fredie Didier 

concluir que a legitimidade de parte e o interesse de agir seriam deslocados para a categoria 

“pressupostos processuais”, com o interesse sendo pressuposto de validade objetivo intrínseco 

e  a legitimidade, um pressuposto de validade subjetivo relativo às partes. Leonardo Carneiro 

explica que a interpretação de Didier Jr., seria que a ausência de legitimidade também 

ocorreria improcedência prima facie. Somente a falta de interesse e de legitimidade 

extraordinária ensejaria juízo de admissibilidade do pedido76.   

 A partir deste debate travado entre Fredie Didier, Alexandre Câmara e Leonardo 

Carneiro e comungando do pensamento de Calmon de Passos acerca das condições da ação, 

percebe-se que a improcedência prima facie atípica por meio de maior elasticidade para o 

                                                                                                                                        
Fredie Didier Junior.  Disponível em: www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/sera-o-fim-da-categoria-

condicao-da-acao-uma-resposta-a-fredie-didier-junior. Acesso em: 23 jul 2018. 
73 OTÁVIO NETO, Deoclesiano. GOUVEIA, Lúcio Grassi de. PEREIRA, Mateus Costa. Do dogma da 

completude á (im)possibilidade jurídica do pedido: aportes filosóficos á reflexão do tema. 2ed. Revista e 

atualizada. Salvador:  Editora Juspodvum, 2016, p.251. 
74OTÁVIO NETO, Deoclesiano. GOUVEIA, Lúcio Grassi de. PEREIRA, Mateus Costa. Do dogma da 

completude á (im)possibilidade jurídica do pedido: aportes filosóficos á reflexão do tema. 2ed. Revista e 

atualizada. Salvador:  Ed. Juspodvum, 2016, p.251. 
75OTÁVIO NETO, Deoclesiano. GOUVEIA, Lúcio Grassi de. PEREIRA, Mateus Costa. Do dogma da 

completude á (im)possibilidade jurídica do pedido: aportes filosóficos á reflexão do tema. 2ed. Revista e 

atualizada. Salvador:  Ed. Juspodvum, 2016, p.251. 
76CUNHA, Leonardo Carneiro. Será o fim da categoria condições da ação? Uma intromissão no 

debate travado entre Fredie Didier Jr. e Alexandre Freitas Câmara.  Disponível em: 

www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/sera-o-fim-da-categoria-condicoes-da-acao-uma-intromissao-no-

debate-travado-entre-fredie-didier-jr-e-alexandre-freitas-camara/. Acesso em: 23 jul 2018. 

http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/sera-o-fim-da-categoria-condicao-da-acao-uma-resposta-a-fredie-didier-junior
http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/sera-o-fim-da-categoria-condicao-da-acao-uma-resposta-a-fredie-didier-junior
http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/sera-o-fim-da-categoria-condicoes-da-acao-uma-intromissao-no-debate-travado-entre-fredie-didier-jr-e-alexandre-freitas-camara/
http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/artigos/sera-o-fim-da-categoria-condicoes-da-acao-uma-intromissao-no-debate-travado-entre-fredie-didier-jr-e-alexandre-freitas-camara/
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interesse e legitimidade ordinária, do que para a possibilidade jurídica do pedido, poderá 

ensejar a improcedência prima facie quando o bem alegado não corresponder ao titular do 

direito ou quando não dispuser de utilidade para o demandante. Por este lado, o princípio da 

primazia do mérito da demanda abraçaria uma quantidade bem maior de situações jurídicas.  

 

 

2.3  O DIREITO DE AÇÃO 
 

 

Direito é histórico. Por esta razão, precisa de engrenagens para funcionar. Ao longo 

das épocas, o direito de ação passou por profundas transformações que vão desde a sua 

confusão com o direito material até a criação das condições da ação e, na atualidade a 

extinção de uma delas. O direito de ação foi a solução encontrada para eliminar a justiça de 

mão própria. O direito de ação é o que o cidadão recebe em troca da vingança com as próprias 

mãos. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni assinala que todas as teorias da ação foram 

tocadas pelos valores do Estado e da Cultura em que foram concebidas77. 

O direito de ação é uma proteção dada ao cidadão pelo Estado. Por esta razão, em 

nome da boa-fé e dos direitos fundamentais do cidadão, a Constituição Federal Brasileira 

estabelece em seu art. 5, XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário 

lesão ou ameaça a direito’’78. Como um direito constitucionalmente garantido, pautado no 

princípio da dignidade da pessoa humana, o direito de ação funciona como uma proteção 

contra o poder estatal em um Estado Democrático de Direito. 

O direito de ação enquanto direito público subjetivo, não é absoluto. É variável no 

tempo e no espaço. Tal direito precisa ser analisado sob a ótica da configuração, ou não, do 

abuso no exercício do direito de ação. Reza o art.  330. Do NCPC que a petição inicial será 

indeferida quando: I- for inepta; II- a parte for manifestamente ilegítima; III- o autor carecer 

de interesse processual; IV- não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. O direito de ação 

existe antes de existir direito objetivo que o assegure, pois o direito de ação é abstrato e por 

isto abrange também as sentenças desfavoráveis. O direito de ação é também independente do 

direito material79. Pode haver ação sem direito. Mas não se deve haver ação sem o 

preenchimento dos pressupostos processuais. Não se pode admitir o exercício do direito de 

                                            
77 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil, 

v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 166. 
78 ANGHER, op. cit., p. 21. 
79 MARINONI; ARENHART, MITIERO, op. cit., ibid. 
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ação por uma parte incapaz, por quem não tem legitimidade para propor uma determinada 

demanda, por não ter um objeto licito, possível e determinável. O fato de não se permitir que 

determinadas situações jurídicas cheguem ao mérito, faz com que o direito de ação não seja 

absoluto. Quando a petição inicial é indeferida, não é possível se chegar ao mérito e neste 

caso temos sentença somente formal, porque não há nela decisão sobre o fundo80. No direito 

brasileiro a relação jurídica processual pode ser extinta por falta de pressupostos processuais e 

também em momento posterior à formação da relação jurídica processual81. Uma forma de 

ampliar o direito a uma sentença de mérito seria considerar o interesse e a legitimidade como 

juízos de mérito e não de admissibilidade, da mesma forma que a possibilidade jurídica do 

pedido. De que adianta entrar no poder judiciário e não saber se o que você pleiteia procede 

ou não procede. Indeferir a petição inicial é como se dissesse não procede. Embora, o 

julgamento de indeferimento da petição inicial seja meramente formal, destinando-se a 

assegurar a forma do procedimento. 

Inúmeras vezes, o Estado juiz é obrigado a fornecer uma resposta para aquele que não 

tem razão e se vale da jurisdição. Mas o que acontece é que, muitas vezes se tem o direito de 

ação, mas não tem o direito material alegado, pois a materialidade do direito processual é 

interna e secundária. De nada adianta o direito de ação se a sua ação vai ser julgada 

improcedente, ou a sua petição inicial será indeferida82.  

Para Pontes de Miranda, o Estado acolhe a revolta de quem se sente ferido, mesmo 

não tendo razão aquele que se diz ofendido. O Estado recebe aquele que vai ao judiciário não 

pelo fato de ele ter direito de ação ou direito material, mas sim pelo fato de receber uma 

pessoa que vem prestar perante os órgãos do poder judiciário uma declaração de vontade. 

Então podemos dizer que quando alguém vai ao poder judiciário e a sua petição é indeferida 

ele exerceu o seu direito de petição em declarar a sua vontade. O seu direito de ação só seria 

exercido caso houvesse uma sentença de mérito83.  

 

2.3.1 As teorias da ação 
 

 

Sabe-se que durante muito tempo o direito de ação foi confundido com o direito 

material. Calmon de Passos lembra que para Enrico Tulio Liebman o direito de ação seria o 

                                            
80MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo I, arts. 1 a 45. 

5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 11-12. 
81 Id., p. 11. 
82 Id., p. 201. 
83 Id., p. 78. 
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direito a uma sentença de mérito e só quando houvesse a sentença é que haveria o exercício da 

atividade jurisdicional pelo órgão84 e que para Pereira Braga ‘‘um direito sem ação que o 

assegure não seria: uma ação sem direito a assegurar, nada seria' Ainda sobre Pereira Braga, 

citado por Calmon, o mesmo pronunciava que, ‘‘O sol ilumina o corpo e produz a sombra; A 

lei vivifica o direito subjetivo e lhe dá a ação; Nem a sombra é coisa diversa do corpo, porque 

sem este não existe, nem ação é coisa diferente do direito, pois sem ele igualmente não 

existe''85 . 

 Para o conceito de ação moderno, a afirmação de Pereira Braga não faz sentido. 

Quando a ação é julgada improcedente, existiu a ação, mas não existiu o direito material. 

Então, é possível existir ação sem direito. Como todo conhecimento humano o pensamento do 

citado autor foi resultado do momento cultural e político de sua época, onde o cidadão ainda 

não tinha deixado completamente a vingança privada para acolher o direito de ação.  

 Noutro tempo todo direito material continha direito de ação, mas esse cenário foi 

alterando-se aos poucos, hodiernamente podemos afirmar que é o direito processual que 

contém o direito material. Hoje o processo representa o círculo maior e dentro dele o círculo 

menor que é o direito material. Assim sobram espaços do direito de ação que o material não 

atinge. Isso significa as ações que são levadas ao judiciário e que são improcedentes e as que 

são extintas sem julgamento do mérito. Para que o direito de ação tenha uma sentença de 

mérito se faz necessário que o processo caminhe por alguns graus. No primeiro grau podemos 

dizer que é o Protocolo da petição inicial, aqui temos o direito de petição que todo cidadão 

tem; O segundo grau que o autor da demanda tem que atravessar se faz com o preenchimento 

dos pressupostos processuais. Os planos de existência, validade e o terceiro grau é o 

correspondente as condições da ação e quando o juiz não resolve o mérito em situações tais 

como: verificação de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo diante do reconhecimento de perempção, litispendência e coisa julgada; 

diante da verificação de falta de legitimidade ou de interesse processual, homologação da 

desistência da ação86. 

 

2.3.1.1 A Teoria Imanetista de Saviny 
 

Na escola denominada clássica ou imanetista, a ação seria o próprio direito material. 

                                            
84 PASSOS, José Joaquim Calmon de. A Ação no Direito Processual Civil Brasileiro. 2.ed. Salvador: Editora 

Juspodvum, 2015. p. 18. 
85 Id., p. 19. 
86 ANGHER, op. cit., p. 22. 
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Não haveria ação sem direito, nem direito sem ação. A ação faria parte da própria natureza do 

direito87. Quando diante de um pedido impossível o juiz julga o mérito da causa e não 

extingue o processo, ainda assim, não podemos dizer que o direito de ação se confundiu com 

o direito material, porque de fato houve ação, o que não existe é o direito. Assim há ação 

mesmo quando não há o direito, pois houve juízo de admissibilidade positivo, existiram atos 

processuais, processo, procedimento, o que não existiu foi o direito.  

 

2.3.1.2   O conceito de ação dado por Windscheid e Muther 
 

As doutrinas de Windscheid e Muther dão um novo aspecto ao conceito de ação. 

Muther distinguiu direito lesado e ação, dizendo nascer dois direitos, ambos de natureza 

pública: o direito do ofendido à tutela jurídica do Estado e o direito do Estado à eliminação da 

lesão88. A autônomia do direito processual tem sua origem na polêmica traçada por Muther e 

Windschid. Na concepção de Muther, O direito de agir que seria exercido contra o Réu 

através do Estado e o direito material são nitidamente diferentes. Para Windschid a divisão 

entre o direito material e processual era que o primeiro seria uma pretensão jurídica de direito 

material e o segundo seria o direito do autor à tutela jurídica contra o Estado. Na concepção 

de Muther o direito de ação era exercido contra o réu que se utilizava do Estado. Na 

concepção de Windschid, o direito de ação era exercido contra o Estado89.  

Mais tarde, Dengenkold e Plosz concluem que o direito de agir inclui uma sentença 

desfavorável. Desta forma, o direito de ação seria abstrato. Tais juristas recorrem à boa-fé 

para explicar o direito de agir de quem não tem razão. Nos dias que correm, sabe-se que o 

direito de ação não guarda relação com o direito que se afirma ter, podendo ser de boa-fé ou 

de má fé90. 

2.3.1.3  A teoria do direito concreto à tutela jurídica (WACH) 
 

 

Exemplo das ações declaratórias de inexistência de uma relação jurídica. Esta teoria 

não pressupõe tal direito91. Aqui a tutela jurisdicional só pode ser satisfeita através da 

proteção concreta. O direito de ação só existiria quando a sentença fosse favorável. A 

                                            
87 PASSOS, op. cit., p. 19. 
88 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. GRINOVER, Ada Pellegrine. Teoria Geral do Processo. 28.ed.São 

Paulo: Malheiros, 2012. p. 279-306. 
89 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil, 

v. 1. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 166. 
90 CINTRA, op. cit., p. 279-306. 
91 Id., ibid. 
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concepção concreta do direito de ação formulada por Wach não estaria condicionada a 

existência de um direito subjetivo e essa pretensão seria deferível apenas a quem fosse titular 

de um direito material. Para a teoria concreta do direito de agir, ação e direito subjetivo não se 

confundem92. 

A ação daria vida a atuação da vontade concreta da lei. A concepção concreta do 

direito de ação foi criticada por Calmon de Passos, pois afirmava que através da concepção 

concreta Direito e ação estariam unidos indissoluvelmente93. A doutrina concretista não foi 

capaz de explicar a ação improcedente. Foi com a necessidade de se explicar a ação 

improcedente que o direito de ação se desliga totalmente do direito material. Calmon de 

Passos diz que foi com a necessidade de se explicar a ação improcedente que ação e direito 

material se apresentaram círculos independentes94. 

 

2.3.1.4  A Teoria da ação como direito abstrato de agir 
 

 

Para Degenkold e Plóz, o direito de ação independe da existência efetiva do direito 

substantivo. Há ação quando uma demanda é julgada improcedente de forma injusta, mesmo 

havendo o direito material, ou a improcedência de forma justa, quando não há direito material 

a tutelar95. A partir da explicação do fenômeno da ação improcedente, a ação passa a ser o 

direito à jurisdição e sem relação com a existência ou inexistência de qualquer tutela material. 

O direito material seria aquele primário e o direito adjetivo o secundário que nasceu das 

circunstâncias da proibição da justiça feita com as próprias mãos. O direito de ação é 

autônomo e independente do direito material porque ele nasce em função da interdição da 

defesa privada, tal como, um direito individual da própria personalidade. Aqui temos o direito 

de ação como o direito abstrato de agir. O direito de ação seria um direito subjetivo público96.  

Calmon de Passos compara o direito de ação e o direito material a um círculo 

concêntrico. E ressalta que, no passado, o círculo maior era o direito material, mas com a 

autonomia deste, o direito de ação passa a englobar o direito material. Hoje, é possível 

enxergar isso facilmente, através das ações improcedentes que o direito material não alcança, 

mas o direito de ação, sim97.  

                                            
92 Id., ibid. 
93 Id., ibid. 
94 Id., ibid. 
95 Id., ibid. 
96 MARINONI; ARENHART; MITIERO, op. cit., p. 206. 
97 PASSOS, op. cit., p. 19. 



 

33 
  

Marinoni explica que Dengenkol e Plosz recorrem a ideia de boa fé e de consciência 

daqueles que envocam o Poder Judiciário, mas que não possuem o direito alegado. Em nome 

da boa-fé a pretensão do autor e eximida de ser sem conteúdos e limites. Tanto os que alegam 

a existência do direito para explicar a atuação através do direito de ação, quanto aqueles agem 

de má-fé têm direito de ação. Marinoni completa dizendo que o direito de ação não guarda 

relação com o direito ser de boa ou de má-fé e que essas duas teorias ainda vinculam o direito 

de ação ao direto material por se preocupar muito com a boa-fé. Assim, todos têm direito de 

ação, independente do caráter psicológico, que esteja por traz da sua ação. A boa fé se 

presume até para quem tem má-fé, pois não é possível no psicológico de ninguém para saber 

as suas reais intenções98. 

Calmon de Passos ensina que Rocco, Degenkolb e Ploz apresentam o direito de ação 

como um direito público subjetivo do cidadão contra o Estado e somente contra este, com seu 

fundamento nos direitos individuais da personalidade99. Por fim, ressalta-se que quem 

exatamente separa o direito material do processual é Mortara100, seguido por Couture101, pois 

ambos afirmavam que o direito de ação é garantido até mesmo para aqueles que sabem não ter 

o direito alegado102. 

 

2.3.2 A polêmica sobre a natureza da possibilidade jurídica do pedido 
 

Ante a necessidade de resolver conflitos e demandas sociais, desde que Liebman103 

estabeleceu que o direito de ação devesse ser submetido a determinadas condições da ação, 

que a possibilidade jurídica do pedido tem sido objeto de questionamentos por parte da 

doutrina104. Os movimentos contemporâneos, que buscavam a efetividade e praticidade da 

tutela jurídica nas demandas levadas ao judiciário, revelavam que a aludida categoria não se 

tratava de um juízo de admissibilidade, mas sim de mérito. Com o advento do Novo Código 

de Processo Civil, a possibilidade jurídica do pedido não foi mais tratada como condições da 

ação. Agora, quando diante de um pedido infundado o magistrado deverá julgar o mérito da 

demanda para que se encerre uma determinada situação jurídica. Entretanto, a questão não é 

                                            
98 MARINONI; ARENHART; MITIERO, op. cit., p. 166. 
99 PASSOS, op cit., p. 19. 
100 PASSOS, op cit., p. 19. 
101 PASSOS, op cit., p. 19. 
102

MARINONI; ARENHART; MITIERO, op. cit., p. 166. 
103 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.161. 
104 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.161. 
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simples assim, pois o réu de um pedido sem fundamento, por exemplo, poderá sofrer os 

efeitos da revelia. Daí a necessidade de julgamento de improcedência prima facie atípica.  

Distinguir a impossibilidade jurídica do pedido como condições da ação da 

improcedência do pedido (mérito da questão) é uma tarefa complexa. Sabe-se que o juízo de 

admissibilidade é separado do ponto controvertido da questão,105 visto que são dois os juízos 

que o magistrado pode fazer em um procedimento: o juízo de admissibilidade e o juízo de 

mérito. Assevera Fredie Didier que, se são dois juízos que o magistrado pode fazer, não há 

razão para ter três (juízo de admissibilidade, condições da ação e juízo de mérito). Assegura o 

autor que ou a questão é de mérito, ou é de admissibilidade106. À luz do art.  269, I, do CPC 

de 1973107, Fredie Didier já entendia a extinção do processo por impossibilidade jurídica do 

pedido combinando-o com o art. 295, incisos II e III, do parágrafo único108.  

A impossibilidade jurídica do pedido para o Novo CPC é o próprio mérito da causa, na 

qual o juiz poderá proferir decisão de mérito e evitar o retorno ao judiciário da mesma 

demanda. Nas circunstâncias do CPC de 1973, o processo era extinto sem resolver o mérito e 

permitindo o retorno da questão ao judiciário. 

A categoria de condições trabalhadas possui um conceito relativo e por sem vago e 

impreciso, a depender do ponto de vista do observador e da necessidade de solução de 

conflitos, tal classe poderá ser enquadrada como juízo de mérito ou de admissibilidade. Esse 

enquadramento dependerá da opção política do legislador. O fato de o direito envolver 

conduta humana e com isto uma infinidade de possibilidades de interferências intersubjetivas, 

pode-se olhar o problema da (im) possibilidade jurídica do pedido diante dos dois ângulos. O 

que irá definir tal situação como juízo de admissibilidade ou mérito é o ponto de vista de 

quem observa. Sabe-se que, ao contrário das ciências naturais, que possuem uma estrutura 

flexível, o direito apresenta estrutura ôntica rígida109. Com isso, fica difícil, mesmo diante da 

dogmática jurídica, determinar, com rigor, o estudo de tal problema como um juízo de 

admissibilidade ou de mérito. Não pode-se refletir toda impossibilidade jurídica do pedido 

como questão de mérito. Também não é possível pensar toda impossibilidade como uma 

questão processual. O mais importante é encontrar a melhor solução do ponto de vista da 

                                            
105 DIDIER JÚNIOR, op. cit., 2015. p. 1. 
106 Id., p. 214. 
107 Art. 269, I, do CPC de 1973: Haverá rejeição de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor. 

CURIA; CÉSPEDES; ROCHA, op. cit., p. 86. 
108 Art. 295, parágrafo único, incisos II e III, considera-se inepta a petição inicial: I- quando da narração dos fatos 

não decorrer logicamente a conclusão; III- quando o pedido for juridicamente impossível. CURIA; 

CÉSPEDES; ROCHA, op. cit., p. 94-95. 
109 MACHADO, Antônio Luís Neto. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 2.ed. Salvador. Editora 

Saraiva, 1972. p. 10. 
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utilidade, pois tal enquadramento guarda profunda relação com as circunstâncias políticas, 

culturas e com a concepção de Estado de uma época.  

 

2.3.3 A teoria eclética de Liebman  
 

A Teoria Geral do Processo demonstra que, durante muito tempo o direito de ação foi 

confundido com o direito material. Para esse autor, o Direito Processual cuidaria de 

estabelecer os requisitos para a existência da ação e o direito substancial da sua procedência. 

110. Para o processualista a ação seria condicionada a certos requisitos denominados de 

condições da ação. Seriam elas o interesse de agir, a legitimidade e a possibilidade jurídica do 

pedido.Para Liebman111 as condições da ação seriam os requisitos constitutivos da ação, só 

quando diante da sua existência é que haveria o direito de ser provocado o exame do 

mérito.112. 

 As condições da ação, criadas por Liebman,113 foram alvo de diversas críticas ao longo 

dos anos. Assim, como se poderia explicar as ações infundadas com seus pedidos impossíveis 

e as ações declaratórias114? O CPC de 1939 não trazia uma das condições da ação que era a 

possibilidade jurídica do pedido. Na década de 50, Calmon de Passos já tinha o entendimento 

de que a possibilidade jurídica do pedido não seria uma questão meramente processual, mas 

sim algo que atacava diretamente o mérito da questão115. Para Liebman116 a ação não depende 

de um julgamento favorável, mas das condições da ação. Em sua teoria não haveria jurisdição 

em caso de carência de ação117. Para a teoria eclética as condições da ação não se confundem 

com o mérito. 

 A teoria eclética de Liebman considera que quando há carência de ação é porque 

houve um direito de petição. O direito de ação só seria exercido mediante o atendimento das 

condições da ação. Daniel Amorim Assunção Neves diz que o direito de petição é amplo, 

genérico e incondicional e que o direito de ação depende das condições da ação. O autor 

                                            
110 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.162. 
111 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.161. 
112 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.161. 
113 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.162. 
114 CINTRA, op. cit., p. 279-306. 
115 Comentário de Fredie Didier na atualização do livro de Calmon de Passos em 2015. PASSOS, op. cit., p. 19. 
116 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985. p.162. 
117 MARINONI; ARENHART; MITIERO, op. cit., p. 205. 
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compara o direito constitucional de ação e o direito processual de ação como o pensamento 

com a teoria de Liebman. Enquanto o direito constitucional de ação é incondicional, o direito 

processual de ação depende de condições118. 

O Código do Processo Civil adota a teoria eclética de Liebman ao mencionar em seu 

art. 485. Que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de 

interesse processual119. Para Fredie Didier somente o interesse e a legitimação extraordinária 

seriam condições da ação. A legitimidade ordinária para o jurista baiano seria uma questão de 

mérito juntamente com a possibilidade jurídica do pedido120. Em Marinoni, o Novo Código ao 

mencionar o interesse e a legitimidade (arts. 17 e 485) nada tem a ver com a existência da 

ação, mas sim são requisitos para a apreciação do mérito121. Para Galeano de Lacerda as 

Condições da Ação continuam a existir no novo código, pois faltando o interesse e a 

legitimidade o processo será extinto sem resolução do mérito (art.  485, VI do NCPC). 

 

2.3.4 A Teoria da asserção 
 

Para esta teoria, sendo possível ao juiz perceber, por meio da cognição sumária, a 

carência de ação, o juiz deverá extinguir o processo sem resolver o mérito. Mas caso o juiz 

precise de uma cognição mais aprofundada, estendendo mais o processo, as condições da ação 

serão entendidas como matérias de mérito. Assim, a legitimidade, o interesse e a possibilidade 

jurídica do pedido são admitidos preliminarmente como verdade pelo que foi afirmado pelo 

autor, sendo que, somente no mérito, o juiz confirmará esses fatos. E caso falte uma das 

condições da ação, o mérito deverá ser julgado, pelo fato de a cognição ter sido 

aprofundada122.  

Quando as condições da ação são analisadas após as alegações do réu, após o 

contraditório, a teoria da asserção preceitua que se deveria julgar o mérito da causa e não 

extingui-lo, pois assim estaria apreciando o mérito da causa. Quando uma das condições da 

ação não é preenchida, o processo é extinto sem resolver o mérito. Como o nosso Código de 

Processo Civil adota a teoria eclética de Liebman, a extinção do processo sem resolver o 

                                            
118 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 126. 
119 ANGHER, op. cit., p. 292 
120 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Será o fim da categoria “condições da ação’’? Um elogio ao projeto do novo 

CPC. p. 4. 
121 MARINONI; ARENHART; MITIERO, op. cit., p. 206. 
122NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 
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mérito por carência de ação pode acontecer após longos anos de embate processual123.  

O STJ tem adotado a teoria da asserção para verificação das condições da ação. O 

Recurso Especial nº 1.705.311-SP, Rel.Min.Nancy Andrighi, por unaminidade, adotou a teoria 

da asserção em ação de obrigação de fazer de plano de saúde coletivo. Para o STJ o 

beneficiário do plano de saúde coletivo possui legitimidade para propor ação contra a rescisão 

unilateral realizada pelo plano. O beneficiário pretendia se manter no plano de saúde coletivo 

por adesão. A luz da lei dos planos de saúde – Lei nº 9656\ LPS) a legitimidade deve ser 

verificada em abstrato124. 

Sabe-se que Calmon de Passos em sua obra “A Ação no Direito Processual Civil 

Brasileiro’’critica as teorias da ação, sendo Fredie Didier o seu sucessor”. Modernamente, o 

STJ tem adotado a teoria da asserção mesmo não sendo prevista pelo Novo Código do 

Processo Civil125.  
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3 A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO 
 

 

A Emenda Constitucional 45/2004126, através do inciso LXXVIII do artigo 5º da 

Constituição Federal trouxe para o Direito Processual Civil Brasileiro o princípio da duração 

razoável do processo ao prever, a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação127. Em dezembro 

de 2004 foi encaminhado ao Congresso Nacional o projeto de Lei nº 4728 pelo Presidente da 

República128, propondo o acréscimo do art. 285-A ao CPC. Declara Fredie Didier que certo 

artigo consagra legislativamente a concepção de que a definição de pedido juridicamente 

impossível conduz à decisão de improcedência prima facie129.  

Por meio da Lei 11.277/2006, com a introdução do art. 285-A130 no CPC, cria-se a 

possibilidade de julgamento de improcedência antes da citação do réu131. Tal princípio 

significa um menor dispêndio de tempo e dinheiro na administração do processo não só para o 

judiciário, mas também para as partes132. Humberto Teodoro Júnior ensina que o principio da 

economia processual e a valorização da jurisprudência, principalmente nos casos de demandas 

ou recursos repetitivos, são as justificativas para a adoção da improcedência prima facie133. 

Verifica-se que a improcedência prima facie favorece o réu, pois a resposta judicial será 

negativa para o autor e benéfica para o réu134.   

Com o objetivo de atender as demandas repetitivas, o artigo 285-A foi criado para 

facilitar a relação entre cidadão e Estado. O artigo- 285-A do CPC/1973 remetia ao que o 

próprio juiz proferia como referencial para a improcedência liminar e, ainda, a controvérsia 

                                            
126 Disponível em http://www.planalto.gov. br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm 
127Disponível em http://www.planalto.gov. br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm 
128 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos Processuais e Condições da Ação, o juízo de admissibilidade do 

processo. Tiragem 3, 2010 da Ed.1, 2005. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 227. 
129 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos Processuais e Condições da Ação, o juízo de admissibilidade do 

processo. Tiragem 3, 2010 da Ed.1, 2005. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 227. 
130 A este respeito, previa o caput do 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. CURIA, Luiz 

Roberto. CÉSPEDES, Lívia. ROCHA, Fabiana Dias da. Códigos de Processo Civil Comparados 2015-1973. 

São Paulo: Saraiva, 2015. p. 94-95. 
131NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 621. 
132 FONSECA, João Francisco Naves da. O julgamento liminar de improcedência da demanda (art. 285-A): 

questões polêmicas. Disponível em www.agu.gov. br/page/download/index/id/12017895 
133THEODORO, Humberto Júnior. Código de Processo Civil Anotado. Ed.20. Editora Forense. Rio de Janeiro, 

2016. p. 418. 
134 THEODORO, Humberto Júnior. Código de Processo Civil Anotado. Ed.20. Editora Forense. Rio de Janeiro, 

2016. p. 418. 
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teria que ser com questão unicamente de direito. Isso muda com o advento do NCPC, o artigo 

correspondente ao 285-A é o 332, que passa a ter como referência a jurisprudência dos 

tribunais e não mais ao que o próprio magistrado proferira. Também o artigo 332 do NCPC 

autoriza a improcedência liminar quando dispensar a fase instrutória sendo que para o CPC/73 

apenas as questões de direito teriam tal permissão135.  

José Miguel Garcia Medina observa que embora o NCPC não se refira à 

impossibilidade jurídica do pedido como hipótese de improcedência liminar tal providencia 

do pedido é permitida liminarmente antes da citação do réu, desde que a contrariedade da 

norma jurídica possa ter a jurisprudência como referência136. Observa-se que o pedido pode 

ser contrário a norma e por isso foi objeto de súmula. Assim, tal questão é juridicamente 

impossível não só pelo fato de existir precedente, mas também por ser contrário ao que estava 

expressamente vedado e por tal razão gerou aquele precedente. O problema se concentra nas 

questões que são vedadas pelo ordenamento jurídico, mas que, entretanto, não tem um 

precedente para justificar a improcedência liminar, já que o Novo Código de Processo Civil 

não autoriza pela Lei o julgamento de improcedência, mas tão somente pelo precedente e a 

prescrição e decadência.  

 

3.1 A CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 285-A 
  

Com o julgamento de improcedência prima facie, não há a formação da 

triangularização da relação processual, pois o pedido é julgado improcedente antes da citação 

.O art. 285-A foi objeto de uma ação declaratória de constitucionalidade (ADIN 3.695/DF) 

proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Onde o Instituto 

Brasileiro de Direito Processual (IBDP) entra na condição de amicus curial nesta ação para 

defender a constitucionalidade do art. 285-A que não ofendia a nenhum dos princípios 

constitucionais137.  

 Para a OAB a Lei 11.277/2006, que acrescentou o artigo 285-A ao CPC de 1973 

violou os incisos XXXV, LIV e LV do art.  5º da Constituição Federal. Para a OAB a norma 

                                            
135 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed.5. Editora Revista dos 

Tribunais. São Paulo, 2016. p. 592. 
136 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. Ed.5. Editora Revista dos 

Tribunais. São Paulo, 2016. p. 592 
137

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade  no 3695. Distrito Federal, 09 de 

abril de 2014. 
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ensejaria a nulidade de milhares de atos e sentenças. A Presidente da República argumentou 

que a norma foi destinada a otimizar e racionalizar a atividade judicial e cita o inciso 

LXXVIII, da Constituição da República. O Ministério da Justiça se manifesta expondo que a 

medida visa antecipar o resultado que seria obtido somente após o processamento da demanda 

e assim evitar o uso desnecessário da estrutura do judiciário. O Senado Federal sustentou que 

a referida norma tem o condão de racionalizar a atividade do judiciário. A Advocacia Geral da 

União emitiu parecer argumentando que à luz do principio da proporcionalidade, em prol da 

economia e celeridade do processo, ressaltou a atual necessidade de relativização de certos 

dogmas processuais excessivamente formalistas arraigados em rígidas tradições garantísticas. 

A Procuradoria Geral da República mencionou que o referido dispositivo confere diferente 

tratamento a situações diferentes e que a norma atendeu ao principio da razoável duração do 

processo138.  

Nesta ação o Instituto Brasileiro de Direito Processual ingressa na qualidade de amicus 

curiae opinando pela constitucionalidade do artigo e argumentando que o artigo prevê a 

possibilidade de retratação e recurso, o que não violaria o contraditório. A decisão de 

improcedência liminar é beneficiária à parte não ouvida. Mas no entanto, o autor deverá ser 

intimado da sentença de improcedência e só no caso de não consertar o seu pedido deverá ser 

proferida sentença de mérito improcedente. Da mesma forma, a parte autora do pedido 

juridicamente impossível que enseja um julgamento liminar de improcedência deverá ser 

ouvida e caso a sua manifestação não convença o juiz deverá ser proferida sentença de mérito. 

(citação indireta Daniel139.  

 Com o Novo Código do Processo Civil, os atos impugnados pela OAB foram 

revogados. Segundo o relator do processo, Ministro Alexandre de Moraes, o controle de 

constitucionalidade abstrato brasileiro não admite a continuidade de ação direta de 

constitucionalidade de Lei ou ato normativo já revogado. Sendo que a OAB poderia entrar 

com recurso caso entendesse que no NCPC ainda subsiste as inconstitucionalidades alegadas 

anteriormente. O processo foi extinto sem resolução do mérito em 12/de maio de 2017140. O 

corresponde ao artigo 285-A no NCPC é o artigo 332 que afastou os precedentes do próprio 

juízo como suficientes para a improcedência prima facie.  

                                            
138BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3695-DF. Brasília, 12 de maio 

de 2017. 
139NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 625. 
140BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3695-DF. Brasília, 12 de maio 

de 2017. 
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3.2 A IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO NO PROJETO DE LEI 

166/2010 
 

A improcedência liminar do pedido foi tratada no Projeto de Lei 166/2010 primeiramente 

no artigo 307, onde o caput trazia a seguinte previsão: o juiz julgará liminarmente 

improcedente o pedido que se fundamente em matéria exclusivamente de direito, 

independente da citação do réu141. Sendo que enumerava apenas os precedentes e a prescrição 

e decadência como situações jurídicas nas quais ensejariam a improcedência liminar do 

pedido. Apesar de mencionar a expressão matérias exclusivamente de direito a 

impossibilidade jurídica do pedido não foi alocada em seus incisos.  

Em um segundo momento, a Improcedência Liminar do Pedido, foi substituída pela 

redação do artigo 333 do Projeto de Lei 166/2010. A redação do caput era a seguinte: Nas 

causas que dispensarem a fase instrutória , o juiz, independente da citação do réu, julgará 

liminarmente improcedente o pedido que contrariar(...), ou seja, a redação do caput é 

exatamente a que ficou prevista no artigo 332. Entretanto, esta segunda substituição para o 

artigo 285-A do Código do Processo Civil de 1973 trazia algo além da figura dos precedentes 

e da prescrição e decadência. Tal substituição trazia em seu inciso IV a autorização da 

improcedência prima facie para pedidos que contrariasse frontalmente norma jurídica extraída 

de dispositivo expresso de ato normativo. Aqui parece que o legislador abriu um espaço para 

parte dos pedidos juridicamente impossíveis, que não seriam todos, mas aqueles que a lei não 

permite ou expressamente veda tais como os incisos do artigo 124 da Lei nº 8213/1991 que 

apenas não autoriza e os expressamente vedados pelo ordenamento jurídico como o parágrafo 

único dessa mesma lei e os artigos 6º e 42 da Lei 4320, dentre outros.  

A intenção original dos autores do Projeto 166/2010 era a inclusão dos pedidos 

manifestamente improcedentes nos incisos do artigo 332. Já que na primeira versão do projeto 

já omitia a possibilidade jurídica do pedido como condição autônoma142.  

Verifica-se que o Novo Código de Processo Civil não traz a hipótese de julgamento 

antecipado da lide para pedidos juridicamente impossíveis, aqueles que são vedados 

expressamente pelo ordenamento jurídico brasileiro e os pedidos juridicamente impossíveis 

que não se encontram vedados pela norma jurídica que falamos no capítulo anterior. No 

                                            
141Quadro comparativo do Projeto de Lei nº166/2010. Disponível em : 

WWW12.senado.leg.br/noticias/arquivos/2014/11/27/CPC-quadro-comparativo-pls-166-2010-e-substitutivo-

da-camara. Acesso em 31 de set de 2018. 
142COSTA, Suzana Henriques. Comentários ao art. 17 do NCPC. Disponível em https://edisciplinas.usp. 

br/pluginfile.php/2571015/mod_resource/content/1/Coment%C3%A1rios-Saraiva-

Susana%20Henriques%20da%20Costa%20-%20arts.%2017%20a%2019.pdf 
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entanto, a (in) possibilidade jurídica do pedido não é mais tratada como juízo de 

admissibilidade, mas de mérito. O artigo 330 do NCPC traz como hipóteses de extinção do 

processo sem resolver o mérito, apenas quando faltar o interesse e a legitimidade. Nas 

circunstâncias do NCPC, quando diante da impossibilidade jurídica do pedido o juiz deverá 

proferir sentença de mérito improcedente.  

O que ocorre é que a necessidade de encerrar uma determinada situação jurídica e 

impedir o seu retorno ao judiciário fez com que o Novo CPC tratasse a categoria trabalhada 

como um juízo de mérito. Se esta não fosse a intenção do legislador, poderia incluí-la no 

plano da validade dos pressupostos processuais, mais especificamente no pedido imediato que 

trata do bem que se quer ver tutelado. Assim, quando diante de um pedido impossível, o juiz 

deveria indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolver o mérito. 

Galeano de Lacerda em sua obra “Despacho Saneador’’preceitua que decidir sobre a 

possibilidade jurídica e também sobre à legitimação para a causa é decidir sobre o mérito, 

sendo que a impossibilidade jurídica fulmina o pedido por falta de amparo legal e a 

ilegitimidade pela inaptidão do sujeito para alcançar o objeto143. Para esse autor existe duas 

espécies de interesse: o jurídico que significa o amparo pela Lei da tese do autor cuja decisão 

se refere ao mérito. Para o autor o interesse considerando a vontade do autor como impulso 

para o processo é que seria uma condição da ação144.  

       Também foi observado que o ocasionou a não inclusão expressa no rol do artigo 332 da 

impossibilidade jurídica do pedido como julgamento prima facie foram os resquícios do 

instituto em relação ao CPC anterior. Julgar o mérito já foi um grande avanço, julgar o mérito 

preliminarmente é um avanço maior ainda aplicando a improcedência prima facie atípica. No 

entanto, pedidos juridicamente impossíveis e que ensejam julgamento prima facie atípico 

chegam ao judiciário todos os dias. A título de exemplos temos: a interdição de menor 

absolutamente incapaz; O pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e recebimento 

de salários do período correspondente ao que o autor se encontrava 2“encostado”’‘pelo INSS; 

O pedido de cumulação de auxílio-doença com aposentadoria por idade; O pedido de 

cumulação de salário-maternidade e auxílio-doença; O pedido de reconhecimento de vínculo 

empregatício do período correspondente ao que o autor recebia seguro-desemprego; 

Tais situações precisam ser repelidas pelo judiciário logo no início do processo através 

da improcedência prima facie atípica que nada mais é que o julgamento liminar da própria 

impossibilidade jurídica do pedido que o NCPC não incluiu em seu art. 332, mas retirou do 

                                            
143LACERDA, Galeano de. Despacho Saneador. Editora La Salle, Canoas Rio grande do Sul, 1953. p. 88. 
144LACERDA, Galeano de. Despacho Saneador. Editora La Salle, Canoas Rio grande do Sul, 1953. p. 89. 
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indeferimento da petição inicial. 

As primeiras situações jurídicas de julgamento liminar desfavorável ao autor foram a 

prescrição e a decadência. Depois, tivemos a Lei 11.277/2006 que criou a possibilidade de 

julgamento de improcedência prima facie do pedido do autor para as demandas de massa145. 

Com a entrada em vigor do Novo CPC, o dispositivo inclui os enunciados de súmulas, os 

acórdãos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como o enunciado 

de súmula de tribunal de justiça sobre direito local146.  

Assim como a decadência e a prescrição, a impossibilidade jurídica do pedido era 

tratada no art. 295 do Código do Processo Civil de 1973 como hipóteses de indeferimento da 

petição inicial. A prescrição e decadência eram tratadas no inciso IV do mencionado artigo e o 

pedido juridicamente impossível, no inciso III. Sendo que os casos de prescrição e 

decadência. Com a entrada em vigor do Novo Código do Processo Civil a prescrição, 

decadência e o pedido juridicamente impossível saem do artigo 295. Entretanto a prescrição e 

decadência entram no artigo 332 e o pedido juridicamente impossível, mesmo sendo tratado 

como questão relativa ao mérito fica de fora147.  

 

3.3 O JULGAMENTO DE MÉRITO LIMINAR DA AÇÃO RESCISÓRIA 
 

A ação rescisória tem como objetivo afastar a coisa julgada material. O parágrafo 4º do 

artigo 968 do Novo Código do Processo Civil prevê a aplicação do julgamento de 

improcedência liminar para a ação rescisória148. No Código do processo Civil de 1973 não 

havia previsão expressa para o julgamento de mérito liminar para a ação rescisória, ou seja, o 

parágrafo 4 do art. 968 do NCPC não encontra correspondente no CPC de 1973.  

A título de exemplo vejamos a ação rescisória nº 0009981-33.2016.814.0000 do 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Cuida-se de uma ação rescisória requerendo a rescisão 

da sentença publicada em 03.02.2015, que julgou procedente o pedido da autora na ação de 

despejo nº 0005559-24-2012.814.0301, determinando que o réu desocupasse o imóvel no 

prazo de 15 dias. O autor da rescisória fundamenta o seu pedido em um novo contrato de 

locação firmado entre os litigantes em 01.07.2012. Alega que a novação implica na extinção 

                                            
145 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 622.   
146 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 622 
147 ANGHER, op. cit., p. 282. 
148 BRASIL. Tribunal de Justiça de Belém. Ação Rescisória nº 0009981-33.2016.814.0000, Belém, 05 de junho 

de 2018. 
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da ação de despejo e que agora os valores que estavam sendo cobrados pela autora foram 

pagos pelo réu. Esta ação rescisória foi julgada improcedente liminarmente pelo magistrado, 

aplicando o artigo 332, parágrafo 4º do Novo diploma Legal, sob o fundamento de que o 

documento novo alegado pelo autor datava de 01.07.2012 e que esse documento novo já 

existia a mais de dois anos antes da prolação da sentença e que era acessível ao autor, eis que 

não estava impossibilitado de fazer uso. O autor em nenhum momento alegou que na ação de 

despejo estava impossibilitado de demonstrar o documento. Sendo, que ainda, no contrato não 

havia pacto no sentido de que a autora da ação de despejo desistiria de tal ação149.  

Quanto ao indeferimento liminar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

entende que o indeferimento liminar de rescisória não é possível mesmo em caso de evidente 

ausência de violação da lei. Para o STJ o indeferimento liminar se confunde com o 

julgamento de mérito da própria rescisória. Para a ministra Nancy Andrighi a rescisória não 

pode ser indeferida com base em julgamento que se confunde com o mérito da causa.  

Neste sentido, vejamos o Recurso especial nº 1.694.267150.  

 

DISCOM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E COMÉRCIO LTDA-

VENCEDORA- 01/10/2012 

DIBENS LEASING S/A- ARRENDAMENTO MERCANTIL- VENCIDA 

 

I. DIBENS LEASING S/A- ARRENDAMENTO MERCANTIL entra com 

pedido de ação rescisória alegando a violação do art.  2º, do CDC, pois o 

acórdão rescindendo considerou como consumidora empresa não 

destinatária final do produto adquirido, sendo que os bens são utilizados 

como insumos de sua atividade final. Violando, ainda, o art.  302, III, do 

CPC/73, por presumir verdadeiro o direito a percentual de juros inferior ao 

contrato com determinação de limite anual de 12%151.  

II. O Tribunal de Justiça do estado do Pará indefere o pedido da rescisória sob o 

argumento de que as argumentações que sustentaram a rescisória eram 

incompatíveis com o art.  485, V, do CPC de 1973. 

III. DIBENS LEASING S/A- ARRENDAMENTO MERCANTIL entra com o 

                                            
149 BRASIL. Tribunal de Justiça de Belém. Ação Rescisória nº 0009981-33.2016.814.0000, do Tribunal de 

Justiça do Estado do Pará, Belém, 05 de junho de 2018. 
150 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.694.267-PE (2016/0088725-4), do Tribunal de 

Justiça do Estado de Pernambuco, Brasília, 12 de dezembro de 2018. 
151 Id., p. 4. 
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recurso de agravo em ação rescisória. 

IV. O Tribunal de Justiça nega o recurso de agravo em ação rescisória interposto 

por DIBENS LEASING S/A- ARRENDAMENTO MERCANTIL e mantém 

a decisão que julgou extinta a ação rescisória, sem resolução de mérito na 

forma dos arts. 295 parágrafos único, II, 490, I, do CPC de 1973. 

V. DIBENS LEASING S/A- ARRENDAMENTO MERCANTIL entra com 

pedido de Tutela Provisória, em 06/05/2015, objetivando a concessão de 

efeito suspensivo ao recurso especial que interpusera contra o acórdão 

(recurso de agravo em ação rescisória) proferido pelo Tribunal de Justiça de 

Pernambuco que indeferiu a petição inicial da ação rescisória que 

interpusera com fundamento de violação ao art.  485, V, do CPC de 1973152.  

VI. O STJ não concede efeito suspensivo ao recurso Especial negando o pedido de 

Tutela provisória formulado por DIBENS LEASING S/A- 

ARRENDAMENTO MERCANTIL. Relatora: Ministra Nancy Andrighi, em 

29/09/2017153. 

VII. Em seu Relatório o STJ expõe que a ação rescisória não pode ser indeferida 

com base em fundamento que se confunde com o próprio mérito da causa e 

cita os seguintes julgados neste sentido: (AgRg no REsp 1.212.415 RJ, 

Terceira Turma, Dje 27/11/2012, REsp 938.660/ MG, Terceira Turma, Dje 

15/10/2007, REsp 4.001/SP, Quarta Turma, DJ 09/09/1991; REsp 

888.900/PR, Segunda Turma, Dje 28/10/2010). O Recurso Especial é 

conhecido reformando o acórdão recorrido sob o fundamento de que a 

decisão monocrática do desembargador relator, embora revestida de 

indeferimento da petição inicial representou julgamento de improcedência 

do pedido, mas sem formação da relação jurídica processual, sem citação da 

parte adversa154.  

Fazendo uma analogia a opinião da Ministra Nancy Andrighi, conclui-se que a decisão 

do desembargador relator representou Improcedência Liminar Atípica pelo fato de ter 

acontecido na vigência do CPC de 1973 que não previa expressamente a aplicação do 

julgamento de improcedência sem citar o demandado para a ação, mas que foi revestida de 

indeferimento da petição inicial. Embora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tenha 

                                            
152 Id., ibid. 
153 Id., ibid. 
154 Id., p. 6. 
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reconhecido que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, indeferiu 

liminarmente a ação e não acabou por analisar o mérito da ação rescisória.  

Conclui-se que a Ação rescisória deverá ser indeferida quando não for efetuado o 

depósito de 5% sobre o valor da causa. Mas o parágrafo 3 do artigo 968 do NCPC comete um 

equívoco ao atribuir o indeferimento da petição inicial ocorrendo alguma das hipóteses dos 

incisos elencados no art. 330 do NCPC. Ora, o artigo 330 do NCPC quando aplicado a uma 

ação rescisória terá em suas incisas questões nas quais o magistrado estará por analisar o 

mérito da questão. Indeferir a petição inicial quando a parte for manifestamente ilegítima, 

quando o autor carecer de interesse processual e da narração dos fatos não decorrer 

logicamente uma conclusão são questões de mérito. O Novo Código de Processo civil inova 

ao trazer à aplicação do art.  332 a ação rescisória. Entretanto, comete um equivoco ao atribuir 

o indeferimento da inicial da ação rescisória nas hipóteses dos incisos do art.  330 sem 

mencionar as exceções.  

O novo CPC prevê a ação rescisória para duas decisões que não julgam o mérito. 

Decisão terminativa que impedi a repropositura de ação. Citar as causas trabalhistas que 

julgaram o mérito preliminarmente e depois foram nulas. A aplicação da possibilidade jurídica 

do pedido enquanto mérito e a ação rescisória155.  

 

 

3.4 O JULGAMENTO DE MÉRITO LIMINAR DOS EMBARGOS à 

EXECUÇÃO 
 

 O artigo 739, III, do Código de Processo Civil de 1973 trazia a previsão para que o 

juiz rejeitasse liminarmente os embargos à execução quando manifestamente protelatórios. No 

NCPC o seu correspondente é o artigo 918, II e III, onde o juiz poderá rejeitar liminarmente 

os embargos nos casos de improcedência liminar do pedido e quando manifestamente 

protelatórios. É possível observar que a hipótese de julgamento liminar dos embargos à 

execução já era prevista no CPC/73, ou seja, anterior à Lei 11.277/2006156.  

 Segundo Humberto Teodoro Júnior, outras hipóteses podem ocorrem além das 

enumeradas nos artigos 739 do CPC/ 73 que autorizam o magistrado a rejeitar liminarmente 

                                            
155 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 1466. 
156 GUIMARÃES, Marcela Varjão. A rejeição liminar do pedido nos casos de improcedência macroscópica. 

2018. 107 f. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2018. p. 34. Orientador: Eduardo Lima Sodré. 
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os embargos. O autor cita o exemplo de quando a defesa do devedor apresenta-se infundada 

como de manifesta improcedência157.  

 Para alguns a natureza jurídica dos embargos à execução é de ação de conhecimento, 

para outros, uma defesa. Conforme Fredie Didier Júnior, os embargos à execução constituem 

uma defesa. Entretanto, o Código de Processo Civil atribui-lhe a forma de uma ação de 

conhecimento158.  

 

 

3.5 A IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE TÍPICA 
 

É aquela autorizada pelo art.332 do NCPC. Daniel Amorim Assumpção Neves explica 

que o caput de tal artigo possui um requisito fixo e outros quatro alternativos159. O requisito 

fixo é que o fenômeno da improcedência prima facie típica só é admitida em casos que 

dispensem a fase instrutória, em processos que não apresentem controvérsias sobre as 

questões fáticas. A sentença de improcedência enseja o melhor resultado possível para o 

demandado160.  

Para Alexandre Câmara, a sentença de mérito preliminar só deverá ser admitida no 

processo em casos excepcionais. Assim, dentre os requisitos alternativos161, tem-se: 

 I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 

Justiça; Câmara aponta que quando o demandante apresentar um pedido que não necessite da 

produção de provas e tal pedido formulado for contrário à jurisprudência do STJ e do STF 

deverá o juiz aplicar o julgamento de improcedência liminar, ou seja, quando houver 

incompatibilidade entre a pretensão do demandado e o entendimento sumulado, desde que não 

necessite de produção de provas, deverá ser aplicada a típica improcedência liminar do 

pedido162. O autor apresenta o exemplo do professor que vai a juízo pleitear aposentadoria 

especial do tempo de serviço desempenhado fora da sala de aula163.  

                                            
157 THEODORO, Humberto Júnior. Código de Processo Civil Anotado. 20.ed. Editora Forense. Rio de Janeiro, 

2016. p. 997. 
158 DIDIER JÚNIOR, Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael 

Alexandria de. Curso de direito processual civil, Execução. 7.ed. Salvador: JusPODIVM, 2017, v. 5. p. 761. 
159NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 623. 
160CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 ed. Editora Atlas. São Paulo, 2016.p.203. 
161 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 623 
162 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 ed. Editora Atlas. São Paulo, 2016.p.203. 
163Enunciado 726 do STJ: Seguridade social. Aposentadoria especial. Professor. Tempo de serviço. Contagem 

somente do tempo prestado em sala de aula. CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 
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II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 

Justiça em julgamento de recursos repetitivos; neste caso, o autor cita o exemplo o pai que 

postula em juízo a declaração de que a pensão alimentícia não deve ser calculada sobre o 

décimo terceiro salário e as férias, onde tal pretensão contraria o entendimento do STJ no 

julgamento de casos repetitivos164.  

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 

assunção de competência; trata-se do IRDR de utilização exclusiva dos tribunais de segunda 

instância (Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais). Diz-se do art. 928 do NCPC165 que 

trata do julgamento que tenha efeito vinculante no Estado ou região que fora julgado, da 

mesma forma que o julgamento de recursos excepcionais repetitivos tem efeito vinculante em 

todo o território nacional166. 

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. Essa é a hipótese 

de os Tribunais Estaduais dar a palavra final sobre a interpretação de direito local. Câmara 

menciona o exemplo do ‘’auxilio-moradia’’ concedido aos policiais militares e bombeiros 

pelo Estado do Rio de Janeiro167.  

Esses incisos afastaram os precedentes do próprio juízo para o julgamento liminar. Os 

incisos II e III selecionam alguns precedentes que admitem o julgamento liminar, como não 

foram estendido as demais espécies de precedentes vinculantes168, a Primeira Jornada de 

Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal editou o enunciado nº 22169. 

Em seu § 1o,  o art.332 prevê que  o juiz também poderá julgar liminarmente 

improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. § 

2o Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos 

termos do art. 241. § 3o Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. § 4o 

Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, 

e, se não houver retratação, determinará a citação do mesmo para apresentar contrarrazões, no 

                                                                                                                                        
ed. Editora Atlas. São Paulo, 2016.p.203. 
164CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 ed. Editora Atlas. São Paulo, 2016.p.204. 
165Art.928 – considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: I- incidente de resolução de 

demandas repetitivas; II- recursos especial e extraordinário repetitivo. 
166CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 ed. Editora Atlas. São Paulo, 2016.p.204. 
167 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3 ed. Editora Atlas. São Paulo, 2016.p.204. 
168 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 623. 
169Enunciado 22: nos casos que dispensem a fase instrutória, é possível o julgamento de improcedência liminar 

do pedido que contrariar a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade ou enunciado de súmula vinculante.  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de 

Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 623. 
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prazo de 15 (quinze) dias170. 

 Parece que o legislador ao incluir os precedentes no rol de julgamento liminarmente 

improcedente e excluir os pedidos juridicamente impossíveis, priorizou como hipótese de 

julgamento liminar mais a atividade de produção de normas pelo judiciário (típica da 

Commom Law) do que a atividade legislativa ( civil Law). O art. 332 do NCPC autoriza o 

julgamento liminar com fundamento no precedente, mas exclui a hipótese de julgamento 

liminar com base na lei que seriam os pedidos juridicamente impossíveis. Os pedidos 

juridicamente impossíveis saem do rol de inépcia da petição inicial, mas não são incluídos no 

rol de indeferimento liminar.  

No Novo CPC embora não mencione a palavra precedente, o artigo 332 menciona um 

rol de situações nas quais o processo poderá sem julgado liminarmente, nos casos de questões 

que contrariem decisões, jurisprudências ou súmulas de tribunais No nova CPC foi dada 

muita força normativa aos precedentes e prestigiando muito mais a teoria dos precedentes do 

que a Lei. Existem casos que o magistrado não estará autorizado a decidir liminarmente 

improcedente com base na Lei, mas o estará com base no precedente a exemplo das situações 

jurídicas expressamente vedadas pelo ordenamento jurídico pátrio.  

Conforme Luiz Guilherme Marinoni, o caput do artigo 332 expõe uma dificuldade do 

legislador, isto pois a formação de um precedente diz respeito à completa apreciação dos 

argumentos e à autoridade de quem elabora as razões do caso e não encontra-se atrelado à 

determinada forma preestabelecida ou a determinada quantidade de casos existentes sobre o 

assunto171. Ao excluir a impossibilidade jurídica do pedido do artigo 332, o Novo Código do 

Processo Civil coloca o precedente em uma posição mais elevada que a lei em um país cujo 

pensamento jurídico foi formado a partir da tradição Civil Law.  

No decorrer do Novo Código de Processo Civil, a Lei confere algumas desonerações 

para a decisões de improcedência liminar tais como: no art.239 do Novo Código de Processo 

civil aduz que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, 

ressalvando as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do 

pedido.172 A citação válida enquanto ato pelo qual o demandado é chamado para, querendo, 

participar do processo é indispensável para que sejam assegurados o contraditório e à ampla 

                                            
170

ANGHER, Anne Joyce. Vade Mecum Acadêmico de Direito. 26. ed. São Paulo: Ridel, 2018, p.282.   
171MARINONI, Luis Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil, 

Tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais LTDA, 2015.v. 1. 
172 ANGHER, op. cit., p. 275. 
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defesa do réu173. O caput do art. 285-A falava em matéria controvertida, e foi muito criticável, 

pois se o réu não era citado, não haveria ponto controvertido174. No caso da improcedência 

liminar não há o chamamento do réu para o processo. Isso pode fazer com que muitos 

questionem a validade de um julgamento liminar de improcedência devido à ausência de 

citação do demandado. Ora, tal ato não reveste de nulidade a sentença de improcedência 

justamente porque a sentença de improcedência liminar não traz nenhum prejuízo para o réu. 

Com o julgamento limar do processo o réu somente é beneficiado. O fato de não ser possível 

o julgamento liminar procedente e por isto todas as sentenças de julgamento liminar de mérito 

ser improcedentes coloca o réu em posição de vantajosa. Por tal razão, o julgamento de 

improcedência liminar não lesionam os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, 

o art.  241. do NCPC postula que transitada em julgado a sentença de mérito proferida em 

favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria comunicar-lhe o 

resultado do julgamento175. A improcedência prima facie atípica asseguraria o exercício do 

contraditório ao demandante por meio do recurso de apelação e da possibilidade de retratação 

do juiz, art.  332, §4ª do NCPC. 

O art. 12 do Novo Código de Processo Civil prevê que os juízes e os tribunais 

atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças ou 

acórdãos. Em seu § 2º indica que estão excluídos desta regra as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido176. Da leitura 

anterior, conclui-se que o julgamento de improcedência liminar atípica não ofenderia a regra 

da ordem cronológica de conclusão por abrir espaço físico para que o magistrado aprecie com 

mais cautela as causas que requeiram maior amadurecimento da causa do que as situações de 

manifesta improcedência. Sabe-se, por exemplo, que os casos de improcedência liminar do 

pedido não ensejam a audiência de conciliação ou mediação, art. 334, caput do NCPC, caput. 

Percebe-se que a não realização de audiência para as situações jurídicas nas quais o 

julgamento favorável seria inconcebível produzirá um maior controle dos gastos públicos por 

meio do racionamento de tempo, recursos e material humano para Estado.  

 

 

                                            
173 RAMOS, Vitor de Paula. Novo Código de Processo Civil Anotado. OAB RS, 2015. 842 p. p. 202-203. 
174 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 623. 
175 ANGHER, op. cit., p. 276. 
176 Idem. p. 258. 
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3.6  O PRINCÍPIO DO PROCESSO SEM DILAÇÕES INDEVIDAS 
 
 

Enquanto instrumento de realização da justiça, o processo precisa concretizar a sua 

missão institucional para que não seja considerada uma fonte perene de decepções177. José 

Rogério Cruz e Tucci lembram que o inconformismo psicológico daquele que sai derrotado é 

melhor quando o processo não perdura por muito tempo178.  E que quanto mais distante da 

ocasião for proferida a sentença, o efeito será mais fraco e ilusório179.  Por maior que seja o 

mérito cientifico, uma decisão tardia será injusta180.  

A título de exemplo, tem-se a aplicação da teoria da asserção ás condições da ação, 

que é mais útil do que extinguir o processo, mas não é mais efetiva do que o julgamento de 

improcedência prima facie atípica.  Se de fato ela precisa esperar a citação do réu para se ter 

uma decisão de mérito, essa decisão tardia será injusta para o réu porque terá que submetê-lo 

ao custo psicológico de um processo até a decisão final. Isso será diminuído caso o 

magistrado opte pela improcedência prima facie atípica. 

O lapso de tempo do processo precisa ser compatível com a natureza do objeto 

litigioso181 para proporcionar satisfação ás partes182.  No caso dos pedidos juridicamente 

impossíveis, não é justo para a parte autora esperar um longo tempo pelo  que será julgado 

improcedente.  É alimentar uma esperança que será frustrada ao final. Não há nenhum 

benefício para a parte esperar pelo que não virá. O que existirá é um custo psicológico para 

ambas as partes se o réu for citado para responder a uma demanda abusivo. Sabe-se que o 

processo em si já é um tormento. Razão essa para não adiar o julgamento dos pedidos 

inviáveis que fruto da individualidade do ser humano.   

O art. 7 da Convenção Americana de Direitos Humanos, 5 e 6, prevê que toda pessoa 

detida tem direito de ser julgada em um prazo razoável e que aquele que teve a sua liberdade 

                                            
177 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. Ed.5ª. São Paulo, Malheiros, 1996. P.271. 
178 TUCCI, Rogério Cruz e. Garantia do processo sem dilações indevidas: responsabilidade do Estado pela 

intempestividade da prestação jurisdicional. Revistas USP. Disponível no endereço: 

WWW.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewfile/67551/70161.  Acesso em 23 de jul, 2018. 
179 TUCCI, Rogério Cruz e. Garantia do processo sem dilações indevidas: responsabilidade do Estado pela 

intempestividade da prestação jurisdicional. Revistas USP. Disponível no endereço: 

WWW.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewfile/67551/70161.  Acesso em 23 de jul, 2018. P. 324. 
180 Aput  
181 TUCCI, Rogério Cruz e. Garantia do processo sem dilações indevidas: responsabilidade do Estado pela 

intempestividade da prestação jurisdicional. Revistas USP. Disponível no endereço: 

WWW.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewfile/67551/70161.  Acesso em 23 de jul, 2018. p.325.  
182 TUCCI, Rogério Lauria. Direitos e Garantias Individuais no Processo Penal Brasileiro. São Paulo. Saraiva. 

1993. P.290. aput 

http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewfile/67551/70161
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewfile/67551/70161
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewfile/67551/70161
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privada tem direito que se decida, sem demora, sobre a legalidade da sua prisão183. Com o 

Processo Civil não deve ser diferente, razão pela qual o demandado não deverá ser 

incomodado para responder a um pedido infundado onde não exista o direito alegado.  

A tutela efetiva implica uma decisão adequada, razoável e proporcional à 

complexidade do processo184.  O direito ao processo sem dilações indevidas é um direito 

individual constitucionalmente implícito na Constituição Federal por meio do princípio da 

duração razoável do processo. Citar o réu para responder a uma demanda abusiva é o 

prolongamento de uma etapa morta do processo e constitui em violação psicológica para o 

demandado.  

A improcedência prima facie surge com o intuito de minorar o problema da lentidão 

do sistema processual no Brasil, para racionalizar o serviço jurisdicional185. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
183 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Disponível no endereço: 

WWW.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm. Acesso em  23.07.2018. 
184 TUCCI, Rogério Cruz e. Garantia do processo sem dilações indevidas: responsabilidade do Estado pela 
intempestividade da prestação jurisdicional. Revistas USP. Disponível no endereço: 
WWW.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewfile/67551/70161.  Acesso em 23 de jul, 2018. p.326, aput, 
Teresa Sapiro Anselmo Vaz.  
185ANDRADE, Sabrina Dourado França. Julgamento liminar de mérito em caso de demandas repetitivas. 2010. 

145f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2010. 

Orientador: Prof: Wilson Alves de Souza. p. 17-18. 

http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
http://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewfile/67551/70161
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4 A FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 

 

O Direito envolve conduta humana e é manifestado através desta complexa infinitude 

do comportamento humano. A sua alta carga subjetiva exige da norma jurídica, em certa 

medida, flexibilização para encontrar uma saída na busca pela melhor solução dos conflitos 

sociais. Dessa forma, a flexibilização do procedimento é essencial por conta da variabilidade 

de situações intersubjetivas que podem ocorrer. Boaventura de Souza Santos em seu livro 

“Pela mão de Alice” argumenta sobre o arquipélago de subjetividades do ser humano ao 

combinar-se diferentemente sobre múltiplas circunstancias pessoais e coletivas186.  

Sabe-se que o texto normativo não tem a possibilidade de prever todas as possíveis 

formas de ocorrência do comportamento humano que possa acontecer em sociedade 

propriamente em função da alta carga subjetiva da conduta humana em sociedade. A função 

do direito não se considera plenamente realizada depois de feitas as leis. Mas como essas 

regras tem conteúdo abstrato e geral é preciso adequá-las á liberdade dos direitos de cada 

um187.  A depender do caso levado ao judiciário, o magistrado precisará encontrar a melhor 

alternativa para a condução do processo188. Quando a melhor solução a ser adotada não está 

autorizada pelo dispositivo legal189, o magistrado deverá optar pela flexibilização do 

procedimento.  

A improcedência prima facie dos pedidos juridicamente impossíveis, aquelas que não 

encontram amparo na típica improcedência liminar do art.332, ou seja, que não dispõe de um 

precedente pode ser utilizada para o juiz decidir os pedidos absurdos com base na Lei. Diante 

disso, a alternativa encontrada pelos estudiosos do direito para melhor atender aos princípios 

da duração razoável do processo e da efetividade foi a flexibilização do procedimento. Vale 

registrar que tal conduta a ser adotada pelo magistrado deverá ocorrer em situações 

excepcionais e essenciais a exemplo das demandas abusivas, sem relação lógica que chegam 

ao judiciário. Por meio da flexibilização do procedimento será possível conferir julgamento de 

mérito, sem citar o réu, aquelas situações jurídico que jamais poderão ser atendidas.  

                                            
186 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice. O Social e o Político na Pós-modernidade. ed 7. Edições 

Afrontamento, 1999.p.107. disponível em: WWW.ebah.com.br/content/ABAAAfAVQAF/boaventura-sousa-

santos-pela-mao-alice. Acesso em 30/07/2018. 
187LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. 2 

ed. Rio de Janeiro: Forense, 1985.p.167. 

  188GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilidade Procedimental (um novo enfoque para estudo do 

procedimento em matéria processual). Versão resumida. Faculdade de Direito da USP, São Paulo, 2007. p. 15  

 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfAVQAF/boaventura-sousa-santos-pela-mao-alice
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfAVQAF/boaventura-sousa-santos-pela-mao-alice
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O procedimento enquanto uma sequência de atos preestabelecidos pelo Estado190 de 

maneira lógica e sequencial que tem o objetivo de alcançar a decisão final. O procedimento é 

a exteriorização do processo, seu aspecto visível, sendo que a sua noção é formal191. A noção 

formalista do procedimento está atrelada a sua rigidez. A insistência em manter o 

procedimento vinculado ao seu aspecto formal impede uma tutela adequada, célere, 

tempestiva e adequada192.  

A flexibilização do procedimento independe de positivação expressa, dado que decorre 

do princípio do acesso à justiça, art.5º, XXXV, da CF, do direito de ter uma sentença justa e 

efetiva. Na conjuntura da sentença de improcedência prima facie atípica, diz-se que a decisão 

deverá ocorrer preliminarmente para não comprometer a efetividade do processo193. Uma 

sentença de improcedência de situações absurdas tardia comprometeria a segurança jurídica, 

pois levaria frustração para ambas as partes. Para o réu que foi citado para responder a uma 

demanda abusivo. Onde a duração do processo em si já traz um desacomodar psicológico. 

Para o autor, o desengano de uma decisão inoportuna.   

Para encontrar a efetividade do processo os atos e formas processuais que envolvam 

pedidos juridicamente impossíveis precisam passar por uma elasticidade procedimental para 

alcançar o art.  332 do Novo Código de Processo Civil. Conquanto o enunciado 36 do Fórum 

de Processualistas Civis antecipe que as hipóteses de impossibilidade jurídica do pedido 

ensejam a improcedência liminar do pedido194.  

A conduta humana é a mais rica estrutura ôntica, o que permite o estudo por múltiplos 

saberes195. Assim como esta pode se manifestar de diferentes formas, a solução para as 

mesmas podem acontecer por inúmeros caminhos. Isso vai depender do ponto de vista 

daquele que analisa o caso. Tendo em conta que o comportamento humano é imprevisível, 

podendo levar questões ilógicas e sem sentido ao judiciário, há uma utilidade em flexibilizar o 

procedimento para conduzir o processo em situações atípicas. Com isso, a decisão do 

                                            
190MIGLIAVACCA, Luciano de Araújo. FORTES, Vinícius Borges. Flexibilização do Procedimento e 

Cooperação: um novo olhar sobre o processo. Artigo Científico. Disponível em: 

WWW.publicadireito.com.br/artigos/?cod=490efb66c5016fa8. Acesso em 30/07/2018. 

  191 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 161. 
192 CAMBI, Eduardo. NEVES, Aline Regina das. Flexibilização do Procedimento no Novo Código de Processo 

Civil. 2 ed. Salvador. Editora juspodivm, 2016.p.623. 
193 CAMBI, Eduardo. NEVES, Aline Regina das. Flexibilização do Procedimento no Novo Código de Processo 

Civil. 2 ed. Salvador. Editora juspodivm, 2016.p.633. 
194 MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 5.ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2016. p. 591. 
195 MACHADO, Antônio Luís Neto. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 2.ed. Salvador. Editora 

Saraiva, 1972. p. 10. 

http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=490efb66c5016fa8
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magistrado acaba sendo uma arte, pela circunstância da imprevisibilidade da ação humana. 

A Improcedência prima facie Atípica trata do que é incomum, inadmissível, do que foi 

impensável por não corresponder à generalização da experiência humana. Eis que a regra 

geral escolhe alguns aspectos em detrimento de outros196. Hoje assistimos aos consumidores 

de cigarros acionando as empresas de fumo por terem sido responsáveis por seu vício; clientes 

de bancos que pedem indenização por terem sido parados nas portas giratórias; Por motivos 

tais, o procedimento precisa flexibilizar-se para adequar-se a individualidade de cada um. Eis 

que a individualidade é imprevisível.  

As especificidades do caso concreto exigem do magistrado uma postura criativa do 

direito. A flexibilização do procedimento no processo Civil para os pedidos juridicamente 

impossíveis é algo necessário em razão do deslocamento da possibilidade jurídica do pedido 

para o mérito da demanda. Por isso o melhor ato processual para conduzir o processo com 

pedidos de manifesta improcedência, em situações excepcionais, é julgá-los aplicando a 

improcedência prima facie de forma atípica. 

 Pelo ângulo da flexibilização do procedimento que já se encontra prevista em Lei, 

Fernando da Fonseca Gajardoni cita o Art.153 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Se a 

medida judicial a ser adotada não corresponder a procedimento previsto nesta ou em outra lei, a autoridade 

judiciária poderá investigar os fatos e ordenar de ofício as providências necessárias, ouvido o Ministério 

Público) e o Artigo 21 da Lei de Arbitragem (a arbitragem obedecerá ao procedimento 

estabelecido pelas partes na convenção de arbitragem, que poderá se reportar ás regras de um 

órgão arbitral institucional ou entidade especializada, facultando-se, ainda, ás partes delegar 

ao próprio árbitro, ou ao tribunal arbitral, regular o procedimento) como formas de 

flexibilização do procedimento que já foram conferidas pelo legislador 197. Para o dito autor, o 

nosso sistema processual precisa conferir liberdade procedimental para a concretização de 

direitos por meio da  adequação do procedimento ao serviço local198. 

 

                                            
196 AZEVEDO, Bernardo Montalvão Varjão de. O ato da decisão judicial: uma irracionalidade disfarçada. 

Salvador. P.31. 
197GAJARDONI, Fernando da Fonseca. SOUZA, Maurício Bearzotti de. Os princípios da adequação, 
da adaptabilidade e da flexibilização procedimental pelo juiz no novo CPC. Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho, v.82, nº 3 jul/set 2016. p. 176. 
198GAJARDONI, Fernando da Fonseca. SOUZA, Maurício Bearzotti de. Os princípios da adequação, 
da adaptabilidade e da flexibilização procedimental pelo juiz no novo CPC. Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho, v.82, nº 3 jul/set 2016. p. 176. 
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4.1 A FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E AS FORMAS 

PROCESSUAIS 
 

Sabe-se que desde que não impeça o processo de alcançar a sua finalidade, a 

obediência às formas processuais é algo essencial ao processo,.  A ausência delas acarretaria a 

desordem, a confusão e a incerteza. Esse modelo de procedimento é uma garantia para as 

partes para que o Estado não realize a atividade jurisdicional de forma arbitrária199.  

Consequentemente à sua inobservância, seriam as nulidades processuais. Chiovenda 

sustentava que o respeito às formas era algo imprescindível no processo. Dessa maneira, para 

o pensador italiano, o juiz se limitava a declarar a vontade concreta da lei. Por conseguinte, o 

magistrado, por meio do procedimento, deveria obedecer a determinadas obrigações tais 

como: tempo, condições e lugar. Essas condições seriam as formas processuais. Nesta fase do 

processo, a atividade jurisdicional ainda não tinha alcançado o direito de ação como direito 

abstrato à tutela jurisdicional e estava muito longe da função criativa e flexível do processo 

que temos hoje, sendo que, neste espaço de tempo, a função do juiz se limitava tão somente 

de declarar a vontade concreta da lei, sendo que as condições da ação eram necessárias para se 

obter um pronunciamento favorável e os pressupostos processuais para um pronunciamento 

favorável ou desfavorável.  

Na lei brasileira, as regras formais são mais rigorosas que em outras partes do 

mundo200. Sabe-se que o Direito brasileiro mantêm em separado as discussões das questões 

processuais e do mérito por respeito ao formalismo201. No entanto, o sistema de formas no 

processo precisa corresponder ás condições do tempo em que se vive. A rigidez formal 

presente no processo civil brasileiro passou por profundas atualizações com o advento do 

Novo Código do Processo Civil. O artigo 190 do NCPC prevê que desde que o processo verse 

sobre direitos que admitam auto composição, é lícito ás partes plenamente capazes estimular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo as especificidades da causa e convencionar sobre os 

seus ônus, poderes, deveres e faculdades processuais, antes ou durante o processo. O art.  188 

do NCPC também prevê que os atos e os termos processuais independem de forma 

                                            
199BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Nulidade Processual e Instrumentalidade do Processo. Doutrinas 

Essenciais do Processo Civil. vol.3. 2011. p.985.  
200CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. A  relação processual ordinária de cognição 

(continuação). Tradução da segunda edição italiana por J. Guimarães Menegali, acompanhadas de notas por 

Enrico Tullio Liebman. São Paulo. Editora Saraiva e CIA, 1945. v. 3. p. 17 
201CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. A  relação processual ordinária de cognição 

(continuação). Tradução da segunda edição italiana por J. Guimarães Menegali, acompanhadas de notas por 

Enrico Tullio Liebman. São Paulo. Editora Saraiva e CIA, 1945. v. 3. p. 17 
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determinada, salvo quando a Lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, 

realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial202.  

A rigidez formal não era mais adequada a um sistema jurídico que precisava atender a 

um judiciário congestionado pelo grande quantitativo de demandas judiciais. Segundo dados 

do Conselho Nacional de Justiça mais de 79 milhões de processos tramitam no judiciário 

brasileiro, com 29.351.145 milhões de novas ações no ano de 2017203. Essa massificação do 

acesso à justiça ocasionou transformações sociais e políticas que exigiram dos processualistas 

modernos a otimização do tempo e dos recursos humanos necessários para o processo e para a 

melhoria da justiça. O Novo Código do Processo Civil adotou como uma de suas diretrizes o 

princípio da primazia do mérito da demanda para evitar o grande número de processos que se 

extinguiam sem resolver o mérito devido ao excesso de formalismo do código anterior. O 

NCPC retirou a categoria de condições da ação possibilidade jurídico do pedido do exame de 

admissibilidade dos pedidos. O exame da possibilidade jurídica do pedido é tratado como uma 

questão de mérito em nosso sistema processual atual e não mais com o formalismo do CPC de 

1973, onde a questão foi tratada como juízo de admissibilidade. No direito Italiano, por 

exemplo, não há separação entre as questões sobre a relação processual e as questões sobre o 

mérito. 

Diz-se que todas as matérias elencadas no art.  337 do NCPC são de ordem pública, 

com exceção da competência relativa e da arbitragem204. Dessas matérias, inexistência de 

citação205 teria o condão de ensejar uma nulidade da improcedência prima facie atípica. Para 

Ernane Fidélis dos Santos, a ausência de citação não faz o processo inexistente e há uma 

angularização da relação processual entre autor e juiz. Assim a definitividade dos seus efeitos 

atingiria apenas autor e réu206. Referindo-se a Liebman, este apontava que o cidadão não pode 

receber uma sentença que o condene quando não lhe foi dado a oportunidade de defender-

se207, sendo que a citação é ato fundamental do juízo. Diferentemente dos mencionados 

autores, a sentença de improcedência liminar não tem o poder de não alcançar a coisa julgada 

para o réu já que, todas as sentenças liminares de mérito serão improcedentes, e, ainda, que o 

                                            
202 ANGHER, op. cit., p. 272. 
203 CNJ. Estatística.Disponível em: http://www.cnj.jus.br/busca?termo=estatistica. Acesso em: 20 jul. 2018. 
204 Neste sentido, art. 337 do NCPC: I- inexistência ou nulidade de citação; II- incompetência absoluta; III- 

Incorreção do valor da causa; IV- perempção; V- litispendência; VII- coisa julgada; VIII- conexão; IX- 

incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; XI- ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; XII- falta de caução ou de outra prestação que a lei entende como preliminar; XIII- 

indevida concessão de beneficio de gratuidade da justiça; ANGHER, op. cit., p. 282. 
205 ANGHER, op. cit., p. 283. 
206 SANTOS, Ernane Fidélis dos. Manual de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, vol. 1, n. 

44. p. 274. 
207 LIEBMAN, op. cit., p. 181. 
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sistema processual ainda não alcançou uma sentença de mérito procedente liminar. Além do 

mais a improcedência prima facie atípica só trará benefícios ao réu, visto que esta o 

absolve208. 

De outra banda, pelo ângulo do interesse como pertencente a possibilidade jurídica do 

pedido, sempre que o magistrado se deparasse com a ausência de interesse deveria estar por 

aplicar a improcedência prima facie atípica, visto que quando este conhecesse do mérito do 

pedido não estaria saneando o processo, mas pondo fim ao mesmo209. Mas, aqui estaria 

incorrendo em duas nulidades. A primeira decorrente de ter julgado o mérito diante da 

ausência do interesse, pois o NCPC não autoriza o julgamento de mérito quando faltar 

interesse, tal questão é tratada como juízo de admissibilidade e devera ser extinto sem resolver 

o mérito. A segunda nulidade seria em julgar o mérito liminarmente, já que o Código não 

autoriza nem para a impossibilidade jurídica do pedido. Assim, vê-se que o processo civil 

brasileiro coloca as formas processuais em um alto grau de importância. Para os casos de 

pedidos juridicamente impossíveis tal formalismo só conduzirá a dilações desnecessárias, 

colaborando para o acúmulo, ainda maior de trabalho e custo processual.  

Entretanto, para as questões de pedidos juridicamente impossíveis que chegam ao 

judiciário, o NCPC ainda não avançou em termos de mudança do procedimento para aplicar a 

improcedência prima fácil dos pedidos juridicamente impossíveis. Aqui se faz necessária uma 

flexibilização do procedimento por parte do magistrado que conforme ao dito no capítulo 1, 

para evitar a citação do réu para responder a uma demanda abusiva, ou que o autor pague 

honorários ao advogado do réu, e, ainda, que o réu sofra os efeitos da revelia210.  

 

 

4.2 A FIGURA DO JUIZ NA FLEXIBILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 

O processo Civil tem conceito social e público e não liberal pelo motivo de se colocar 

as partes em situação de igualdade. A concepção liberal de Processo Civil, onde as partes 

ditavam as regras do procedimento, poderia situá-las quando em desprovidas de recursos em 

situação de inferioridade perante o adversário. Por tal razão, o fortalecimento do órgão 

judicial se deu em razão da necessidade de um terceiro imparcial advertir os seus litigantes 

                                            
208 GUIMARÃES, op. cit., p. 24-25. 
209 Manifestação de Barbosa de Magalhães em Portugal, citado por LACERDA, Galeano. Despacho Saneador. 

Porto Alegre: Ed. La Salle, 1953. p. 10. 
210 DIDIER, Fredie Júnior. Curso de Processo Civil, Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e 

Processo de Conhecimento, v. 1., 20.ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 698. 
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das irregularidades e lacunas. A figura do juiz funciona como um fiscal das regras do jogo 

para evitar que a parte mais vulnerável sofra os efeitos de uma decisão injusta. O Processo 

Civil tem natureza pública porque o Estado precisa promover o bem da coletividade 

promovendo o interesse público211.  

O que aqui se pretende demonstrar é que a flexibilização do procedimento deverá ser 

feita a partir dos poderes de um terceiro imparcial e não das partes. Para Daniel Amorim 

Assumpção Neves, o Novo Código do Processo Civil, flexibiliza o termo improcedência para 

incluir em um mesmo dispositivo legal todas as sentenças liminares de mérito212.  

Assim, a Improcedência prima facie atípica funcionaria como um procedimento de 

interesse público e social por questões de administração da justiça. As partes não tem como 

fazer acordo neste caso, porque o juiz deve intervir em nome do interesse público para evitar 

que o réu de um pedido impossível sofra os efeitos de um processo por exemplo. A 

improcedência prima facie Atípica é uma questão de interesse público e fim social. O juiz 

interfere para evitar que aquele que não tem razão prolongue o processo no tempo 

indevidamente. Como dito anteriormente, em nome da segurança jurídica e da paz social, o 

magistrado de uma causa impossível deve aplicar a improcedência prima facie atípica para 

extinguir as demandas abusivas previamente.  

O juiz precisa ter amplos poderes na condução do processo e isso não significa que 

possam ser ilimitados. Isso para alcançar a finalidade sem prejudicar as partes. O juiz, no caso 

concreto deverá verificar a idoneidade da norma formal213. A improcedência prima facie 

atípica necessita que o juiz mude o rumo do procedimento em nome do interesse público, pois 

aqueles que agem de má-fé se utilizam o poder judiciário em nome do seu direito fundamental 

de ação. Os que de boa-fé, mas sem razão se utilizam o poder judiciário com suas demandas 

juridicamente impossíveis também devem sofrer a improcedência prima facie atípica para 

evitar que outros autores também cheguem ao judiciário invocando o mesmo direito. Quando 

a improcedência prima facie atípica é aplicada, aquele que toma conhecimento do desfecho da 

questão e que tinha a pretensão de futuramente entrar de boa-fé no judiciário com uma 

                                            
211 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Poderes do Juiz e Visão Cooperativa do Processo I. Academia 

Brasileira de Direito Processual Civil. UFRGS. Disponível em: 

http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/carlos%20a%20a%20de%20oliveira%20(8)%20-formatado.pdf. Acesso 

em 01 de ago de 2018. 
212 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10.ed. Salvador: Juspodivm, 2018. 

p. 625. 
213 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. SOUZA, Maurício Bearzotti de. Os princípios da adequação, 
da adaptabilidade e da flexibilização procedimental pelo juiz no novo CPC. Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho, v.82, nº 3 jul/set 2016. p. 180. 
 

http://www.abdpc.org.br/abdpc/artigos/carlos%20a%20a%20de%20oliveira%20(8)%20-formatado.pdf
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demanda similar, possivelmente desistirá. Há uma necessidade de flexibilização do 

procedimento da improcedência prima facie atípica através dos poderes do juiz por uma 

questão social de forma a evitar futuros litígios de forma semelhante.  

Os pedidos juridicamente impossíveis são um devem ser repelidos liminarmente. Para 

diminuir o lapso de tempo dos pedidos sem sentido. Assim, o juiz deve participar de forma 

mais intensa nesses casos destinando-se a promover o bem-estar coletivo. O juiz é também 

um agente político do Estado e expressão da democracia indireta, sem razão para enclausurá-

lo em cubículos formais de procedimento sem liberdade criativa. Sendo que o excesso de 

formalismo seria incompatível com as finalidades do processo moderno214. O processo civil 

não deve ser moldado para a simples adaptação técnica, mas sim para a realização dos valores 

e especialmente os de cunho constitucional215.  

 

 

4.3 A POSTURA CRIATIVA DO JUIZ  
 

O juiz cria uma norma para o caso concreto e paralelamente vai modificando o sistema 

jurídico. Com o direito processual civil é a mesma coisa216. Assim o ordenamento jurídico vai 

se transformando com o desenrolar da história. Em outro momento histórico, a possibilidade 

jurídica do pedido era considerada juízo de admissibilidade, e o magistrado estavam 

autorizado a extinguir o processo sem exame do mérito quando diante da sua impossibilidade. 

É o  dinamismo da vida social que exige das técnicas processuais constantes transformações.  

Na atualidade, a escolha política do legislador foi de que o instituto fosse enquadrado 

como mérito. Entretanto, as situações de manifesta improcedência não foram deslocadas para 

o artigo 322. Este problema que surge, exige do magistrado uma postura criativa na definição 

do procedimento a ser adotado. Isso demonstra mais uma vez que o magistrado ao julgar não 

declara a norma jurídica coisa nenhuma, porque a norma jurídica não tem condição de 

englobar todas as possíveis formas de ocorrência da conduta humana em sociedade. Os 

                                            
214OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Poderes do Juiz e Visão Cooperativa do Processo I. Academia 

Brasileira de Direito Processual Civil. UFRGS. Artigo. p. 6. 
215OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Poderes do Juiz e Visão Cooperativa do Processo I. Academia 

Brasileira de Direito Processual Civil. UFRGS. Artigo. p. 1. 
216

CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Flexibilização Procedimental. Revista Eletrônica de Direito Processual. 

Periódico da Pós-Graduação Strictu Sensu em Direito Processual da UERJ, v. VI, n. 6, ano. 2010. Patrono: José 

Carlos Barbosa Moreira Rio de Janeiro. p.135-136. 

 



 

61 
  

pedidos juridicamente impossíveis que ensejam julgamento de improcedência liminar ficaram 

de fora da previsão do Novo Código do Processo Civil. Isso acontece porque o Direito nunca 

será capaz de prever através da norma jurídica uma completude. Nem tampouco a previsão de 

que os pedidos expressamente vedados pelo ordenamento jurídico brasileiro seriam objetos da 

improcedência prima facie seria suficiente, pois ficariam de fora as situações impossíveis que 

o ordenamento não prevê oriunda da infinita imaginação do ser humano e que seriam questões 

que jamais poderiam ser atendidas tais como o divórcio da pessoa solteira ou a herança da 

pessoa viva, ou ainda o trabalhador que alega uma jornada de  vinte e duas horas por dias com 

intervalo de apenas trinta minutos. A atividade do juiz não é declarativa do direito nem do 

procedimento, mas sim construtora do Direito e do procedimento de acordo com as 

particularidades de cada caso, sempre respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade, o 

contraditório e as demais garantias constitucionais necessárias a um processo justo e efetivo. 

E no caso da improcedência prima facie atípica, sem dilações indevidas.  

O procedimento é histórico e objeto da cultura de um tempo, por esta razão o exercício 

da jurisdição é uma arte desempenhada pelo juiz pelo fato de ser objeto da cultura. Por tal 

razão, não se justifica estender o processo de pedidos juridicamente impossíveis citando o réu 

pelo fato de o juiz ter encontrado uma saída justa e efetiva antes deste momento, na 

reconstrução do passado. Carnelutti em sua obra A Arte do Direito faz uma interessante 

metáfora comparando o direito com a arte. Assim como a arte o direito reconstrói o passado, 

ou tenta reconstruir para aqueles que acreditam que a verdade é inalcançável. E finaliza 

dizendo que tanto o artista como o juiz tentam adivinhar o passado217.  

O magistrado a todo o momento precisa encontrar uma saída para um fato passado que 

lhe é apresentado. Nos casos dos pedidos juridicamente impossíveis que chegam ao judiciário, 

uma saída para que o processo termine no exato momento que precisa, pois já se encontra 

maduro é aplicando a Improcedência prima facie Atípica.  

O direito e processo precisam ser atualizados constantemente sob pena de se tornarem 

ultrapassados pelo curso do tempo. Podemos dizer que o direito é a arte de “adivinhar’‘a 

solução para o caso concreto. Nos casos dos pedidos atípicos que chegam ao judiciário, o 

                                            
217 CARNELUTTI, Francesco. Arte do Direito. Traduzido por Ricardo Rodrigues Gama. São Paulo. Editora 

Bookseller, 2003. p. 10. “A arte, como o direito, serve para ordenar o mundo. O direito, como a arte, tem uma 

ponte do passado para o futuro. O pintor, quando escrutava o rosto de minha mãe para pintar o retrato que, 

mais que qualquer outra obra, mostrou-me o segredo da arte, não fazendo mais do que adivinhar. E o juiz, 

quando escruta no rosto do acusado a verdade de sua vida para saber o que a sociedade deve fazer dele, não faz 

mais do que adivinhar. A dificuldade e a nobreza, o tormento e o consolo do direito, como da arte, não podem 

representar-se melhor do que com essa palavra! Adivinhar indica a necessidade e a impossibilidade de o 

homem ver o que vê somente Deus. Id., Ibid.  
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magistrado não consegue adivinhar as razões e os fundamentos jurídicos mínimos para o 

julgamento procedente de tais pedidos. Isso pelo fato de tais demandas serem requeridas por 

aqueles que não têm razão. Cada dia, poder surgir uma situação nova de pedidos abusivos, a 

medida que a sociedade vai se tornando mais complexa. Com isto, o procedimento através da 

jurisdição e do direito precisa marchar no curso da história para atender as necessidades 

práticas de uma sociedade tornada cada vez mais complexa218.  

Moniz de Aragão preceitua a necessidade de as atenções do Direito Processual Civil 

voltar-se para o aspecto eficiência em função do grande número de litígios. Conforme visto no 

parágrafo anterior, a atualidade assiste a um grande número de conflitos. Assim, a efetividade 

do processo, por meio de soluções eficazes é alçada ao primeiro plano das cogitações. O autor 

lembra que é comum o Direito ser realizado espontaneamente a cada minuto que passa, pois 

as normas legais são respeitadas em sociedade e se assim não fosse a convivência humana 

seria impossível, pois sabe-se que seus eventuais desentendimentos são bem menores do que a 

realização espontânea do direito. As causas a serem solucionadas por um terceiro surgem em 

razão de os próprios envolvidos não serem capazes de resolvê-las por si só. Por tal motivo, o 

judiciário tem enfrentado um número crescente de litígios a resolver219.  

 

 

4.4 A ADAPTABILIDADE DO PROCEDIMENTO AO CASO CONCRETO 
 

Faz-se imprescindível, portanto, discutir a adaptabilidade procedimental dos pedidos 

expressamente vedados à tutela do ordenamento jurídico brasileiro, ao julgamento de 

improcedência liminar do pedido. Essa adaptabilidade de procedimento é pela doutrina 

denominada de Improcedência prima facie Atípica. A expressão atípica é utilizada por Fredie 

Didier pelo fato de o pedido juridicamente impossível não ter sido incluído no rol da 

Improcedência Liminar do Pedido do Novo Código de Processo Civil. 

Os pedidos abusivos precisam de uma decisão liminar de mérito por questões de 

gestão processual. A administração da justiça precisa ser eficiente de tal maneira à enxugar os 

pedidos ilógicos e abrir espaço para o imprescindível. Sabe-se que, do outro lado do Poder 

Judiciário, temos questões tais como as demandas de saúde de fornecimento de medicamento 

                                            
218 FERRAZ, Tércio Sampaio Júnior. Introdução ao Estudo do Direito. Sexta Edição Revista e Ampliada. 

Editora: Atlas S.A. São Paulo, 2012. p. 42. 
219ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Procedimento: Formalismo e Burocracia. Revista do TST, Brasília, n.1, 

p.114-115, jan-mar, 2001. 
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para pessoas carentes e realização de procedimento cirúrgico que imploram atenção 

redobrada. Ao julgar liminarmente os pedidos atípicos, o judiciário enxugará as demandas 

sem sentido para trabalhar melhor com as questões que alcançam o sentido da norma jurídica. 

Para Niklas Luhmann, mesmo as regras processuais sendo garantidas por um estudo 

constitucional não levarão a autonomia se não forem vistas pelo ângulo da diferenciação 

social do meio220. As transformações estruturais da sociedade necessitam de uma maior 

elasticidade e adaptabilidade do Direito. Niklas Luhmann faz uma comparação entre o 

contrato e o procedimento. Enquanto o primeiro está para o âmbito da sociedade, o segundo 

está para o âmbito do Estado. Onde o Estado parece apresentar uma fórmula mágica de 

segurança e liberdade prevendo todas as resoluções do futuro. Para Luhmann, o 

procedimento, assim como o contrato, numa perspectiva evolucionária, são aquisições 

improváveis que se estabelecem sobre a variabilidade e incapazes de eliminar qualquer futuro 

possível. Assim, o procedimento precisa ser entendido como um sistema social de sentido e 

como uma obrigatoriedade de tomada de decisões dentro da própria estrutura das decisões221.  

Sabe-se que juízes são bons na arte de julgar. Mas não são de administrar. As 

demandas abusivas atrapalham o poder judiciário, dificultando o andamento da justiça. Para o 

judiciário trabalhar melhor com o que realmente tem sentido, os pedidos abusivos e 

infundados precisam ser julgados liminarmente para ceder lugar às causas que demandam 

urgência pela coletividade. Dessa feita, podemos extrair que a improcedência prima facie 

atípica poderia ser entendida como uma decisão que encontra seu sentido no sistema social e 

não em uma previsão legislativa. Pois esta se estabelece sobre a variabilidade que é a conduta 

humana.  

Assim, diante da multiplicidade de relações sociais e da diversidade de conflitos, o 

Direito tenta prever a situação fática, e, também solucionar conflitos. Com o direito 

processual, isso não é diferente, pois as técnicas processuais precisam ser aprimoradas sobre 

os valores da segurança jurídica e da efetividade222.  

De um lado, está a necessidade de decidir para uma estrutura do direito com infinitas 

possibilidades de casos concretos, cada um com suas particularidades. Do outro lado, temos o 

                                            
220 LUHMANN, op. cit., 1980. p. 63. 
221 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Tradução de Maria da Conceição Corte Real. Ed. 

Universidade de Brasília. Brasília, 1980. p. 7.  
222 CABRAL, Trícia Navarro Xavier. Flexibilização Procedimental. Revista Eletrônica de Direito Processual. 

Periódico da Pós-Graduação Strictu Sensu em Direito Processual da UERJ. v. VI. Patrono: José Carlos Barbosa 

Moreira Rio de Janeiro: ISSN 1982-7636. p. 136-137. 
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Direito Processual que possui normas rígidas que são tratadas como de ordem pública223.  

 

 

4.4.1 O princípio da adaptabilidade procedimental 
 

 O princípio da adaptabilidade procedimental está previsto no Novo Código de 

Processo Civil. O art. 190 aponta que versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito ás partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento 

para ajustá-lo ás especificidades da causa e convencionar sobre o seu ônus, poderes, faculdade 

e deveres processuais, antes ou durante o processo224. Fernando da Fonseca Gajardoni ensina 

que tal artigo trata-se de um modelo de flexibilização voluntária do procedimento- uma 

cláusula geral do negócio jurídico processual225. O artigo 191 prevê que de comum acordo o 

juiz e as partes, podem fixar calendário para a prática dos atos processuais. Nesses artigos 

temos a figura de um juiz mais aberto e ponderado. O art.  21 da Lei de Arbitragem prevê que 

a arbitragem obedecerá ao procedimento estabelecido pelas partes na convenção de 

arbitragem, que poderá reportar-se ás regras de um órgão arbitral institucional ou entidade 

especializada, facultando-se ainda, ás partes delegar ao próprio arbitro, ou ao tribunal arbitral, 

regular o procedimento226.  

No caso da improcedência prima facie atípica não temos um acordo entre partes e juiz 

para adaptar a impossibilidade jurídica do pedido ao julgamento de improcedência liminar. 

Tal julgamento decorre do princípio do livre convencimento motivado do juiz que deverá 

decidir de acordo a razoabilidade e proporcionalidade de forma a alcançar um fim útil ao 

processo. 

Para o Novo Código o legislador precisa adaptar a procedimento à realidade cultural 

de seu tempo de forma a eliminar o que não será útil na condução do processo. Para Fernando 

da Fonseca Gajardoni a regra é de que o processo seja adaptado as realidades de seu tempo 

primeiramente no plano legislativo, mediante adequação ás realidades locais e temporais. Mas 

que também é recomendável, mediante a concessão de poderes ao juiz, realizar a adequação 

de forma concreta227. Assim, desde que respeitando os princípios processuais, o magistrado 

                                            
223 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização Procedimental. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito 

da USP, São Paulo, 2007. p. 96. 
224 ANGHER, Anne Joyce. Vade Mecum Acadêmico de Direito. 26.ed. São Paulo: Ridel, 2018. p. 272. 
225 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. SOUZA, Maurício Bearzotti de. Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho, v. 82, n. 3, jul/set 2016. p. 165-168. 

 
227 GAJARDONI, op. cit., ibid. 
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poderá acelerar ou frear o procedimento de acordo as necessidades do caso concreto228. 

Em Luhman o ambiente precisa conceder aos processos judiciais um tempo de 

aprofundamento229. Com isso, o tempo dos tribunais não é compatível com o tempo do 

ambiente. O tempo do ambiente é muito mais veloz. A função do procedimento é neutralizar 

as expectativas dos litigantes para conformar as frustrações230.  

Através do princípio da adequação se impõe ao legislador que se construa modelos 

procedimentais que permitam uma adaptabilidade do procedimento ao caso concreto mediante 

uma elasticidade do procedimento. Gajardoni Maurício Bearzotti citam os prazos mais 

extensos para o Ministério Público, defensoria Pública e Advocacia Pública falarem no 

processo; o impedimento de incapazes e a Fazenda pública litigarem pelo procedimento 

sumaríssimo (art.  8º, § 1º, da Lei nº 9.099/95). como formas de alteração legislativa do 

procedimento que não quebrariam a garantia da isonomia mas sim potencializando231. 

Como formas de flexibilização do procedimento pelo juiz Gajardoni e Maurício 

Bearzotti citam o exemplo de distribuição do ônus da prova arts. 6º, VIII, do CDC e 373, § 1º, 

do CPC/2015232. A improcedência prima facie atípica seria uma adaptação feita pelo juiz já 

que não aconteceu uma flexibilização legislativa de forma a englobar os pedidos 

juridicamente impossíveis no rol do artigo 322 do Novo CPC.  

Paula Sarno Braga ensina que a maior ou menor flexibilidade do processo estatal 

depende de opção legislativa e cita o julgamento antecipado de mérito como manifestação 

pontual do poder de flexibilizar o procedimento233.  

Gajardoni e Maurício Bearzotti explicam que a nossa Constituição Federal em seu art. 

22, I, dispõe que a competência para legislar sobre direito processual é privativa da União e 

que em seu art. 24, XI, estabelece como competência concorrente à União, aos Estados e 

Municípios Legislarem sobre procedimento em matéria processual. O autor salienta que a 

Constituição Federal de 1891 estabelecia o retorno da autonomia estadual para legislar sobre 

processo e que na Constituição Federal de 1988 há uma separação entre processo e 

procedimento234.  

 Não seria possível estabelecer por meio de Lei Estadual a Improcedência prima facie 

                                            
228 Id., ibid. 
229 LUHMANN, op. cit., 1980. p. 62. 
230 CAMBI, op. cit., p. 625.  
231 Id., ibid. 
232 Id., ibid. 
233BRAGA, Paula Sarno. Norma de Processo e Norma de Procedimento: O Problema da Repartição de 

Competências no Direito Constitucional Brasileiro. 467 f. 2015. p. 132.  
234GAJARDONI, Fernando da Fonseca. SOUZA, Maurício Bearzotti de. Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho, v. 82, n. 3, jul/set 2016. p. 165-168. 
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de pedidos juridicamente impossíveis para adaptar as necessidades locais de cada Estado. Tal 

entendimento seria, pois CPC ao tratar da improcedência liminar do pedido só menciona 

precedentes . Como a norma geral que trata de processo não traz o assunto, não será possível 

uma norma específica ocupar-se de tal matéria sob pena de colocar em risco a unidade do 

direito. Os precedentes foram estabelecidos às cortes federais. Somente as cortes supremas 

podem estabelecer precedentes. STJ e STF.  

O anteprojeto estabelecida que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições da 

lei, incumbindo-lhe “adequar as fases e os atos processuais às especificações do conflito, de 

modo a conferir maior efetividade à tutela do bem jurídico, respeitando sempre o 

contraditório e a ampla defesa”. 

Ocorre que nem sempre o procedimento legalmente previsto e rigidamente 

engendrado revela-se a melhor solução para o litígio. A previsão do procedimento nem 

sempre irá conseguir prever as particularidades das demandas e as necessidades dos sujeitos 

processuais. O procedimento assim como o direito não será capaz de prever todas as formas 

de situações cotidianas que chegarão ao judiciário235.  

A autonomia do procedimento como sistema social não deve ser confundida com a 

autonomia limitada do juiz. Para Niklas Luhmann é preciso dar tempo ao procedimento para 

ele por em funcionamento os seus próprios métodos de elaboração de informações. Isso pelo 

fato de a autonomia do sistema necessitar de tempo sem dar resposta ao meio ambiente, pois 

se a cada efeito no meio ambiente se seguisse imediatamente um efeito no sistema, este 

jamais seria autônomo por estar sempre pela influência imediata do ambiente236.  

Os conflitos sociais são de natureza variável e a decisão judicial precisa acompanhar 

esta variabilidade. Por tal razão não há possibilitado de o juiz decidir somente pelo que esta 

estabelecida no procedimento. Para José Afonso da silva isso revela o caráter democrático e 

plural da tutela jurisdicional237. A tutela jurisdicional adequada não se conforma em fornecer 

um mesmo procedimento para todos os casos sem adequar as particularidades do caso. O 

médico não receita para o doente o mesmo método de cura238. 

Eduardo Cambi e Aline Regina das Neves asseveram que não faz sentido e nem 

tampouco contribui para uma tutela jurídica adequada a submissão de todas as causas a um 

                                            
235 GAJARDONI, op. cit., p. 165-168. 
236 LUHMANN, op. cit., 1980. p. 62. 
237 Id., ibid. 
238CAMBI, Eduardo. NEVES, Aline Regina das. Flexibilização procedimental no Novo Código de Processo 

Civil. Parte Geral. Coleção Novo CPC e Doutrina selecionada. Coordenação: DIDIER Júnior, Fredie. Ed. 

Juspodivm. Salvador, 2016. p. 621.  



 

67 
  

procedimento único239.  

 

 

4.4.2 O princípio da instrumentalidade das formas 
 

Os atos processuais para serem válidos precisam ser praticados de acordo a forma 

estabelecida na Lei processual. Quando um ato jurídico desrespeita a forma, há uma 

consequência jurídica, uma sanção, denominada nulidade. O princípio da instrumentalidade 

das formas não considera o ato nulo por ser praticada em desacordo a formalidade legal. O 

essencial é verificar se o ato praticado em desacordo as formas afastou-o de sua finalidade. 

Também é essencial fazer uma comparação entre o ato que deveria ser praticado e o que foi 

praticado, caso o resultado não traga nenhum prejuízo para as partes, cumprindo a sua 

finalidade, deverá ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas. Esse 

aproveitamento do ato viciado é uma representação do princípio da instrumentalidade das 

formas240.  

Para o processualista moderno acompanhar a evolução de sua ciência, ele precisa 

desenvolver-se com uma visão instrumental do processo. A paz social exige que os atos sejam 

analisados tendo em vista os objetivos que pretendem alcança241. O art. 244 do CPC de 1973 

já previa que quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz 

considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. O seu 

correspondente no Novo Diploma Legal é o art. 277.  

Antônio do Passo Cabral ensina que o NCPC trouxe ampla flexibilização das 

formalidades, pelas partes e pelos poderes de gestão procedimental do julgador242. Todavia, 

improcedência prima facie atípica trata apenas da flexibilização do procedimento por parte do 

juiz243. Em função de o réu não ser citado, não existe possibilidade para a flexibilização do 

procedimento por acordo entre as partes. Razão porque aqui trataremos da flexibilização do 

                                            
239 Id., ibid.  
240 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2018, 

p.200-201. 
241BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Nulidade Processual e Instrumentalidade do Processo. Doutrinas 

Essenciais do Processo Civil. vol.3. 2011. p.985. Disponível em  
242CABRAL, Antônio do Passo. Teoria das nulidades processuais no direito contemporâneo. Revista de 

Processo.nº.255,2017.p.13.Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.255.05.PDF. Acesso em 01 de ago de 2018. 
243Art. 139, VI, o juiz dirigirá o processo conforme as do CPC, incumbindo-lhe: dilatar os prazos processuais e 

alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os ás necessidades do conflito de modo a conferir 

maior efetividade á tutela do direito.  
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procedimento concedida ao juiz. Esse modelo concedido ao julgador é voltado para o caso e 

para as circunstâncias concretas. O referido autor entende que o art.139, VI, pode ser 

interpretado extensivamente com vista a possibilitar ao juiz outras possibilidades de 

flexibilização formal244.  

O NCPC traz a liberdade das formas, priorizando a flexibilização voltada ao caso e 

não a rigidez formal. O art. 277 do NCPC suprimiu a expressão sem cominação de nulidade 

presente no art. 244 do CPC de 1973. Disso, conclui-se que o Código vigente estendeu o 

principio da instrumentalidade das formas até mesmo para as nulidades absolutas245.  

 

 

4.4.3 O princípio da segurança jurídica e a duração razoável do processo 
 
 

O art.5º da CF confere à segurança jurídica a natureza de direito fundamental 

inviolável. Esta é um princípio do Estado de Direito que confere aos cidadãos à proteção a 

violação de situações jurídicas que já foram incorporadas e solidificadas na sua esfera 

jurídica. Quando o NCPC deixa em seus artigos a possibilidade de flexibilização do 

procedimento com vista a alcançar a finalidade, o novo diploma legal está possibilitando ao 

código trazer maior segurança jurídica aos seus cidadãos246.  

A consagração pela Constituição Federal desse determinado direito como fundamental 

possibilita ao cidadão se defender em juízo quando estiver diante da possibilidade de ter seu 

bem jurídico violado constitucionalmente. A segura jurídica possibilita ao cidadão se 

defender de ato judicial que viole a sua confiança. Por meio da segurança jurídica as 

situações já consolidadas serão respeitadas. Tal princípio é colorário da coisa julgada e 

ambos visam a garantia de que no futuro as pessoas não possam ser surpreendidas com 

mudanças de atos já praticados247.  

A segurança jurídica tem por objetivo fornecer ao cidadão um caráter de 

previsibilidade dos atos do Estado. Com o intuito de dar ordem e clareza e segurança jurídica 

                                            
244 CABRAL, Antônio do Passo. Teoria das nulidades processuais no direito contemporâneo. Revista de 

Processo. nº. 255, 2017. p.13.  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.255.05.PDF. Acesso em 01 de ago de 2018.    
245 CABRAL, Antônio do Passo. Teoria das nulidades processuais no direito contemporâneo. Revista de 

Processo. nº. 255, 2017. p.13.  
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246 OLIVEIRA, Paulo Mendes. Coisa Julgada e precedente. Ed 2015. São Paulo. RT, 2015. 
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à conduta jurisdicional, o legislador determinou que as regras técnicas do procedimento 

fossem submetidas a determinados requisitos de forma. É verdade que o processo sem uma 

determinada sequência de atos para determinar tempos procedimentais seria impensável, 

também merece destaque que a rigidez do processo não trará previsibilidade e segurança 

jurídica sem possibilitar ao juiz a liberdade criativa indispensável ao caso concreto248.  

A flexibilização do procedimento não traria insegurança jurídica, nem a tornaria 

menos legítima. Pelo contrário, a decisão final do processo traria segurança jurídica porque 

teria neutralizado no curso procedimental as expectativas de ilusões e decepções das partes249. 

No caso da  improcedência prima facie, esta encurtaria o tempo de duração do processo, o que 

amenizaria o custo psicológico para a parte de um processo demorado e que ao final só teria a 

possibilidade de fornecer uma decisão desfavorável.  

O art. 4º do NCPC prevê que as partes tem o direito de obter em prazo razoável a 

solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O Novo Diploma legal apenas 

confirmou o que já estava constitucionalmente estabelecido no inciso LXXVIII, do art.5º, a 

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

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. O NCPC traz características 

importantes ao mencionar a expressão solução integral do mérito, o Código quis deixar claro 

que todos os pedidos precisam ser apreciados em prazo razoável e não só parte deles. Ao 

abordar a expressão atividade satisfativa, o CPC quis deixar claro o direito fundamental do 

cidadão de promover a execução250.  Esse principio decorre da ordem jurídica justa, onde o 

juiz deverá declarar e materializar o direito.  

As decisões de improcedência prima facie atípica encontram no princípio do processo 

sem dilações indevidas a segurança jurídica para as partes, pois, como já estudado no capítulo 

terceiro, a natureza do objeto litigioso251 do processo é que deve determinar a duração deste 

para determinar o lapso de tempo do processo.  

Sabe-se que o tempo pode frustrar a esperança de justiça para as partes. Por essa razão, 

o julgamento de improcedência prima facie tem por objetivo evitar o fracasso da própria 

                                            
248GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização Procedimental. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito 

da USP. Orientador: Doutor Carlos Alberto Carmona. São Paulo, 2007. P.103. 
249GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Flexibilização Procedimental. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito 

da USP. Orientador: Doutor Carlos Alberto Carmona. São Paulo, 2007. P.114. 
250SCHIAVI, Mauro. O novo Código de Processo Civil e o principio da duração razoável do processo. 

Disponívelem:http://www.trt7.jus.br/escolajudicial/arquivos/files/busca/2015/NOVO_CPC_E_O_PRINCIPIO_D

A_DURACAO_RAZOAVEL_DO_PROCESSO_-_Mauro.pdf. Acesso em 02 de ago de 2018. 
251 TUCCI, Rogério Cruz e. Garantia do processo sem dilações indevidas: responsabilidade do Estado pela 

intempestividade da prestação jurisdicional. Revistas USP. Disponível no endereço: 

WWW.revistas.usp.br/rfdusp/article/viewfile/67551/70161.  Acesso em 23 de jul, 2018. p.325.  
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justiça estatal. Nesta acepção, o julgamento dos pedidos juridicamente impossíveis não pode 

ficar preso de forma inflexível ao procedimento. O procedimento, em nome da segurança 

jurídica, precisa de uma válvula de escape para superar o periculum in mora de uma demanda 

abusiva julgada tardiamente252. O julgamento de improcedência prima facie atípico é 

revestido do caráter de excepcionalidade de forma que o procedimento adotado não é 

revestido de mero capricho do magistrado, mas da essencialidade que o caso requer. Isso é o 

que justifica a quebra do rito natural para impedir os males do tempo sobre os interesses e 

direitos das partes253. Quando o processo não tramita em um prazo razoável, o réu de uma 

demanda abusiva experimentará danos causados por responder a um processo ilógico254, o que 

comprometerá a segurança jurídica.  
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5 CONCLUSÃO   
 

 

Desenvolvida a presente monografia através de três capítulos, conforme proposto na 

introdução, constatou-se que o problema do julgamento de improcedência prima facie atípica 

existe no plano fático. Realizada pesquisa jurisprudencial, verificou-se que a possibilidade 

jurídica do pedido continua a existir no ordenamento jurídico, sendo que a mesma foi 

incorporada ao interesse. Outrossim, a mencionada categoria era tratada como juízo de 

admissibilidade pelo CPC anterior, o que dificulta o seu julgamento liminar de mérito, visto 

que, só em a espécie passar a ser mérito foi um avanço, razão pela qual o seu julgamento 

prima facie demanda uma evolução ainda maior, carecendo, portanto,  de exceder a teoria da 

asserção.  

  A hipótese basilar da investigação restou confirmada de modo a demonstrar que o 

problema suscita a flexibilização do procedimento, pois o trato ofertado à impossibilidade 

jurídica do pedido pelo Novo Código de Processo Civil demandou a sua remoção do art. 295, 

parágrafo único, III, do diploma de 1973, para o art. 322 do atual. Todavia, essa transferência 

não sucedeu. Verificou-se, também, que o seu dimensionamento era necessário para o elenco 

dos incisos do art.332 do Código em virtude de a possibilidade jurídica do pedido como 

condição da ação ter sido revogada pelo vigente. Em função disso, foi elaborado o Enunciado 

nº 36 pelo Fórum de Processualistas Civis.  

As hipóteses secundárias arregimentadas para a improcedência prima facie atípica, 

decorrentes dos princípios do processo sem dilações indevidas, da instrumentalidade das 

formas, da primazia do mérito da demanda, e, ainda, da segurança jurídica foram 

confirmadas, baseando-se nos artigos 188 e. 6º do NCPC e no princípio constitucional da 

duração razoável do processo. Verificou-se que, por meio da flexibilização do procedimento a 

utilização dos princípios de ordem constitucional como elementos fundantes do julgamento de 

improcedência prima facie atípico, contribuindo de forma salutar para a extinção de demandas 

nas quais uma prolongação no tempo ocasionaria uma desilusão sem precedentes. 

 O segundo objetivo desta monografia foi confirmado, dado que ficou compreendido a 

possibilidade de serventia do julgamento de improcedência prima facie atipica com destino à  

legitimidade ordinária e, ainda,  ao interesse. A compreensão de que existe uma forte relação 

entre ambas condições da ação e o raciocínio de parte da doutrina que entende a possibilidade 

jurídica do pedido e o interesse como sendo a mesma coisa foram os pontos basilares desta 

confirmação. 
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A hipótese de antecipação expressa para a impossibilidade jurídica do pedido fixada 

no art.332 ficou conferida por intermédio das questões que estão expressamente vedadas pelo 

ordenamento jurídico e que, todavia, possuem proteção dos precedentes, ou seja, tais 

pretensões podem ser decididas recorrendo a Lei, improcedência prima facie atípica,  e ,ainda, 

mediante os incisos do 332. Deste modo, ficou entendido que dentre as duas opções descritas 

acima, a mais vantajosa é a opção pela típica hipótese do art. 332, dado que a improcedência 

prima facie atípica só deverá ser utilizada em casos excepcionais que não encontrem em outro 

dispositivo legal uma melhor alternativa para alcançar a finalidade. Persistiu comprovado que 

a improcedência prima facie atípica discorre apenas da Lei e em tempo algum do precedente.  

As hipóteses nas quais o direito de ação tem o condão de aspirar à realização dos 

direitos individuais e a de que o ser humano,em sua particularidade, é imprevisível também 

foram afirmadas, porquanto que pedidos juridicamente impossíveis nascem da idealização do 

ser humano que por ser inesperado, do ponto de vista do bem comum, não foi calculado 

quando do momento da elaboração do procedimento. A hipótese na qual o procedimento trata-

se de generalizações também foi confirmada, tendo em vista que o mesmo não poderá prever 

o que é incomum ou sem sentido, necessitando, por isto de flexibilizações para decidir o 

repentino.  

A hipótese na qual a atividade do juiz é construtiva do direito e, por sua vez, do 

procedimento também foi certificada. Sabe-se que o juiz cria uma norma para o caso concreto 

e com isto vai modificando o sistema. A postura do magistrado é criativa posto que o 

procedimento jamais será capaz de prever ritos diferenciados para todas as possíveis formas 

de comportamento humano que possa acontecer em sociedade. Restou comprovado que o 

procedimento, assim como o direito, é histórico em razão de ser objeto da cultura. Por 

consequência, o exercício da jurisdição pelo magistrado é equiparado com a arte do mestre. 

Carnelutti correlaciona o Direito com a arte de advinhar soluções para o caso concreto, o  juiz 

é o artista e se ele não for criativo não localizará saída para o desfecho da situação concreta. 

Ficou compreendido que o objetivo do julgamento de improcedência prima facie 

atípico é diminuir a duração do processo daqueles pedidos que não dispõem da mínima 

chance de serem julgados procedentes, razão pela qual será decidido até mesmo antes da 

citação do demandado, por conseguinte, quanto mais próximo da data de ajuizamento da ação 

o processo for solucionado, maior a sua contribuição para o principio constitucionalmente 

estabelecido da duração razoável do processo.  

 As dificuldades são muitas em não considerar as demandas que envolvam a 
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impossibilidade jurídica do pedido como causas que ensejam a improcedência liminar prima 

facie. Dentre o custo para as partes, tem-se: processos com dilações indevidas, a citação 

desnecessária do réu, o ônus do autor em pagar honorários advocatícios ao advogado do réu, 

os efeitos da revelia. Ainda tem-se custo para o Estado com dispêndio de tempo, recursos e 

pessoal ocasionado por processos que não foram solucionados no momento oportuno, nem 

cooperaram para o fim do processo justo. 

Essas situações, nas quais um julgamento favorável jamais poderia ser atendido e que 

são de manifesta improcedência, dispensam a citação do demandado e não estariam 

prejudicando o direito de defesa deste, pois a improcedência prima facie atípica só traz 

benefícios ao réu. A improcedência prima facie atípica favorece este, razão pela qual não 

prospera os argumentos da arguição de nulidade por ausência de citação, nem tampouco da 

suposta inconstitucionalidade do art. 285-A do CPC de 1973 que foi pleiteada pela Ordem dos 

Advogados do Brasil. Não há prejuízo para as partes com o julgamento de improcedência 

prima facie, dado que o NCPC prevê a hipótese de o autor ser chamado para emendar a 

petição inicial esse julgamento evitará os efeitos da revelia para o demandado. 

Ficou constatado que o julgamento antecipado de tais situações jurídicas colabora para 

a segurança jurídica uma vez que diminui o período de duração do processo e, 

consequentemente, a frustração psicológica do demandante, em razão de o inconformismo 

psicológico ser maior quando o processo perdura por muito tempo. Uma decisão tardia será 

injusta, dado que carecerá em corresponder à natureza do objeto litigioso do processo.  

Por fim, restou comprovado que a flexibilização do procedimento encontra previsão 

no Novo Código de Processo Civil em seu art.188, sendo possível a sua aplicação desde que 

respeitados os princípios da motivação das decisões, do contraditório e da finalidade. Assim, 

ficou demonstrado que a elasticidade procedimental essencial para o julgamento de 

improcedência prima facie atípica encontra amparo legal no art.332. A hipótese mais 

importante desta pesquisa também foi confirmada, ou seja, a de que o julgamento de 

improcedência prima facie atípica tem uma relação direta com os princípios 

constitucionalmente estabelecidos da duração razoável do processo e da segurança jurídica.  
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