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CICLO DE PALESTRAS SOBRE O NOVO CPC 

AÇÃO RESCISÓRIA 

 

AUDITÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Palestrante FLÁVIO LUIZ YARSHELL 

 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS 

 Bom dia a todos. Em nome  do Superior Tribunal de Justiça, a Seção 

de Aprimoramento Jurídico do Trib unal dá as boas-vindas a todos os 

servidores, Magistrados e Representa ntes do  STF, TST, TSE, TRF 1ª 

Região, Conselho da Justiça Federal e Enfam. 

 O ciclo de palestra sobre o novo CPC foi um projeto fomentad o 

ainda no ano passado e só agora impl ementado, integrando um plano de 

implantação do Novo Código de Processo  Civil no STJ. Para este ciclo, em 

particular, serão realizadas dez palestras ao longo de todo primeiro 

semestre de 2016, sempre às segundas-feiras ou quartas-feiras no 

horário matutino. Os próxi mos eventos serão A Tutela Provisóri a, com o  

Professor José Rob erto dos Santos Beda que, no dia 06 de abril,  e no di a 

13 de abril o tema de Súmulas, Jurisprudência e Precedentes, com o 

Professor Rogério Tucci, ambos da Universidade de São Paulo.  
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Já estão à mesa o Senhor Ministro  Ricardo V illas Bôas Cueva e o 

Professor Flávio Luiz Yarshell. Passo a palavra ao Ministro para que faça as 

boas-vindas. 

O SENHOR MINISTRO VILLAS BÔAS CUEVA 
 

Bom dia a todos. Quero cumprimen tar os meus Colega s que aqui se 

encontram, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que  gentilmente veio 

aqui assis tir um Colega de U SP de  São Francisco, Ministro Marco Buzzi, 

Ministro Moura Ribeiro, todos os aqui presentes. 

Hoje esta mos com eçando este ci clo de conferência sobre o CP C 

graças à generosidade do  Professor Flávio Luiz Yarshell, que dispensa 

apresentações. Ele é graduado e pós- graduado pela Faculdade da USP e 

chefe do Departamento de Direito Processual daquela Faculdade. 

 Generosamente s e dispôs a organizar este evento com a  

participação de colegas de Faculdade e que virão, como já dito, para este 

ciclo de dez palestras, de maneira in teiramente voluntária, gratuita, com 

um desprendimento que nã o temos nem como agradecer pela prontidão 

como isso foi feito.  

No final  do ano passado, co nversamos nu m s eminário em 

homenagem à Profess ora Teresa  Wambier e lá surgiu a ideia de 

discutirmos aplicação desse novo Códi go, que t antas preocupações causa 

aos aplicadores do Direito. Imediatamente o Pr ofessor Flávio Luiz Yarshell 

se dispôs a conversar com os colega s e daí s urgiu, então, este ciclo que 

penso que virá contribuir muito par a a nossa atividade  jurisdicional, que 

não será simples a partir do dia 18;  teremos uma série de dificuldades, 
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um campo minado , mas,  gr aças a eles , esse campo minado será talvez 

um pouc o menos perigoso do qu e seria se não tivéssemos essas 

explanações. 

Então, com essa s brevíssimas palavras, q uero mais uma vez 

agradecer imensamente ao Profe ssor Flá vio Luiz Yarshel l pela 

oportunidade rara que nos dá de ouvi-lo e de ter esse ciclo. Muito  

obrigado. 

 

O SENHOR FLÁVIO LUIZ YARSHELL 
 

Excelentíssimo Se nhor Ministro  Ricardo Villas Bôas Cueva, 

Excelentíssimos Senhores Ministros qu e aqui também prestigiam este 

evento, Ministro Moura Ri beiro, Mi nistra Maria Thereza de Assis Moura, 

Ministro Marco Buzzi, senhores servi dores, senhoras e senhores, em 

primeiro lugar, mui to brevemente, go staria não apenas de agradecer as 

boas-vindas que foram dadas aqui  a mim,  mas que, na v erdade, 

antecipadamente, foram dadas aos professores do Departamento de  

Direito Processual, da qual a Professora Mari a Thereza de Assis Moura  

honrosamente, para nós, faz parte. 

Faço esse  agradecimento, porque – e isso é i mportante que fique  

claro, talvez seja evidente – essa disposição de estarmos aqui é uma 

disposição que decorre da nossa perc epção da necessidade de dialogar 

com os Tribunais em todos os graus possíveis, não ape nas no ní vel dos 

Tribunais Superiores, mas também, se possível, no âmbi to dos Tribunai s 

de Justiça, os Tribunais Regionais Fe derais, porque especialmente no caso 
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da Universidade Pública, ela cumpre a sua missão de forma melho r se ela 

puder conversar com aqueles que aplicam  o Direito e, em particular, ao 

ensejo de um Novo Código de Proces so Civil, poder estabelecer diálogo 

com o Tri bunal que está encarregado de interpretar e uniformizar a Lei 

Federal nesta enorme, tão diversa e tão rica federação que é o Brasil é um 

privilégio.  

E vejo isso – só poderia ser – como  algo republicano. A Universidade 

pública se dispõe a conversar com  o Tribunal, o Tribunal se abre à 

Universidade Públi ca e a outros pr ofessores – circunstancialmente é a 

Universidade de São Paulo que esta rá presente neste curso e outros 

mestres terão essa oportunidade.  

Conversávamos pouco antes do início que algumas questões 

demorarão para chegar ao STJ. Talvez o STJ se antecipe a algumas delas 

como fez,  por exe mplo, com relação à questão do dia i nicial da vigência  

da lei, mas ainda que as questões le vem algum tempo para chegar aqui –  

e talvez algumas cheguem mais rapidamente do que possamos imaginar – 

enquanto estivermos de alguma form a, enquanto os senhores estiverem  

abertos ao diálogo com todos aqueles que puderem trazer ideias que não 

precisam ser acol hidas, mas que de vem ser debatida s, creio que os 

senhores já estarão a cumprir o seu papel.  

Portanto, fica aqui o meu registro mais formal e mais longo até que  

o normal, mas me sinto no dever de fazer iss o, porque penso que esse 

evento é significativo para a  Universidade de São Paulo, para a Faculdade  

de Direito e para o Departamento de Direito Processual daquela faculdade. 

Que outros venham e que possamos sempre ter esse diálogo entre nós. 
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Também gostaria de falar muito ra pidamente, duas palavras sobre o 

Novo Código. Por enquanto,  creio qu e todos nós estamos um pouco n o 

escuro, nós nos valemos da nossa experi ência para tentar projetar aquilo 

que será o mais relevante. Nós conhe cemos os pilares do Novo Código,  

conhecemos, talvez, as propostas de alteração mais relevantes, mas nada 

como o exercício concreto da jurisdição para fazer com que as verdadeiras 

questões apareçam.  

Sem perder muito tempo aq ui, porque não quero, em uma plateia 

tão selet a e com o tema delimita do, me perder em considerações 

genéricas sobre o Código, queria apen as fazer o registro de que no dia 

posterior ao dia 18, ou a partir  do dia 18, o mundo continuará 

substancialmente o mesmo.  

Tenho brincado que tomei pa rtido dizendo que é dia 1 8, 

coincidentemente f oi a posição qu e o STJ acabou acatando porque, 

pragmaticamente, teria um dia a ma is sem o Código, s eria uma  razão 

bastante pragmática . De to do modo, sou um pouco cético em relação às 

modificações que o Código possa traz er e, muito rapidamente, eu digo : 

não é negativa essa constatação, não é destrutiva essa constatação. “Ah,  

continua tudo igual; então, pronto, vamos embora”. Não, acredito que vai  

mudar, que as mudanças virão c om o tempo e o Judiciário terá um papel  

relevante, inclusive, é óbvio, este Tribunal. 

 Sou um pouco cético, em primeiro lugar, pela circunstância de que  

o Código pouco afeta uma parte substancial  dos problemas do Poder 

Judiciário brasileiro que dize m respeito à Fazenda Públic a em juízo; quer 

como devedora, quer como credora.  
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No caso da Fazenda Pública credor a, nós todos temos u ma razoável 

ideia de quão problemática é a execução fiscal, que está a reclamar algum 

tipo de aperfeiçoamento, talvez menos no âmbito judicial e talvez mais no  

âmbito da gestão dos créditos púb licos. É preciso, de alguma forma, 

estancar a doença, porque, do contrário, não tem hospital que dê conta. O  

número de execuções fiscais que chegam  ao Poder Judiciário é invencível. 

De sorte que é preciso pensar alguma  forma de solução na orige m, e não 

criar mais hospital e mais hospital e mais hospital, po rque a saúde não  

está no hospital; a saúde está fora do  hospital, o Judiciário é um hospital  

que tenta, na medida do possível, resolver esse tipo de problema.  

A Fazenda como devedora é um problema que extrapola até o  

âmbito jurídico e vai para o polít ico. Quem acompanha as sucessivas 

disposições transitórias rela tivas aos precatórios, o último julgamento do 

Supremo sobre a  Emenda Constitucion al n. 62 e faz projeções talvez  

realistas sabe que esse problema nã o tem Código de Processo Civil que 

resolva.  

Última observação só e strutural: talvez uma contribuição que o 

Código pudesse dar muito relevante ao  probl ema geral, mais  estrutural  

brasileiro, no âmbi to judicia l, fosse na tutela dos interesses e direitos 

individuais homogêneos. Isso gera uma demanda muito grande porque o  

sistema brasileiro fez uma opção que hoje, no meu modo de ver, se revela 

infeliz (é  fácil falar de forma retrospectiva): despre stigiar, e m certa 

medida, as ações coletivas para a tutela dos individuais homogêneos.  

Mas por que isso oc orreu? Porque o sistema brasileiro tem o modelo 

das ações coletivas, mas não abriu mão das ações individuais, de tal sorte  
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que, no fim, nós acabamos tratando as questões sob o ângulo i ndividual. 

Prova disso, e já encerro essa minha fala introdutória, é que nós tínhamos 

as regra s do a rt. 543-B e 543-C, de tal sorte que o sistema  

progressivamente migrou para a tutela, por uma forma de  

molecularização, para falar como o Profes sor Carlos Watanabe, diferente 

daquela das ações coletivas.  

Então, passei a ter causas  representativas de uma controvérsia,  

supri a adequada representatividade que eu perdi do autor legitimado pela 

ação coletiva via amicus curiae (nem sei se supri muito bem, porque é 

uma tentativa de suprir) e evoluímos para uma ideia de uma vinculação 

mais forte, de uma intensidade de vinculação mais forte, se é que 

vinculação comporta intensidade, no Código presente. 

Tenho um pouco de dúvi da, nós levaremos algum tempo para 

determinar, de fato, se as decisões judiciais, se os precedentes serão  

vinculantes ou não. Nós temos instit utos não  só dos recursos e special, 

extraordinário e repetitivo, mas temos o incidente de demandas 

repetitivas, temos a assunção de competências.  

Até hoje, pessoal mente, não estou  absolutamente convencido do  

caráter vinculante  imposto pela lei fora da s hipóteses consti tucionais, 

lembrando que a  Constit uição só prevê vinculação para a  súmula 

vinculante e para o controle concentr ado de constitucionalidade, e mbora, 

quero deixar iss o claro, não estou aqui a dizer que não seja preciso, não 

seja necessário en contrar uma forma de uniformização da jurisprudência 

na federação, sem dúvida.  
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Agora, o caminho para isso é long o. E todos nós teremos que dar a 

nossa contribuição porque também a in dependência judicial deverá deixar 

de ser pretexto para as instâncias in feriores não seguirem a orientação do 

órgão competente pela uniformização.  

 Fui, por cinco anos, honrosamente, juiz d o Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo, e me lembro , perfeitamente, quando o TSE dava 

uma decisão, eu p odia até não concor dar, podia até achar que depois o 

TSE ia voltar atrás, mas a minha primeira postura era: ressalvo a minha 

posição no voto por uma questão pess oal, e si go a orientação do órgão 

uniformizador. É assim que  funciona  na democracia. Saber se o sistema 

permite uma discussão ade quada no  órgão uniformizador é outro tem a 

muito relevante.  

 Então, fico aqui só nessas co nsiderações int rodutórias que me 

permito fazer, pedindo desculpas por tomar o nosso t empo com isso,  

porque, afinal de contas, é a primeira  palestra, nós est amos às vésperas 

do início da lei, há toda essa exp ectativa de como as coisa s ficarã o. 

Acredito que elas ficarão tal qual  nós as construirmos. Aqui  é um pouco  

como na economia, da profecia que se real iza. Então, vamos  fazer a  

profecia de que  o Código vai traz er melhorias porque nós s eremos 

responsáveis por elas. Nem tudo são flore s nesse Código, mas vamo s 

tentar tirar dele o melhor.  

Tive a oportunidade de escolher o tema sobre o qual falaria e me 

dispus, então, a falar sobre o tema  da ação rescisória . Foi uma escolha  

egoísta, porque, na verdade, eu gosto do tema. Isso gera 

responsabilidade para quem vai falar,  se acredita que conhece o tema , 
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então deve falar com grande responsabilidade, ainda mais em uma plateia 

tão seleta quanto esta.  

Mas eu não me arrependi d essa es colha porque penso que a ação 

rescisória, embora seja u m tema específico, talvez  até pudéssemos 

começar com temas como os meios al ternativos, precedentes, etc. Eu 

acho que a rescisória tem uma vant agem: diz respeito a institutos, 

incursiona por diferentes institutos do Código. Por exemplo, já  começo 

dizendo: incursiona pelo julgamento  parcial do mérito – essa  é uma 

alteração do Código.  

Este Tribunal, por exemplo, já co nhecia esse tema quando editou a 

Súmula n. 401 sobre o prazo da rescisória,  porque existe a formação  

gradual da coisa julgada o u a ne gação da formação da coisa julgada 

gradual. Mas hoje o fato é que o Códi go foi aparentemente muito além do 

que estava no Código de 19 73; e, se prevê a possibilidade do julgamento  

parcial antecipado da lide, é  possíve l o julgamento de improcedência da 

liminar, que também pode ser parcial.  

O próprio Código reconhece, no ar t. 1.015, que caberá agravo de 

decisões interlocutórias que julguem o mérito – portanto, o julgamento do 

mérito fora do contexto da sentença  passou a ser uma regra relevante do  

Código de Processo Civil. Então, a rescisória enseja esse tipo de exame.  

A rescisória enseja também a discu ssão da coisa julgada, tema que 

não sai d a pauta. E não é à  toa q ue não sai d a pauta, porque é um dos 

mais cabais temas. Ela está na pauta  deste Tribunal e e stá na pa uta do 

Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ao ensejo da discussão acerca da 
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eficácia rescisória imediata ou nã o, essa é a dúvida,  decorrente do 

controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.   

Em parte, o art. 741, parágrafo,  o art. 475, este Tribunal tem 

súmula a  respeito, que implicitamen te reconhece a constitucionalidade 

desses dispositivos, porque diz que eles nã o se apli cam a sentenças 

transitadas em julgado anteriormente à sua edição; logo, se aplicariam a 

sentenças transitadas posteri ormente; essa é  uma faceta . A outra faceta 

que está lá sob o crivo do Su premo e aqui também (os dois Tribunais têm 

essa responsabilidade) como desdob ramento dessa eficácia rescisória 

imediata a resolução dos temas de r elações de trato continuado após o 

controle concentrado de constitucionalidade.  

Então, procurarei f alar alguma co isa rapidamente sobre isso. Esse é 

um tema  que daria, tranquilamente,  uma hora de exposição, porque é 

árduo, bastante árduo. Mas acho que a rescisória tem essa vantagem.  

Tendo, então, justificado e m parte e já avan çado sobre os tópi cos, 

faço um sumário da minha exposição para que todos os senhores possam 

saber que tem um começo, um meio e um fim. Assim, os senhores podem 

ficar mais tranquilos. 

Um primeiro ponto a ser t ratado diz respeito ao alargamento do 

objeto da ação res cisória, que não é mais sentença de mérito ou acórdão 

de mérito, e sim decisão de mérito, conforme falava há pouco sobre o 

julgamento parcial do mérito por decisões interlocutórias.  

Um segundo ponto, ainda para sumarizar, é a circunstância de que o 

Código, na linha da doutrina, expa ndiu o cabimento da rescisória não 

apenas para decisões interlocutória s, mas também para pronunci amentos 
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que não sejam estritamente de méri to. Isso parece estranho, mas é 

correto sob a égide do Código de 39  – eu nã o advoguei sob a égide do 

Código de 39 –, mas não havia distinç ão legal da rescisória para decisões 

de mérito ou não. De sorte que aque les vícios graves e excepcionais se 

aplicariam a todas as decisões que pusessem fim ao processo.  

Depois, o art. 485, caput, fala em decisão de mérito, em sentença de 

mérito e hoje o Código avançou para prever algumas outras hipóteses que 

me parecem absolutamente corretas.  

Já falando do sum ário, vou um pouco mexen do com a  cabeça dos 

senhores para oxigená-los sobre os te mas, porque às vezes falo alguma 

coisa e já começam a pensar, pois a participação dos senhores, na 

sequência, penso que seja imprescindível. 

Outro tema que, por ora, me parece  de conteúdo mais teórico, mas  

nunca po demos subestimar  uma dis cussão teórica, é aquele que diz 

respeito à relaçã o entre re scisória e coisa  julgada sobre re solução de  

questão prejudicia l. Todos nós ap rendemos na faculdade que o que 

transita em julgado é a parte dispos itiva da decisão, os motivos, a  

resolução das questões, a ve rdade dos fatos, por mais rel evante que seja 

para dete rminar o alcance da parte e xpositiva, não transita em j ulgado. 

Certo? Até dia 18, porque a partir do dia 18 a resolução das q uestões 

prejudiciais, sob certas condições, fará coisa julgada.  

Eu confesso aos senhores que não se i se vem para o bem ou para o 

mal e também vou passar apenas por esse ponto. Por não termos tempo 

para aprofundar muito as questões, disponho-me a fazê-las nos limites da 

minha capacidade, mas acho que um dos objetivos desse encontro é 
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chamar a atenção dos senhores para alguns pontos. Acho que  isso que é  

importante, senão nós vamos ter uma overdose de Códi go de Pr ocesso 

Civil logo no início. Então,  acho que é importante nós começa rmos a  

enxergar no Código o que mudou e o que tem potencial para trazer  

problema.  

Ora, à medida que você estende os limites objetivos da coisa julgada 

para a resolução da questã o prejudicial, você mexe potencialmente no 

interesse recursal e  mexe, claro, se no interesse de impugnar, no  âmbito 

de eventual ação rescisóri a. Repito: não creio que isso vá abarrotar 

tribunais, sinceramente. Mas não subestimo o potencial de uma dis cussão 

teórica como essa, porque a realidade nos mostra que tudo é possível. 

Depois, rapidamente, gostaria de  falar alguma coisa sobre as 

hipóteses de cabimento. Houve alterações nos i ncisos III, V e VII do atual 

art. 485.  Algumas  são mai s relevan tes, outras são menos relevantes. 

Acho que a mais relevante, até estati sticamente falando, é aquela que diz  

respeito ao inciso V do art. 485 – violação à literal disposição de lei –, que 

passa a ser manifesta ou manifestam ente violar norma jurídica, e não 

mais lei. Acho que isso é sempre atual; remete-nos, por exemplo, a 

discussões sobre a vigência ou nã o da Súmula n. 343 do Supremo 

Tribunal Federal, a sua aplicação em  matéria constitucional ou não, que, 

por sua vez, nos liga ao controle de  constitucionalidade. São todos temas  

imbricados, interligados. Então, acho  que esse, talvez, seja o aspecto 

mais relevante. 

Isso nos remete também ao  art.  525, que prevê a impugnação de 

sentença, que prevê, então, uma no va regra para a  impugnação d a 
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sentença diante de  posterior declaraç ão de inconstitucionalidade ou de 

constitucionalidade pelo Supremo Tr ibunal Fe deral. Acho esse tema, 

sinceramente, o mais palpitante do momento. Estou atento para ver como 

o STJ e c omo o STF vão se posicionar  a respeito disso porque me parece 

que ainda a questão é incerta em ambos os Tribunais.  

Depois, para terminar, e acho qu e menos importante, a questão do 

depósito. Houve, lá, uma alteração. Pr oblema da gratuidade, problema do 

limite do depósito. Acho que evoluiu, mas, enfim. 

Por último, um tema que é muito caro à jurisprudência deste colendo 

Tribunal: o problema do prazo para a ação rescisória. O Novo Código , 

aparentemente, pretendeu reproduzir o conteúdo da Súmula n. 401, mas 

penso que é hora de rever essa Súmu la di ante do novo con texto do 

Código. A cho que esse tema é dos mais inte ressantes. Espero que de  

alguma forma, todos eles motivem os  senhores e que tragam algum tipo 

de contribuição, p orque – tenho ce rteza – esta é a minha disposição: 

trazer aos senhore s algum tipo de contribuição  sobre re flexões acerca do 

Novo Código. 

Começando do início, tentando se r objetivo em cada um desses 

pontos para que haja oportuni dade de debat e. Como foi dito, a ação 

rescisória, então, não cabe mais ap enas de sentença, mas cabe também 

de decisão interloc utória. Is so não é nenhuma novidade. Na verdade, a 

doutrina, com al gum eco em j urisprudência, talvez com alguma  

resistência, mas já reconhecia a possibilidade.  

Claro, para que a decisão interlocutória possa  ser passível de ação 

rescisória, pelo menos em princípio,  deve ser uma decisão que julgue o  
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mérito. E no sistema do Código de 73, isso já ocorria; ocasionalmente. Por 

exemplo: um divórcio do jul gamento do objeto da de manda e do objeto  

da reconvenção, com indeferimento li minar da reconven ção pelo mérito,  

por exemplo: “Indefiro a reconvenção por decadência”. Então,  isso é 

julgamento de part e do obje to do pr ocesso de forma antecipada. E isso 

comportava agra vo, ninguém tinh a dúvi da diss o. Era decisão 

interlocutória.  

A antecipação de t utela do art. 273, § 6º, era uma forma de, diante 

da incontrovérsia, julgar-se parcialm ente o objeto do processo. D iscutia-

se se provisoriamente ou definitivamente. O Código agora fez uma opção 

para dizer que é definitivo, desde qu e não haja incontrovérsia. Isso era 

uma das hipóteses.  

E outras hipóteses até prosaicas: a prestação de contas. A presta ção 

de contas tinha o seu mérit o cindido . Primeir o se resolvia o dever de 

prestar contas, depois as contas pr opriamente ditas. E, assi m, eram 

hipóteses esporádicas no Código. 

O Código que ent ra em vigor ag ora amplia essas hipóteses. E 

algumas delas são potencialmente, nã o digo problemáticas, mas chamo 

atenção até para ilustrar o conceito. Basta ver, senhores, que o art. 1015,  

já havia dito e repito, prevê o ca bimento do agravo como recurs o 

adequado para decisões interlocutórias que julguem o mérito.  

Isso pode, eventualmente, aparecer em o utras circunstâncias,  

talvez, não tão evidentes. Uma dela s preocupa-me e, sinceramente, eu 

espero q ue isso não vá muito ad iante. Vou tocar no ponto muit o 

rapidamente. É a decisão que anteci pa a tutel a; portanto, no âmbito da  
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tutela pr ovisória, e que não é alvo de  recurs o. Daí, e ntão, o a rt. 304 

prever a assim chamada estabilização da tutela antecipada.  

Então, a decisão que anteci pa a tutela comporta agravo – está lá no 

art. 1015, ninguém tem dúvida a esse  respeito. Não havendo recurso,  

prevê-se a estabilização da tutela antecipada. Ora, essa estabilização 

perdura até que, no prazo de dois anos, seja proposta uma ação, primeiro 

grau, para discutir  o mérito da causa.  Até aí, acho uma  opção infeliz do 

sistema. Por quê? Explico: a estabilização da tutela tende a contribuir para 

o sistema tanto quanto a ação monitória contribuiu, porque, na verdade, a 

técnica de estabilização é uma técnica monitória. 

Às vezes, lendo a doutrina sobr e ação monitória, eu via: na 

Alemanha funciona... Na Alemanha func iona. Não sei se exatamente aqui  

funciona no contexto de litigiosid ade que, normalmente, nos marca.  

Então, acho que a  estabiliz ação mais  trará problemas do que qualquer 

outra coisa. Mas, para não fugir do nosso assunto, a dúvida é: como eu 

impugno a decisão de estab ilização da tutela? A lei diz que ela não fará 

coisa julgada; ao mesmo tempo, a lei estabelece um prazo decadencial de 

dois anos para uma demanda para rediscutir o mérito da questão.  

Pessoalmente, penso que, depois de  dois ano s, se hou ver aquel e 

vício gra ve excep cional (vamos de ixar isso bem marcado) a ação 

rescisória continua ser exc epcional; não se presta a rever jus tiça em 

justiça da decisão; não se presta a reexame de prova. Mas, com essa 

excepcionalidade, depois dos dois  anos, penso que não deve haver  

discussão sobre o cabimento de ação rescisória. 
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 Aliás, chamo sua atenção para o fato de que o § 3º do art. 701, 

que disciplina a ação monitória, prev ê que é c abível a ação rescisória da 

decisão prevista no caput, quando ocorrer a hipótese do § 2º. E t raduzo 

para os senhores: ação monitória; há prova escrita; ampliou-se o objeto , 

agora não só para pagamento de qua ntia, para entrega de coisa, fazer e  

não fazer; sai o mandado monitório, não embargado, transita em julgado, 

cabe açã o rescisória. Querem sabe r? Acho até incoerente, porque a 

mesma técnica usada na estabilização de tutela  seria a t écnica monitória 

usada aqui. Então, se cabe ação rescisória aqui é porque tem coisa  

julgada, não sei por que não tem coisa julgada lá.  

São todas técnicas que, no meu mo do de ver, sinceramente, e digo 

isto respeitosamente, mais at rapalham do que ajudam. Muito 

respeitosamente, a ação m onitória não tem lugar mai s no modelo que 

prevê julgamento parcial do mérito, tute la provisória, tutela provisória de 

evidência. Não tem. Aqui houve um de scompasso histórico. Na verdade, o 

art. 1102 veio no Código de Processo Civil para, talvez, suprir uma lacuna 

– e isso já seria discutível – entre processo de conhecimento e títulos 

executivos, criando a figura do  manda do moni tório com maior 

simplicidade.  

 Ora, um modelo que consagra a antecipação de tutel a como o 

nosso consagrou... não há mais sent ido. Basta ver a dicção do art. 701, 

caput, sendo evidente o direito do a utor. Alguém mais  desavisado deve 

estar falando assim: o professor deve estar falando de um artigo que está 

lá na tutela de evidência. Não, eu  estou lendo um artigo que está na 

monitória. É evidente: essa prova escrita se aproxima da evidência que 

justifica. Então, o sistema ficou um  pouco redundante.  Algué m dirá: é 
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melhor que sobre do que falte. Não se i, em matéria processual, é melhor  

ser na justa medida, porque muito pr ocesso é tóxico.  Faz mal, precisa 

tomar cuidado. O processo deve ser consumido com parcimônia e sempre 

a serviço do direito material.  

Para terminar esse tópico, chaman do a atenção dos senhores, o q ue 

me parece relevante é constatar que há  decisões que, classicamente, não 

são vista s por nós de mérito, mas que são decisões interlocutórias que 

projetam efeitos substanciais para fora do processo.  Essa  é a ideia, 

senhores, do cabi mento da resci sória. É melhor ampliar um pouco o  

cabimento da rescisória, se mpre com aquela marca de excepci onalidade, 

do que depois ter que falar em rela tivização da coisa julgada f ora dos 

cânones da ação rescisória. 

Dou exe mplos de decisões  interlocutórias, que não são aquelas 

clássicas sobre o mérito, mas que projet am efeitos para fora do processo, 

projetam efeitos substanciais e que,  se preclusas e se padecerem de 

grave vício (não é para rediscutir justiça nem rever prova), podem ensejar 

rescisória. O art. 1015 nos dá exemplo disso: o incidente de 

desconsideração da personalidade  jurídica. Ora, responsabilidade 

patrimonial é típico tema de direito material. Aliás, desde Canel utti que 

tem aquela polêmica: a responsabilidade patrimonial é direito material ou 

é direito processual?  

 Se digo que determinado bem, especialmente, por desconsideração 

de um terceiro, que não é mais tercei ro, é at ingido, is so projet a efeitos 

para fora do processo. Se a decisão padecer de um dos  graves vícios do 

art. 485, hoje, e art. 966, futuro, cabe ação rescisória, não tenho a menor 
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dúvida e não acho irresponsável pre conizar essa expansão. Lembrando, 

sempre, que a de sconsideração pod erá vir sob a form a de incidente ou 

não. Se, desde logo, for req uerida na inicial, perde o caráter de incidente  

e, prova velmente, será resolvido por ocasião da sentença ou, 

eventualmente, por decisã o interloc utória que julgue parcialmente o  

mérito da causa. 

Outro exemplo: o  tema da gratuidade. Sei  que fal ar isso pode 

assustar alguém. Falam: bom, se form os fazer rescisória de decisões de 

matéria de gratui dade, nã o. Aí vo ltamos para a excepcionalidade da 

rescisória. Mas que a decisão sobre gratuidade projeta efeitos para fora do 

processo, acesso à justiça, eu não tenho a menor dúvida.  

Decisão em pe dido de exibiç ão de documentos; também, mérito. A 

exibição de documentos, inclusive, é satisfativa. 

Exclusão de lit isconsorte. É problema de l egitimidade, mas  em 

relação a isso a doutrina, salvo melhor juízo, já avançou o suficiente para 

dizer que a legitimidade int egra um dos aspectos do mérito. Ela é uma 

condição da ação vista sob a ótica da asserção. Se desde de logo eu posso 

verificar que a parte é legítima, eu ex tingo; mas se, ap enas ao final, e u 

verificar que a parte, em tese, não é  a titular da relação material, isso é  

mérito. Julgo improcedente a demanda.  

Muito bem, senhores, esse  era o pr imeiro tópico e espero não os 

estar cansando demasiadamente.  

Segundo tópico: não apenas decisões  de mér ito. Isso foi correto;  

está estampado no § 2º  do art. 966; e atendeu a reclamos da dou trina a 

respeito. Vou tomar a liberdade de ler e fazer um breve comentário.  
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Art. 2º Nas hipóte ses previ stas nos incis os do caput [insisto,  
dentro daquela excepcionalidade que marca a ação rescisória], será 
rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de 
mérito [já  se preco nizava isso em dou trina de forma fund ada], 
impeça:  

I - nova propositura da demanda; ou 

II - admissibilidade do recurso correspondente.  

 

Os senhores sabe m: se não conheceu do re curso, não teve efeito 

substitutivo; portanto, o prevalece é a decisão recorrida e isso, inclusive, 

determina a competência e interesse de agir para açã o rescisória ; aliás, 

um dos temas também relevantes.  

Então, se o grave vício está na de cisão de inadmiss ibilidade do 

recurso, eu não tenho o fundamento de rescisória para atacar a própria 

decisão. Uma coisa banal: erro de fato no não conhecimento do recurso. A 

matéria não era controvertida, o tribunal, sem controvérsia nos autos, não 

conheceu do recurso por re putar intempestivo o recurso. Não atentou 

para o fato não controvertido que, não  tivesse sido saltado e tivesse sido 

considerado, levaria a uma conclusão diferente. Estava lá comprovado nos 

autos, e não havia sido controvertido, poderia ter sido f eriado, qualquer 

coisa assi m. Então , houve a prorrog ação do prazo, seja lá o que for. 

Então, a rescisória se volta aqui contra a decisão de admissibilidade.  

Todos nós conhecemos as limitações impostas pela juri sprudência, 

inclusive deste egrégio Tribunal sobr e rescisória e matéria processual,  

sobre em bargos de divergência e matéria processual. Mas, senhores, o 

fato é o seguinte : é preciso considerar que a lei co nsiderou a hipótese de 

que, nesses casos, há uma projeção de efeitos substanciais indiretamente 
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contaminados por um vício grave. Não é a decisão d e admissibilidade , 

mas indir etamente ela acaba prejudicando. A decisão recorrida não tem 

nenhum vício grave. Mas a decisão que negou a admissibilidade tem.  

Outro dado nesse dispositi vo considera a regra do, ho je, art. 2 68, 

que passa a ser o art. 486, o qual mais ou menos diz o seguinte: extinto o 

processo sem resolução do mérito, é possível repropor a demanda. Essa é 

a tônica. Qual a lógica do sistema? Ora, se o processo se extinguiu sem 

resolução do méri to, não há interesse  para  propor ação resc isória na  

medida em que posso repropor a mesma demanda. Mas repropor, porque, 

se for outra demanda, não é favor nenhum do sistema me permitir, pois é 

outra demanda, is so não é favor da le i. O que  a lei autoriza é propor a 

mesma, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.  

Aí está o problema, senhores , porque isso é o q ue engana. Enganou 

até hoje e pode se r que continue a  enganar, porque decisão que extingue 

o processo sem resolução do mérito e que só  tem efic ácia puramente 

processual, que não projeta efeitos pa ra fora do processo, provavelmente 

só as que dizem re speito a pressupost os processuais. As que, de alguma  

forma, interagem com con dições da  ação, d e alguma forma, acabam 

afetando o mérito.  

Por isso o Código reconheceu que , nos casos de litispendência, em 

que tradicionalmente não cabia ação rescisóri a reconhecer, cab e ação 

rescisória. Por quê? Porque ela impede  a volta ao juízo. Então, essa é a 

tônica.  

O Código, no art. 486, até foi um po uco infeliz, porque fala: “Pode 

repropor desde que sanado o vício”. Ma is ou menos, senhores, porque se 
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o vício estiver na decisão, não é a petição inicial da próxima demanda que 

tem que sanar nada. Vou pegar um ca so ext remo, só para ajudar no 

discurso: por corrupção, um proc esso é extinto em nome de 

litispendência. Não tem nada para sanar. Como é que vou sanar? Não tem 

outra demanda, não tem que desistir, não tem que extinguir. O erro está  

na decisão. Portanto, cabe, não tem que sanar vício. É claro que temos 

que interpretar isso com essa lógica. Quer dizer, cabe ação re scisória 

quando extinguir o processo sem re solução do mérito e não houver 

projeção de efeito substancial nenhum  para f ora do processo. Visto, por 

outro ângulo, o mesmo fenômeno, é possível r epropor a demanda de ta l 

sorte que eu traga a mesma controvérs ia que ficou incólume, um tiro no 

vazio, uma conversa de louco: um falou, o outro não ouviu, não entende u 

e ninguém resolveu o que e ra para ter resolvido. Só nessa hipótese. Fora  

daí, então, cabe a ção resci sória. Es se é, port anto, senhores, o segundo  

tópico.  

O terceiro tópico é a rescisória co ntra questão prejudici al. Prometo 

tentar ser rápido, porque, sem subest imar de modo algum a capacidade 

dos senhores, pelo contrário, tendo em vista justamente a capacidade dos 

senhores, apenas não quero ocupá-la  com discussões oci osas. Mas é meu  

dever chamar a atenção dos senhores  para  a circunstância de que o  

Código, agora, no art. 503, passou a reger, diferentemente, a r egra de 

limites objetivos da coisa julgada.  

Vou fazer um comentário disso po sto que sou cientista, mas de  

advogado militante também e também, por cinco anos, fui juiz.  Esse tema 

dos limites objetivos da coisa julgada é um dos temas em que talvez mai s 

haja um divórcio entre teoria e experiência prática. Por quê? Muito  
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embora as questões resol vidas no iter para se  chegar à conclusão, n o 

percurso para se chegar ao dispositivo, não transita em julgado, 

frequentemente, menos os senhores que lidam menos com ree xame de 

fato, mas frequentemente ouvimos de  um juiz, no se gundo processo,  

dizendo: “O senhor está atentando contra  a boa-fé. Isso já foi decidi do no 

processo anterior. O senhor está malhando em ferro frio aqui”. Aí vimos 

com argumento teórico: “ Mas a resolução da questão não faz coisa 

julgada. Posso submeter novamente”.  

Às vezes não, às vezes ela não é tratada como tal e te cnicamente. 

Então, acho até bom que  o sistema tenha estabelecido uma regra, 

senhores, que – vamos pensar macroscopicamente – trabalha pelo escopo 

social da jurisdição, por quê?  Po rque a  coisa julga da, estabelecendo 

estabilidade sobre as relações, el imina a possibilidade de voltar a 

controvérsia.  

Então, se a matéria foi debatida, interessa ao sistema que aquilo não 

seja mais decidido,  por isso o Códi go, então –  no meu modo de ver –, 

com boa intenção, estabeleceu: 1) a regra de que a resolução de questão 

prejudicial transita em julgado, e 2)  estabeleceu certos requisitos para 

que isso ocorra.  

Então: 

1) dessa resoluçã o depende o julgamento do mérito. Tenho um 

pouco de dificuldade nisso, porque se da re solução não depender o 

julgamento do mérito, não é prejudici al. Tenho um pouc o de dificuldade,  

mas volto a isso.  
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2) a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efet ivo, não se  

aplicando no caso de revelia. Então, em outras palavras, é: desde que as  

partes tenham debatido suficientemente o tema, não voltem para discutir 

isso, teve coisa julgada.  

3) os trib utaristas, pelo o q ue ouvi dos meus colegas, morrem de 

medo disso aqui: o juízo tiver comp etência em razão da matéria e da  

pessoa para resolvê-la. Por que tribut ário? Porque, não raro, o juiz que  

julga a c ontrovérsia tributár ia precisa, primeir o, definir a natur eza da 

relação para dizer se é esse contrato, se é aquele contrato, se é isso, se é 

aquilo, e, depois, e le tira a conclusão:  incide o tributo po rque se trata de 

tal relação jurídica.  

Então, pergunta-se: o juiz que julgar  a tese tributária e fixar que é 

contrato de locação e fixar que é leasing, fixar que é isso, que é aquilo, já 

se fez coisa julgada sobre isso? É uma dúvida que fica.   

Senhores, para ser muito pragmá tico: acho difícil que nos 

deparemos com ações rescisórias que tenham por objeto não parte 

dispositiva da sentença, mas apenas a resolução de questões prejudiciais, 

por isso não quero tomar muito o seu tempo. Meu conselho é que fique m 

com isso na cabeça, porque pensem: por um lado é correto, é bom, não  

tem mais que discutir o que foi debatido.  

Por outro lado, isso é potencialm ente problemático, porque quem 

dirá se a resolução da questão prej udicial se tornou imutável, se ela 

transitou em julgado, não é o juiz  da caus a que re solveu a questão 

prejudicial, é o juiz do processo po sterior em que essa questão voltar à  

baila. Não sei se fui claro a respeito. Quer dizer, num segundo processo,  
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quiçá na ação rescisória. Alguém dirá : “mas não teve coi sa julgada sobre 

isso, port anto, você não te m direito em resci ndir”. Fico naquela dúvida: 

preciso ir pela ação rescisória, porque , depois de dois anos, transitou em 

julgado soberanamente e o que trans ita soberanamente não é só mais a 

parte dispositiva, é a resolução da questão prejudic ial. Não é tão 

hipotético assim, senhores. Talvez a experiência me desminta, mas que 

houve aí uma alteração, sem dúvida houve.  

Alguns dizem: “mas só fará coisa j ulgada a resolução da ques tão 

prejudicial favorável ao vencedor”. Não tenho certeza sobre isso. Dou dois 

exemplos muito ra pidamente. Imaginem duas  situações. Digo assim: é 

relação de consumo, mas se não for relação de consumo, é relação civil. O 

juiz vem e diz que  não é relação de consumo. Eu, ainda  sim, venço pela 

relação civil, mas pode haver desdobramentos disso, quer pela afirmação, 

quer pela negação de ser relação de  consumo. Não me conformo, apesar 

de vencedor no objeto do processo , com a derrota sobre o precedente 

firmado sobre ser relação de consumo. É  responsabilidade objetiva, mas o 

tribunal, a corte, o juiz diz  que não, mas ac aba acolhendo a demanda 

porque diz que ba sta a responsabilidad e subjetiva e, portanto, estaria, 

digamos, incontida no obj eto do processo. Rejeito a responsabilidade  

objetiva de debatermos a questão da responsabilida de objetiva. Ela 

transita em julgado em outro proc esso, entre as mesmas partes, não 

posso mais discutir.  

Cheguei a pensar, Ministra Maria Thereza de Assis Moura e outros 

que já tiveram atuação na Justiça El eitoral, como essa questão poderia  

ajudar no eleitoral, porque o si stema, infelizmente, não prevê uma 

impugnação única abarcando tudo. Pelo  menos quando fui juiz eleitoral, 
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ressentíamo-nos disso. A ju risprudência do Tribunal S uperior Eleitoral – 

TSE reiteradamente diz que não há  litispendência entre ação de 

impugnação de mandado eletivo, recurso contra expedição de diploma, de 

investigação, etc. E, não raras vezes,  para nós que éramos do Regional, 

tínhamos que rever fatos e d iscussão. Isso é ruim, porque a parte perde 

um, te nta se aperfeiçoar e, nesse aperfei çoamento, às vezes, ela 

descamba, fica de sesperada, descamba. Então, não conseguiu de um  

jeito, vai tentando de outro, e out ro, tenta produzir prova q ue não 

conseguiu. Quer aprender com a experiência anterior e esse aprender com 

a experiência anterior, às vezes, é terrível para quem judica.  

No TSE, é mais a questão de dire ito, mas acho que o sistema – só 

para finalizar esse raciocínio – fica ria melhor se tivesse u ma impugnação 

concentrada. A Ministra me diz aqui  que está mudando, porque não tem  

cabimento você ficar: “é para finalidad es diversas...” até, inclusi ve, pela 

alteração que a lei acabou sofrendo pela lei complementar, já daria 

margem a esse tipo de ente ndimento. Então, talvez, não precise nem do 

Código de Processo Civil. Ma s, essa é a ideia de  o Judiciário não ter que 

reapreciar questões que, afinal de contas, ele largamente já apreciou. 

Senhores, indo para as hipó teses que estão previstas no art. 966, 

que pass a a ocupar o lugar do art. 485. No inciso III, vou tomar a 

liberdade de deixar de lado porque a ocorrência tende a ser mais escassa, 

então se acresceu ao dolo como f undamento da rescisória a coação; a 

coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida. Diria que não 

é nem coação apenas sobre a parte vencida, pode ser coação sobre o juiz. 

Então, é qualquer coação q ue vem e m detrimento da parte vencida. Isso 

não é tão hipotético assim, dependendo do conceito e da dimensão que se 
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der para coaçã o. Se coaçã o for, sob o ângulo de jurisdição, qualquer 

afetação relevante da inde pendência do magi strado, isso aqui poderia 

eventualmente s er problemático. Espero q ue não seja, a bem da 

segurança do sistema. 

Deixo o i nciso III  que também incl uiu a simulação. Os senhores se 

lembram da regra do art. 127 do Códi go presente? Aquele que determina 

que o juiz obste o intuito fraudulento das partes que se valem do processo 

para simular? Corretamente a lei estabeleceu agora que, se porventura for 

proferida uma sentença fruto de si mulação, isso é  passivo de ação 

rescisória, embora a norma do art. 127 esteja repetida em algum outro  

dispositivo com acréscimo de litigância de má-fé.  

 Penso que, aparentemente, talvez duas ou três alterações aqui nas 

hipóteses sejam a s mais re levantes: a primeira delas está no i nciso V.  

Sem dúvida, é o inciso mais import ante, inclusive para os sen hores, 

porque aqui o sistema tem um parad oxo. Aparentemente, a negativa de 

vigência de Lei Federal é conceitual mente a mesma ideia de violação a 

literal disposição de lei, com diferenças de função do recurso especial e da 

ação rescisória. Mas não deixa de se r paradoxal. Muitas  vezes (e digo 

agora como advogado) pegamos um ca so e alguém pergunta: “Entra com 

recurso especial...”  Eu digo : “Além de chamar um pai de santo que , 

talvez, seja mais fácil...” Está mais fácil entrar com ação rescisória do que 

conseguir ser admitido o recurso especial, por incrível que pareça. 

No caso do inciso V não deveri a se r assim. A mesma violação a  

literal disposição d e lei deveria ser a negativa de vigência. De t al sorte 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

27 
NOVO CPC: Ação Rescisória   Data: 16/3/2016 
�

que, havendo a r ecusa ne gativa de  vigência, provavelmente a ação 

rescisória já estaria com o caminho apontado para o insucesso.  

 O que me ocorre dizer aos senhores muito pragmaticamente, muito 

rapidamente. Não sei dizer qual é a repercussão que a alteração da dicção 

legal terá, porque, como eu disse aos senhores no preâmbulo, não se fala 

mais em violação a literal disposição de lei, fala-se em decisão que violar 

manifestamente norma jurídica. Do fi m para o começo:  não é mais lei, é 

norma jurídica. Ma s, até aí,  convenhamos, a doutrina,  com o apoio da 

jurisprudência, em certa m edida, já reconhecia que não era apenas 

violação à lei que autorizava a ação rescisória. 

Antes da  vigência do Código no  TST, nos debates alguém f alou 

assim: “Ah, quer dizer que pode ter rescisória com  base em simples 

princípio?” Eu disse: “É bom para aprender. Então, agora vamos tomar 

mais cuidado quando invocarmos princípios para decidir”. 

- “Professor legalista”  

- “Não, não, calma, calma. Pens o que o sistema está fundado em 

princípios, os quais desempenham um pa pel relevantíssimo. Mas , 

justamente, porque desempenham um papel relevante é que gostaria que 

eles fossem prestigiado”. 

Não consigo conceber que não se aplique uma regra a pretexto de 

que prevalece um princípio se eu não puder afirmar a  

inconstitucionalidade da regra, po rque há princípios que não foram 

positivados. O princípio do duplo gr au de juri sdição posso dizer que é 

princípio; no entanto, não foi positi vado. Acho forçado, mas pode ria dizer 

que o princípio da identi dade física é um princípio. Não acho, mas, vamos 
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dizer que fosse só para efeito do meu raciocínio, mas não foi positivado, o 

art. 132 não tem mais paralelo. Aliás, quando o Código de Processo Penal  

resolveu trazer para si, o Có digo de Processo Civil resolveu abandonar a 

regra de identidade física.  

Então, pode rescisória com base em princí pio? Pode, na mesma 

forma em que pode decidir com base em princípio, não é que sej a algo 

sem parâmetros. Então, infir marei a regra fixada na sentença com base 

no mero princípio. Não, se a regra é constitucional, se a regra foi fixad a 

para o caso concreto, eu preciso ver. Talvez não fosse o caso de se aplicar 

a regra, mas um princípio.  Aquela c lássica construção entre conflito de  

regras, entre conflito de princípios, coisas diferentes que penso, é uma 

impressão, que temos tratado de forma um pouco a técnica. Então, é hora 

de pensarmos direitinho, se não o qu e estamos fazendo com os princípios 

nos confrontarmos com as regras sem reputá-las inconstitucionais. Porque 

se as regras são inconstitucionais, aí é outra coisa. 

 No início eu dizia que não sabia qual era o alcance do 

“manifestamente”. A mens legis se desliga da mens legislatoris, não sei o  

que o le gislador quis, e u sei o que posso interpretar do texto. Se a 

intenção era ampliar, não creio que te nha sido feliz nem creio que tivesse  

sido essa intenção. Se a intenção foi restringir, fico pensando na Súmul a 

n. 400 e ainda a implicação com a Súmula n. 343 do S upremo. 

Normalmente se faz essa ligação en tre a Súmula n. 400, interpretação  

razoável, mas é de lei, e a Súmula n. 343, que limita a rescisória quando 

houver controvérsia nos tribunais sobre aquele tema.  
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Eu tenho um p ouco de receio  desse “manifestamente” ser 

interpretado de forma distorcida. O que acontece é que a violação precisa 

ser frontal, precisa dizer respeito à ess ência do objetivo previsto pela lei.  

Não é possível red iscutir justiça na decisão, não é possível ree xaminar 

prova – e aí já faço gancho com a Súmula n. 343 do Supremo, porque 

essa súmula é, talvez, a projeção mais releva nte do inciso V. Por quê? 

Porque essa súmula foi editada na  perspectiva de que se grassa 

controvérsia acerc a da interpretaçã o de uma norma legal, cada uma 

dessas interpretações presumivelmente razoáveis, lógica da Súmula n. 

400 do S upremo (alguns nem lembram que essa súmula existe),  então 

não há v iolação a literal disposição de lei. D aí então a ideia de que , 

grassando divergência nos tribunais (q ue eu tenderia dizer nos tribunais  

não superiores, nos tribunais locais)...  

Em um julgamento recente, o Minist ro Marco Aurélio chegou a falar: 

A Súmula n. 343 aqui nós a entendem os como não-aplicável, aplicável,  

mas, tendo em vista sempre a jurisp rudência divergente nas instâncias 

inferiores. Você não admite ação rescisória porque a matéria é 

controvertida, então não há violação a literal disposição de lei. Penso que 

o entendi mento de va continuar a ser o mesmo para fins da Súmula n. 

343. Resta dúvida ou não há dúvida sobre se persiste. Penso que persiste, 

o Supremo diz que persiste, contra a voz do Ministro Marco Aurélio. Quero 

dizer que  acompanho Sua Excelência nessa defesa isolada; penso que a 

Súmula n. 343 deveria sim se aplicar  também às ações rescisórias que 

versem matéria constitucional.  

Quer dizer que t em inter pretação razoável para a Constituição?  

Senhores, é o sistema, é o ordename nto, num sistema analític o, numa 
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constituição analítica como a nossa te nho dúvidas de não aplicar. E, mais 

que isso, tenho me do de insistirmos e, esse Códi go traz mais mar gem a 

dúvida – chamo sua atenção para isso –,  confundirmos as coisas.  

Rescisória não é mecanismo de uniformização de jurisprudência, 

senhores. A segurança que decorre  da coisa julgada  é diferente da 

segurança que de corre da estabilida de da jur isprudência. Por favor, não 

vamos confund ir os fenômenos, é fác il falar em segura nça, todo mundo  

pensa que é a mesma coisa; mas são coisas diferentes. 

O sistema precisa se esmerar para uniformizar até a coisa julgada. 

Para isso tem a ação coletiva, tem incidente de repetição, tem julgamento 

repetitivo, agora vai ter incidente de demanda s repetitivas, assu nção de 

competência. Depois de formar coisa julgada, Senhores, a desconstituição 

da coisa julgada, para a evolução do sistema, de ve ser ti da como 

excepcional. Do contrário, senhores, nós vamos patinar.  

Vejam os últimos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e vejam, 

por exemplo, o dilema diante do qual o Tribunal está. Isso aparece nas 

discussões, porque o problema da S úmula n. 343, o problema de trazer a  

igualdade, a ison omia para dentro da resci sória le va ao a ssunto da 

modulação.  

Recentemente o Supremo julgou a questão, salvo melhor juízo do 

IPI, se não foi, dá um desconto, faz de conta. Mas julgo u a  questão,  

recusou a modulação como havia re cusado para a Contribuição  Social 

sobre o Lucro. O que aconteceu a Co ntribuição Soci al sobre o Lucro?  

Quando veio o te ma da rescisória, todo o Tribunal le mbrou: o Ministro 

Lewandowski havia dito que queria modular, mas perdeu, então não pode. 
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Alguns d isseram: Viu? S e não acolhermos a rescisória, estamos 

desdizendo o que falou no tema da modulação. Os temas estão 

imbricados.  

O problema é o seguinte: vamos se parar as coisas. Uma coisa é a 

estabilidade decorrente da coisa ju lgada; outra coisa é a estabilidade 

decorrente da uniformidade da jurisprudência. Eu não estou dizendo que é 

para tole rar decis ões trans itadas em julgado que se jam aberrações  na  

linha dos  arts. 485 e 966; não dá para colocar as coisas no mesmo 

patamar.  

Além dessas hipóteses que previ, t em outra, o inciso VII, sa lvo 

melhor juízo, que prevê n ão mais  document o novo, mas prova nova. 

Muito rapidame nte, depois volto ao tema da constitucionalidade, da  

Súmula n. 343. 

Essa alteração para prever prova nova, e não documento novo, com 

alteração no termo inicial do prazo da resci sória, com a alteração do  

termo inicial da rescisória,  é clara a re sposta aos desafios que esse 

Tribunal enfrentou, q ue a j urisprudência enfrentou sobre a coisa julgada 

depois de dois anos, quando  surge prova que desmente  e que levaria a  

uma conclusão diversa.  

O Código procurou aprender com as  discussões sobre a relativização 

da coisa julgada e  um dos aprendizad os foi esse. No me u modo d e ver, 

acertou e errou. Errou na medida. Ac ertou porque ampliou de documento 

novo para prova nova, mantida a excepcionalidade, senhores; é tão 

excepcional quanto  era documento novo, mantido o mesmo conceito. 

Prova que já exist ia, mas que eu não conheci a ou à q ual eu não tinha 
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acesso – mesmo conceito. Agor a, acertou quando mudou o dies a quo do 

prazo da rescisória  porque é meu co nhecimento da prova nova; errou na  

medida, senhores. Não se pode alterar o dies a quo e manter os mesmos 

dois anos, quer dizer, muda o dies a quo e coloca trinta dias, como, aliás,  

são modelos europeu-continentais, sessent a dias. O Bra sil tem 

dificuldades? Noventa dias,  mais de  seis meses e eu não faço mais 

acordo. D ois anos a contar do mome nto? Limitado a cinco? Outro erro:  

limitado a cinco fica uma insegurança.  

Nosso prazo de rescisória, senhores, é muito longo. Ele tinha que ser 

mais curto; o que ele precisava fazer,  e foi fei to em parte, era mudar o  

dies a quo. Mudou para alg uns, no caso de dolo, etc., mas você manteve 

o prazo longo, ou seja, passou da proporção. 

Para terminar e me aproximar do final da minha expo sição. Outra 

hipótese de rescisão está no art. 525. Eu disse para os senhores que todo  

dia descubro alguma coisa nova no Código. Está dito no § 12:  

 

§ 12. Pa ra efe ito d o dispo sto no in ciso III do  § 1º de ste artigo, 
considera-se também ine xigível a  obr igação reconhecida e m tí tulo 
executivo judicial fundado e m lei ou at o norma tivo consid erado 
inconstitucional pe lo Suprem o Tribunal Federa l, ou fundad o em  
aplicação (...)  

 
Os senhores já conhecem os arts . 441, 475 vigente, objeto de 

súmula deste Superior Tribunal de  Justiça, matéria presentemente 

também discutida no Supre mo Tribunal  Federal, salvo melhor juízo, há 

uma ADIn que tem por objeto as regras do Código de Processo Civil, ADIn 

que vai perder o objeto, po rque o Código vai ser revogado, e vai ficar 
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dúvida so bre a aplicação nos casos concretos,  como a norma produziu 

eficácia.  

Diz o § 1 3: “No caso do §  12, os e feitos da decisão do Supremo 

Tribunal Federal poderão ser modu lados no tempo, em atenção à  

segurança jurídica”. Não dá para separar controle de constitucionalidade e  

modulação e segurança. Se você insistir em não  modular ... “ Mas, 

Professor, modulaç ão é a n egação do direito”. Senhores, é a negação, 

mas é a adaptação da reali dade. Se o Judiciário, eventualmente, leva X  

anos, dez anos, sej a lá o que for, para definir como é a regra jur ídica, a 

sociedade não pode parar.  

E eu não estou falando de má-fé, pelo contrário, estou falando d e 

boa-fé, de relações que pre cisam se estabelecer. Quando olhar para trás , 

você precisa considerar isso, não dá para dizer se é constitucional ou  

inconstitucional, ab ovo, Marshall... Senhores, a realidade brasileira não é 

exatamente essa. No que não modular está desafiando a ação rescisória;  

depois, quando vier um monte de aç ões res cisórias, vão falar : Então, 

talvez, seja o ca so de dizer que não cabe ação re scisória q uando a  

jurisprudência da Corte é alterada. Ma s quando a jurisprudência da  Corte 

é alterada é uma razão para modular.  Modula antes – é mais fácil do que 

quando virem as ações rescisórias. É uma crítica construtiva.  

Diz o § 14: “A deci são do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 

deve ser anterior ao trânsito em julgado (... )”. Até a qui não é nossa 

matéria. 

E o § 15: “Se a decisão referi da no § 12 for proferida após o trânsi to 

em julgado da decisão e xequenda [este é o problema], caberá ação 
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rescisória, cujo pr azo será contado do trânsito em julgado em decisão  

proferida pelo Supremo Tribunal Federal”. 

Resolveu uma parte do problema da s relações de trato continuad o. 

Minha leitura da atual discussão do Supremo sobre  i sso: a  te ndência 

seria: o controle de constituciona lidade, sobretudo o concentrado, não 

tem eficácia rescisória imediata, o que me leva a crer que se a ADIn sobre 

o art. 746 fosse j ulgada, seria declarado inconstitucional o dispo sitivo. O 

Ministro Marco Aurélio chegou a fala r isso em uma sessão, depois disse  

que não era o objeto do processo, então voltou para trás.  

Se nós tivéssemos a declaração de inconstitucionalidade do art. 741, 

na verdade, firmar-se-ia de vez a ideia que o con trole de  

constitucionalidade não tem eficácia rescisória imediata . Precisa propor 

ação rescisória, ponto n. 1. 

Acontece que há casos nos quais, quando resolvido o controle de 

constitucionalidade, o praz o da rescisó ria já foi, porque, não bast asse vir 

tardiamente, de pois do trânsito em julgado. Bom, o Código resolveu o 

problema e estabeleceu que cabe rescisória a contar. 

Creio o seguinte : fica a rede de segurança, senhores, mas nem por 

isso devemos dizer que  então está resolvido, que não te m problema, que 

agora a  rescisória  conta d epois de qu inze anos, mais dois, depois de 

dezessete anos tem uma ação rescisóri a. Não, não vai fazer bem para o 

sistema isso; não pode; pre cisa vir antes; a c avalaria precisa vir antes;  

isso aqui é uma rede de segurança. Com isso, você resolverá o problema 

da quebra da isonomia, que  é o dilema dos tribunais hoje. Quando tem o 
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controle de concentrado, q uem venceu tem uma situação e quem perdeu 

tem outra.  

O meu escritório de advocacia foi a juízo para não recolh er o Cofins. 

Ganhou, o Superior Tribunal  de J ustiça chegou a sumular a matéria e o 

Supremo decidiu de forma diferente. Aplauso meus colegas, não seja por 

isso, mas há escritórios de advocaci a que não recolhem e aparentemente 

não vão recolher nunca, não é? Esto u aqui  para de fender a posição 

contrária, contrária a mim mesmo. Acho que precisa de ação rescisória. E, 

agora, o Código vem e estabelece e sse prazo a partir do trânsito em 

julgado da decisão do Supremo.  

Agora tem um problema para o Código: o espólio que o Código 

deixa. Como é que faz para o espólio  que o Código deix ou? Minha visão a 

respeito: senhores, se pegarmos o art. 471, que encontra correspondência 

no art. 505, salvo melhor juízo, os senhores vão ver que ali está regulada 

a coisa julgada no contexto das relações de trato continuado. Bom, a 

Fazenda e o Supremo discutem (acho qu e o Superior Tribunal de  Justiça 

também) a questão de enquadrar essas relações, especialmente as fiscais, 

como de trato continuado.  

Ponto n. 1: vai se r difícil, quero ver como é q ue se vai  contornar 

aquela jurisprudência que diz que quando o objeto da decisão é a negação 

da relação jurídica, não se  aplica a Súmula n. 329. Então, não tem limite  

cronológico. O limite cronológico da coisa julgada é tudo. Quero ver como 

é que va i contornar. Mas, supondo que cont orne, diz:  “não, mas veja 

bem. Então, muda... É relação de trato continuado”. Então, se é relação 
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de trato continuado, não precisa de ação rescisória. Está cert o, não  

precisa de ação rescisória.  

Mas o que diz o art. 471? Nenhum juiz d ecidirá novamente as 

questões, salvo se , se tratando de relação jurídica de trato continuado, 

sobreveio modificação no estado de f ato ou de  direito, que é o ra ciocínio 

que está se pregando para a eficácia  rescisória imediata. Não precisa de 

rescisória. “Caso em que [não fui eu que escrevi] poderá a parte  pedir a  

revisão do que foi est atuído”. Al guns dirão: “Como advogado é  

imaginativo, não é?” 

Bom, o que eu quero dizer é que eu tenho  dúvidas. Se alguém  

invocar regulamentação da lei para relações de trato continua do nas  

relações de trato continuado, a desconstituição do que foi julgado à luz da 

modificação não é automática. E, claro, são visões diferentes, porque uma 

coisa é rescindir com eficácia, aí de pende, não é? Depende do gosto do 

freguês,  ex nunc ou ex tunc ? Agora, rever é s empre ex nunc. E rever a 

partir de quando? E sendo bem pragmático, quer dizer que 

independentemente de processo judicial o Fisco pode simplesmente lançar 

e pode atuar? Esse é o problema com o qual vamos lidar. Esse é o  

problema dos senhores, não é?  

Alguém também dirá: “Mas, Profe ssor, vai instaurar uma demanda  

pra rever e vai provar o que  nessa demanda?” Eu deixo a pergunt a para 

os senhores. Se não cabe ação rescisó ria, como eu interpreto o sis tema à 

luz disso ? É relação de trato continuado? Como fica a dicção desse  

dispositivo que i mpõe à par te o ônus  de rever e o cont role judicial para 

essa revisão?  
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Senhores, para terminar, sei que já abusei dos senhore s aqui. Há 

uma alteração na parte do depósito , art. 968. Chamando a sua a tenção 

para o fa to de que não se  aplica nos casos já anteriormente vigentes, 

completou com as autarquias, as fundaç ões, o Direito Público, etc., § 1º, 

do art. 968 e aos que têm o benefício da gratuidade da Justiça.  

Depois veio o outro parágr afo qu e diz que o depósito não será 

superior a mil salários mínimos.  

Muito rapidame nte eu os convid o à segu inte reflexão: a l ei 

estabelece que, julgada improcedente a demanda, perde o depósito, que é 

revertido a título de multa. Bom, precisamos tomar cuidado, porque se é a 

título de  multa, uma coisa é dispen sado o recolhimento, outra coisa é  

dispensada a aplicação da multa. Alguém dirá: “O professor falou, mas um 

absurdo hoje”. Co mo você  pode pe rder alguma coisa que v ocê não 

depositou? Senhores, vou dizer que  quando tiver a gratuida de pode  

demandar à vontade. “Ah, mas não vai recuperar”. “Ah, não sei”. A lógica 

da lei é impõe e s uspende, porque, se não impuser, não tem títul o, então 

não pode cobrar.  

Fica esse convite aos senhores a re fletir sobre isso. É dispensa de 

adiantamento, não é dispensa das cons equências decorrentes. Talvez isso 

seja uma forma de dar uma responsa bilidade ao autor da rescisória,  

mesmo nesses casos. “Ah, mas ele sabe que nunca vai pagar”. Bom, não  

sei.  

Bem, senhores, para terminar: art. 975, prazo, prazo decadencial: 

“O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos, contado do trânsito em 

julgado da última decisão proferida no processo”. 
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Minha visão a esse respeito (é minha,  só minha): há dois fenômenos 

distintos associados a essa regra que devem ser separados. Tudo bem, eu 

conheço a gênesis da Súmula n. 401,  mas, ainda assim, eu insisto na  

separação. Senhor es, uma coisa é, prestigiando a boa-fé, dizer que o 

prazo da rescisória  só conta  do último  julgamento, porque, do contrário,  

quando eu não conheço de um recurs o depois dos dois anos, eu tomo a 

parte de surpresa, dizendo pra ela: “eu tenho duas notícias ruins para 

você: uma, o seu  recurso não será conhecido; duas, não ca be ação 

rescisória, porque já foi o prazo”. E isso não pode. “Ah, mas os casos de 

intempestividade manifesta”. Está bom, eu dei xo uma válvula de escape 

para esses. E olhe lá. Fora d esses, é desleal, não pode fazer isso. Então, 

por isso penso que a súmula tem aplicação.  

Então, quando eu resolver defini tivamente que o recurso não devia 

ser conhecido, ali conta o prazo para a rescisória. Olha, se a parte litigar 

de má-fé, senhores, condena, mas não pode misturar as coisas. Não pode 

dar uma sanção relativa a prazo aq ui com efeitos substanciais por 

litigância de má-fé. Tem que  separar as  coisas. O senhor veio lá hoje, de  

cara lavada, indiretamente prestigiou ali... “Não, não, não prestigiei não. 

São só coisas logicamente diferentes”. 

Essa Súmula também é aplicada para  rejeitar a formação gradual da 

coisa julgada. Senhores, o Código co nsagrou a formação gradual da coisa 

julgada. Diz o art. 356 que o juiz decidirá parcialmente o mérito (voltamos 

para o in ício, para eu dar o fecho)  quando um ou mais dos pedido s 

mostrar-se incontrove rso ou esti ver em condições de julgamento  

imediato.  
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Diz o § 2º: “A parte poderá liqui dar ou executar, desde logo, a 

obrigação reconhecida na decisão qu e julgar parcialmente o  mérito,  

independentemente de caução, aind a que haja recurso con tra essa  

interposto”. Isso é altamente criticável.  

Mas diz o § 3º: “Na hipót ese do § 2º [que dá uma  luz sobre o 

parágrafo anterior], se houver trânsito em julgado da decisão, a execuçã o 

será definitiva”. Se houver transito em julgado.  

 Senhores, para mi m está cl aríssimo: julgamento parcial do mérito  

nas hipóteses em que permitido é para fatiar contrové rsia. Se é para  

fatiar, é para res olver; não é  para fica r esperando. Ou bem não era para  

ter resolvido, porque havia dependênci a lógica entre capítulos, então não 

podia ter resolvido.  Se tiver autonomia, resolve , tollitur quaestio, acabou, 

é outra demanda, é outra situação.  

 Então, tem que caber ação rescisória nesse caso, contado da  

preclusão da decisão. “Professor, o senhor e stá fazen do a cois a mais  

complicada ao faz er isso”.  Senhores, não é  complicado, o sistema 

consagrou, prestigiou a ideia de ca pítulos da demanda, ca pítulos da 

sentença. A Súmula n. 401, ou pelo menos a sua aplicação, tinha jogado 

fora essa construção de capítulos. Ag ora, um capítulo não pode de pender 

do outro, porque se depender, então, não pode julgar fracionadamente.  

 Minha conclusão: a Súmula n. 401 t em que ser adaptada e, ao 

ensejo desta nova norma, o melhor entendimento é: cabe re scisória, 

contada da preclusão da decisão qu e julgou o mérito, e não da última  

decisão, porque essa última decisã o já não tem mais qualq uer relação 

com aquela anterior.  
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 Senhor P residente, ilustre Minist ro, eu falei muito ma is do que 

deveria e  não quero suprimir os debates, mas os assuntos são tão 

empolgantes e eu estou tão entusias mado com a oportuni dade de falar 

aos senh ores, que acho que acabei falando demais. Tomara que tenha 

sido, de alguma s orte, útil para os senhores. Aguardo muitís simo as 

perguntas que os senhores possam tr azer, e qu e não se encerrem nesta  

ocasião, que se possa criar eventu almente um fórum em que possamos 

continuar a dialogar, para que verdadeiramente eu possa aprender.  

 Muito obrigado. 

 

O SENHOR MINISTRO VILLAS BÔAS CUEVA 
 

Quero agradecer à magnífica palestra do Professor Luiz Yarshell, que 

demonstrou, com essa fel iz escolha do tema da rescisória,  que, na 

verdade, faz um corte transversal no Código, como é complexo esse novo  

mundo em que es tamos mergulhando a partir do dia 18. Todos saímos 

enriquecidos e perplexos,  ao me smo tempo, com as dificuldades;  

chocados. São tantas as questões; é inimaginável.  

O professor se d ispõe, então, a responder perguntas. Há uma 

estrutura com microfones. Por favor,  aqueles que quiserem perguntar  

levantem.  

 

PLATEIA  
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Professor Yarshell, no âmbito do STJ, provavelmente, as questões 

que mais  afligem a todos são as ques tões de direito intertemporal. Bem 

objetivamente, em relação às sentenças transitadas em julgado, até o dia  

18, aplica-se simplesmente o Código anterior ou não é essa a sua visão? 

 

O SENHOR FLÁVIO LUIZ YARSHELL 
 

Tomo a liberdade de fazer um co mplemento. Não é para remeter a  

resposta, mas para dizer que quando ma ntive os contatos iniciais, eu me 

comprometi a, eventual mente, indicar textos que pudessem servi r. Afinal 

de contas, estamos todos debatendo e  queremos pensar diante de outras  

alternativas.  

Deixo hoj e no STJ dois livros para  se rem incorporados à  Biblioteca 

do Tribunal, por favor fa çam quanta s cópias precisarem, porque os  

autores estão aqui querendo  dialogar com os senhores. Um deles é sobre 

direito intertemporal. No caso da rescisória, meu artigo acabou sendo  

sobre a aplicação da ação rescisória. 

É difícil dar uma r esposta só. Precisa-se perguntar de que norm a 

estamos cogitando. Embora talvez até pudesse acabar concluindo que, no 

atacado, há uma resposta só. Mas começaria com o seguinte: hipóteses 

de cabimento. Diria que pa ra as decisões que transitarem em julgado  

posteriormente à entrada do Código , aplicam-se as novas disposições.  

Aqui me  parece que há uma ana logia perfeitamente possível entre 

rescisória, como meio de impugn ação, e recursos, como meio de 

impugnação, de tal  sorte que é a edição da decisão – por edição, vamos 
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deixar a palavra “ deliberadamente” aberta, se publicação, enfi m. É o 

evento da decisão que dita o regime de impugnação. 

Ora, talvez até se pudesse di zer “as decisõe s proferi das 

anteriormente não se subme teriam às  hipóteses...”, mas  eu não t inha o  

trânsito em jul gado, e é o trânsito em julgado que dá o interesse para a  

ação rescisória. Para dar uma de ci vilista, o que não sou, é quase como  

fazer o raciocínio da actio nata para a prescrição. Não havendo a ideia de 

actio nata, não tem como contar a pre scrição, não tem como dar um 

prazo extintivo e o regime jurídico me parece esse. 

Para as hipóteses de cabimento, eu  aplicaria o Novo Código para as 

decisões transitadas em julgado, quanto às hipó teses. Para as já 

transitadas em julgado, eu não aplicaria porque seria retroagir. Mas 

retroage para beneficiar? Não sei. Pelo  contrário, na verdade, a regra do 

sistema é da coisa julgada. Mas, de  qual quer modo, a  permanê ncia da  

coisa julgada beneficia um, e a supressão da coisa julgada beneficia outro. 

Não posso estabelecer quem vence nessa  história; preciso estabelecer um 

parâmetro objetivo. 

Com relação a certas normas que estão no art. 996 e seguintes, diria 

que muitas delas são interpretativas. Não é que o Código de Processo Civil 

Novo é uma lei interpretativa; eu ap rendi na  faculdade o que é uma lei 

interpretativa. Mas é que, em boa me dida, o novo Código de Processo 

Civil tem a função interpretativa. Por exemplo, perfeitamente possível que 

eu aplique o novo Código com essa ca racterística para decisões de não 

admissibilidade de recurso, para deci sões não de mérito . Por quê? Porque  
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isso não é hipótese de cabi mento; o u, mel hor dizendo,  ainda q ue você 

entenda que seja, são hipóteses já extraíveis do ordenamento.  

Eu diria: separa na resposta:  

1 – hipót eses de cabimento : taxatividade que  é própria do sistema 

de impugnação com maior reforço para  a ação rescisória; hipóteses só 

aplicáveis;  

2 – Normas inter pretativas, que na verdade você pode dizer s ó 

consolidaram o que já se poderia extrair do sistema anterior, como o caso  

de rescisória contra decisões interlocutórias,  como rescisória s que, 

embora não sejam contra decisões d e mérito, são decisões que projetam 

efeitos para fora do processo, já cabiam, e al guma o utra que  

eventualmente eu possa extrair, mesm o a interpretação sobre a regra do 

prazo, não vou dizer que vou aplicar a regra n ova, não teria sentido, é a  

mesma discussão anterior, só que à luz do novo sistema. 

É tentar separar: normas de admi ssibilidades, normas que eu possa 

reputar interpretativas da  ordem anterior, portanto perfei tamente 

aplicáveis à ordem anterior ( perde o sentido a discussão de qual delas se  

aplica para ess as), e outra s normas  novas q ue criam ônus, poderes, 

deveres, sujeições que eu posso colher aqui, tendendo a dizer “isso aplica 

para a partir da vigência e a partir das decisões transitadas em julgado”,  

mesma regra inicial. 

Resumindo a resposta: com essas ressalvas, se  eu pudesse dar uma 

resposta única, grosso modo, com algum caput, com alguns parágrafos, o 

caput seria “o regime jurídico editado pelo momento do trânsito em 
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julgado, à semelhança do que o regime  jurídico e de impugnação editado  

pela existência da decisão que dá o interesse recursal”. 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
 

(intervenção fora do microfone) ...que dispõe expressamente sobre o 

processo no STJ em relação à rescis ória, especialmente ainda ter revisor 

ou não? 

 

O SENHOR FLÁVIO LUIZ YARSHELL 
 

Obrigado, mais uma vez, Ministra Maria Thereza. Essa visã o é 

pontual, mas traz consigo um conceito . Ela é muito interessante, além de  

tudo pelo  conceito que ela  traz. Para  analisar a complexa temática da 

aplicação da lei nova no tempo, se ria consid erar o d ado básico: a le i 

posterior revoga a anterior. Se isso for expresso.  

Não sendo expresso, partiria para a ideia de especialidade versus 

ordinariedade. O que também não reso lve o problema, porque o especial 

derroga o geral, mas o g eral se  a plica subsidiariamente. Então, essa 

aplicação subsidiária do geral ao especial é o grande desafio.  

Ontem al guém me  passou enunciad os de um Tribunal  Regional de 

Trabalho de alguma região. Olhei por curiosidade, porque, falando 

francamente, já desisti um pouco  de de bater porque fica  difícil, 

aparentemente nada se apli ca. Mas, de dez e nunciados, nove eram “não  

se aplica”, e um era “aplica”.  
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Tentei entender qual a lógica do “não aplica” e do “aplica”, porque  

tem que ter um critério, se não, começa a ficar arbitrári o: “ah, dessa eu  

gostei, eu aplico. Dessa n ão gostei . Essa c umpre certo objeti vo que 

considero o mais desejável”.  

Dou um exemplo muito rap idamente, só para ilustrar e reforçar e 

tentarmos pensar em que medida a quela especialidade – por nã o ter sido 

revogada – continua a ser viável diante do caráter geral, que não se aplica 

subsidiariamente: para juizados es peciais, lembro-me que tinha um 

encontro sobre juizados especiais.  

“Aplica-se a disposição do Código de Processo Civil subsidiariamente, 

quando limita o re curso de apelação de matéria já ju lgada”.  Bom, mas 

nos julgados nem há recurso de apelação, não é?  

“Não se aplica a regra do § 2º, que permite o complemento  do 

preparo”. Mas, compleme nto do prep aro? Quer algo mais afeiçoado à 

simplicidade, à inf ormalidade do que  isso? Começa a ficar arbitrário. É 

difícil!  

Dou outro exemplo – até nós chegamos a falar. Isso foi uma 

infelicidade da reforma. Falo assim em público com uma responsabilidade. 

Não quer o apanha r lá fora dos meus  colegas advogados, mas fa lo com  

responsabilidade e  serenidade: a opção da contagem de prazos em dias  

úteis foi infeliz, foi uma opçã o infeliz. Basta ver a vigência do Códi go. Nós 

discutimos aqui sobre um Tribunal Supe rior intervir, tem que ser na raça, 

para dizer: era no dia 18, quando a lei tinha que dizer: Entrará e m vigor 

no dia 18. Acabou, nesse caso, cessa a interpretação.  
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Vamos precisar de um aplicativo – quem criar isso deve ficar rico – 

aplicativo para contagem em dias út eis, para prazos aceleratórios e 

dilatórios. Porque, quando  marcar audiência de conciliação, também 

precisa contar de  trás para diante  o prazo de dez dias e assim por 

adiante.  

Sou muito cético e m relação à aplic ação de prazo, por exemplo, em 

dia útil para qualquer regulamentação  especial. Ao que alguém di ria: Por 

favor, encontre para mim na norma especial regras gerais sobre  prazo. 

Respondo: Não vou encontrar mesmo, mas e ssa é uma regra e special 

sobre prazo.  

E posso, eventualmente, encontrar em outras normas, que não a do 

Código de Processo Civil, regras so bre prazo. Porque,  de fato, fica-se 

numa saia justa: se não aplica essa regra do Código de Processo Civil, que 

regra se está aplicando para contar prazo em geral? Mas se há uma regra 

especial... Por exemplo, escrevi para juizados especiais federais – que  

considero que vale para juizados especiais – não aplica prazo de dia útil. É 

incompatível, porque talvez eu tenha e ssa antipatia, mas acho difícil você 

aplicar essa regra que apar ece como um dado especial, que de rroga o 

geral.  

Então, numa primeira resposta, eu  tenderia  a dizer:  causa certa 

perplexidade a falt a de unif ormidade, ela não é boa para o sistema, de 

vez em quando é uma “casca de banana” – por favor, respeitosamente, se 

me permitem a alusão –, mas tenh o que ter um critério. O especial 

derroga o geral. A norma não foi re vogada, então tem que revogar o 

especial. Se não revog ou o especial, também não posso ficar 
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arbitrariamente di zendo: A h! Não!  Isso não pode! Não pode como? 

Continuaria a vigorar. 

 

PLATEIA 

 

Professor, ainda v oltando ao inte rtemporal, para a contagem de 

prazo, no caso da s interlocutórias, o prazo vai se con tar da data da  

preclusão. Nos casos agora em que estão os proces sos cor rendo, há 

decisões interlocutórias que, talvez, já precluíram e, sequer, há sentença. 

Esse praz o vou contar de quando? Da  vigência do Código? A pa rtir da 

vigência, todas as decisões interl ocutórias v ão poder  sofr er a ação 

rescisória imediatamente? 

 

O SENHOR FLÁVIO LUIZ YARSHELL 
 

Na verdade, considero que estamo s mais ou menos na  mesma linha 

do colega, embora, para mim, isso já estava resolvido, porque, para mim, 

a Súmula n. 401 não veda  a formação  da coisa julgada, é progressiva,  

gradual. Então, diria o seguinte: pa ra mim, antes do Código – e não 

houvesse o Código –, se o juiz in deferiu liminarmente a reconvenção, 

reconhecendo decadência, no momento em q ue houve preclusão sobre a 

decisão, dois anos depois, não podere i mais tocar nisso. Essa é  a minha 

visão.  
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Se você entender que não, que, na  verdade, o Código agora porqu e 

no art. 3 56, parágrafo, deixou clar o que ocorre coisa julgada, tanto que  

pode fazer execuçã o definitiva, então eu  diria: aplica a partir do trânsito 

em julgado ou preclusão que se operar  depois. Antes, até por estabilidade 

e boa-fé, aplicar-se-ia o entendime nto consolidado na Súmula n. 4 01, tal 

qual ela vinha sendo entendida, salvo melhor juízo, diferente do que falei. 

Lembro-me de uma decisão monocrática no Supremo, do Ministro 

Marco Aurélio dizendo: “Nã o, não é be m isso. Pode ter formação gradual 

sim...” El e não combateu a quela idei a, que me parece correto não ter 

combatido, que é a de evitar a surpresa. Mas isso é outro assunto. 

Tentando responder a sua pergunt a: ou você entende que essa  

norma é interpretativa – e  isso só veio a aclarar, e ntão só muda o  

entendimento, precisa tomar cuidado  – ou talvez o mais prudente fosse  

dizer: não, a parti r de agora, das de cisões que precluírem, reconhece-se,  

diante da clareza do § 4º do art. 356, art. 354, que c abe resci sória dali 

para frente. 

 

PLATEIA 

Até por conta dessa segurança jurí dica, o STJ vinha ent endendo que 

se contava do trân sito em j ulgado fi nal. Então, considero que não teria 

como dizer que essa norma seria in terpretativa, contrariando a nossa 

interpretação. Acho complicado fazer isso. 

 

O SENHOR FLÁVIO LUIZ YARSHELL 
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Entendi perfeitamente. Ela é interpretativa na premissa que adotei. E 

é diferente da premissa da interpretação que o STJ vem dando à Súmula 

n. 401. Seria quase que uma revisão. Na verdade, aliás, precisa haver, no 

meu modo de ver. Se ela houver, po rque o STJ diz que não é nada disso 

que falei, e que o parágrafo do arti go não alterou nada. Considero que 

alterou. É bem diferente esse parágra fo da reg ra do § 7º do art. 273 ou 

de outros. Como é que tenho uma execução definitiva e fico aguardando a 

execução definitiva para depois, daqu i a dez anos que ela terminou, fazer  

a rescisória?  

Mas, concordo. É quase com o se  houvesse um a modulação. Entã o, 

se o Tribunal estiver disposto, poderá eventualmente rever a  súmula, 

dizendo: isso vale para as hi póteses de não conhecimento... Precisa ver a 

redação. Ou então: ressalva da a hipó tese de formação de coisa julgada 

gradual, na forma do parágrafo tal.  

Obrigado. 

 

O SENHOR MINISTRO VILLAS BÔAS CUEVA 
 

Se não houver mais perguntas, c reio que o Profe ssor Flá vio s e 

dispõe também a r esponder eventuais questões que sejam encaminhadas  

por e-mail. 

 

O SENHOR FLÁVIO LUIZ YARSHELL 
 

Pode ser, não há problema nenhum. 
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O SENHOR MINISTRO VILLAS BÔAS CUEVA 
 

Não havendo mais  questões e havendo essa premência de tempo, 

agradecemos mais uma vez, em nome  do nosso Decana, Minist ra Maria 

Thereza de Assis Moura, que também é colega do Professor Flávio Luiz 

Yarshell, a magnífica e sensacional palestra que vem abrindo  novas 

avenidas na intepretação do novo Código de Processo Civil.  

Muito obrigado! 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS 

 

Agradecemos a pr esença de todos.  E queremos avisar que ainda  

hoje, ao longo do dia, a Seção de Aprimoramento Jurídico vai encaminhar 

para o e-mail de todos os inscritos o cron ograma com as novas palestras 

até o dia 27 de junho.  

Informamos também que, caso haja interesse em enviar perguntas 

para o Professor Flávio Luiz Yarshell, elas poderão ser dirigidas ao nosso 

e-mail corporativo: educacaojuridica@stj.jus.br .  

Obrigado a todos! Bom dia! 
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CICLO DE PALESTRAS SOBRE O NOVO CPC 

 

SÚMULA, PRECEDENTE E JURISPRUDÊNCIA NA EXPERIÊNCIA 

JURÍDICA BRASILEIRA E NO NOVO CPC 

 

AUDITÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Palestrante JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS 

Dando continuidad e ao ciclo de palestras destinado a promover a 

reflexão em torno das principais muda nças trazidas pelo Novo Código de 

Processo Civil, anunciamos a palestra desta manhã: Súmula, precedente e 

jurisprudência na experiência jurídica  brasileira e no No vo CPC, que será 

proferida pelo Professor Doutor da Universidade de São Paulo, José 

Rogério Cruz e Tucci. 

Antes, porém, anunciamos  a realiz ação das próximas palestras:  

Sentença e coisa julgada, com os Professores Fábio Guidi Tabosa Pessoa e 

Carlos Alberto de Salles, no dia 18 de abril, segunda-feira; Provas, teori a 

geral e provas em espécie, com os Professores Heitor  Vitor Mendonça 

Fralino Sica e Ricardo de Barros Leonel, no dia 4 de maio. 

Em virtude da mudança de horári o de funcio namento do Tribunal, 

essas duas palestras, que estavam previstas para começa rem às 9h30 da 

manhã, começarão às 10 horas da manhã. 
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Lembramos aos inscritos que a lista de frequência será recolhida às 

11 horas.  

Informamos, também, que os ce rtificados da p alestra de hoje se rão 

enviados, por e-mail, no prazo de uma semana. 

Ao final da palestra, aqueles que desejarem, poderão dirigir 

perguntas ao pales trante. Pedimos, c ontudo, que utilize m os mic rofones 

disponíveis no auditório a fim de que seja captado o áudio da gravação. 

Para compor a Mesa de honra da palestra desta manhã, convidamos 

a Excelen tíssima Senhora Ministra Maria There za Rocha  de Assis Moura, 

do Superior Tribunal de Justiça. 

Convidamos, também, o ilustre Professor Doutor José Rogério Cruz e 

Tucci. 

Com a palavra a Excelentíssima Mi nistra Mari a Therez a Rocha de  

Assis Moura, que fará a saudação inic ial e apresentará o palestrante desta 

manhã. 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Bom dia a todos. 

Gostaria de agradecer a presença de  todos; a presença do Mi nistro 

Villas Bôas Cueva, aqui, entre nós. De sde todos os palestrantes, aqui está 

o Villas Bôas Cueva, que organizou e ste evento e que nos possibilita ouvir 

um pouc o a respeito de temas muit o importantes do Novo Código de  

Processo Civil. 
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E, hoje, t emos o prazer e a honra de apresentar o Professor J osé 

Rogério Cruz e Tucci. 

Antes de dizer o curriculum do Professor, devo dizer que, antes  de 

tudo, ele  é filho do meu grande orie ntador, o Professor Rogério Lauria 

Tucci, que me ori entou no  mestrado , orientou-me no doutorado e foi o 

mentor dos meus passos na faculdade. 

Então, o Professor José Rogério Cruz e Tucci, que é meu 

contemporâneo de faculdade, formou-s e na Universidade de São Paulo,  

em 1978. Fez o mestrado ali, em 1980. Doutor em Direito pela 

Universidade de Roma, em 1982. E re sponde, hoje, de forma brilhante, 

pela faculdade, sendo Diretor da Fa culdade de Direito do Largo do São  

Francisco. 

Vai proferir sua palestra sobre Sú mula, precedente e jurisprudênci a 

na experiência jurídica brasileira e no Novo Código de Processo Civil. 

Com a palavra o Professor José Rogério Cruz e Tucci. 

 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Bom dia a todos.  É uma honra mu ito grande. Em boa hora foi 

celebrado este convênio entre o Depa rtamento de Direito Processual da 

Faculdade de Dire ito da U niversidade de S ão Paulo e o pr estigioso 

Superior Tribunal de Justiça. 
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Evidentemente, todos nós,  professores do d epartamento, estamos 

radiantes, muito lisonjeados por essa  possibilidade que se descortina e, 

então, possamos, a cada quarta-feira , um de  nós ou dois, enfim, vir a 

este Plenário. 

Dizia ao Ministro Villas Bôas Cueva que muito me honra, à evidência, 

com a sua presença, pois é muito melh or estar neste Plenário do que no  

Plenário do lado de lá, enfrentando os ministros nas sustentações orais.  

Aqui não há friozinho na barriga. 

E quero agradecer as palavras generosas, genti s, que vêm mais de 

uma relação antiga de admiração recí proca da Professora, Ministr a Maria 

Thereza de Assis Moura, que era um a das prediletas do meu pai, e com 

muito brilho, então, foi aprovada em concurso na Faculdade de Direito da  

Universidade de São Paulo e preenche, então, os quadros dos docentes da 

Faculdade de Direito. 

Agradeço a presença do prezad o Ministro Moura Ribeiro, que 

também vem prestigiar. Bom dia, Ministro. 

Para abordar esse  tema, teria que ocupar todas as quartas-feiras,  

então, ser o único expositor ou divi dir com meus colegas, porque esse 

tema tornou-se importante ao long o do tempo no Brasil. Não se falava,  

não é que não se falava, claro que se  utilizava a jurisprudência, e muito. 

Há uma obra clássica do Professor,  saudoso, Rube ns Limongi França, 

exatamente com esse título. Ele se f iliava aos jurisprude ncialistas, como 

chegou a afirmar o Profess or Miguel Re ale, ou seja, àqueles juristas que  
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viam no precedente ou na jurisprudê ncia fonte não secundária, mas fonte 

primária de Direito.  

Essa é uma discussão que teve a sua importância. A realidade hoje é 

outra. É evidente, é inex orável que o operad or do Dir eito trabalha, hoje, 

com os p recedentes judiciais, e a te rminologia que vou utilizar, quando 

me refiro a precedentes judiciais, é no  sentido não muito técnico, ou seja, 

precedente lato sensu e não stricto sensu como procurarei  explicar 

melhor. 

Gostaria, antes de examinar pr opriamente o tema que me foi 

sugerido, de falar um pouco sobre o Código de Processo Civil em vigor. 

É evidente que a indagação que se fazia até, vamos dizer, o ano 

passado, até à época da sanção do Códi go de Processo Civil – refiro-me, 

portanto, início de 2015 –, se era ne cessário o Novo Código de Processo 

Civil.  

Essa é uma indagação intuitiva, às vezes, até necessária a um 

estudante de Direito ou a um profissi onal com aquela curiosidade ínsita à 

atividade jurisdicional. Mas será que é o momento? 

Eu posso dizer que é muito mais fácil detectar-se se é o momento 

adequado para um Novo Código de Direito Material. Vejam, por exemplo, 

o que aconteceu no Direito de Família, ne ssas últimas dua s décadas,  

Brasil. Há exigir, então, legislação; há exigir uma parte importante do  

Código Ci vil já alt erada nesses 10 (dez), 12 (doze), 13 (treze) anos, 

enfim, de  vigência,  porque há uma dinâmica social e é evidente que o  
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Direito Material, que se antecipa à le gislação. Do ponto de vista do Direito 

Processual, isso não ocorre, porque a Justiça funciona.  

É bom que se desfaça um mito ante s de qual quer coisa, de que  o 

Código de 1973 é o grande responsável pela intempestividade da tutela 

jurisdicional. Isso não é verdade, não é verdade. Tanto não é verdade 

que, se e u voltar daqui a c inco anos, se tiver a ventura de voltar nesse 

Plenário, eu vou fa zer esta  afirmação:  o Código Novo não soluci onou os  

problemas da demora na prestação jurisdicional.  

É claro que não é em tom de pessimismo que o faço. Hoje a Justiça 

de São Paulo – notoriamente é aquela que eu exerço com mais frequência 

minha atividade – é muito mais cél ere do q ue no passado, por vá rias 

injunções, enfim, que não vêm ao caso arrolar. Desde aquelas metas 

traçadas pelo CNJ, é muito mais rá pida, a ponto de eu estar fazendo 

sustentação, na 12ª Câmara de Direito Privado de São Paulo, com um 

jovem advogado, nos preparamos. Veio  o jovem falando pelo apelante, 

portanto, antes de mi m, que fal aria pelo apelado , e ele  inicia a 

sustentação dele; esse é o retrato, é  real. Isso foi  em novembro do ano 

passado.  

“Senhores Desembargadores [ele começou bem], queria dar bom dia 

a todos, estou fal ando pelo apelante  e ressa ltando que a sentença de 

primeiro grau foi muito cruel para o meu cliente. E este Tribunal está 

sendo perverso, porque essa apelação entrou há sessenta e dois dias no 

Tribunal e já está em pauta para julgamento, alguma coisa tem aí.” 
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Quer dizer, não tem cabimento, um jovem advogado. E fomos depois 

tirar a beca. Aliás, eu ainda incomodado com aquilo, afinal de contas é um 

advogado, e aí que é necessário, e eu  tenho lutado na São Francisco –  

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – para inserir pelo 

menos um semestre de Deontologia Forense.  

Eu tive a satisfação de me espe lhar no meu pai, que me ensinou 

princípios comezinhos de ética, de ligar pa ra o advogado da part e 

contrária e falar “vou pedir sustenta ção”, coisa simples que não se faz 

mais hoje.  

Os advogados fazem sustentação sentados, em São Paulo; os jovens 

advogados. Para fazer uma sustentação sentado, o cliente não tem razão,  

para começar. Se ele não t em a disposição de  se levantar em respeito ao 

caso e  a os re spectivos ouvi ntes, os Desembargadores, os Ministros, já  

significa que o cliente não tem razão. 

Então, encaminhando-nos para retira rmos as becas, eu falei para o 

jovem advogado: você é burro – em um to m de colega, sendo incisivo 

para chamar a atenção dele, não sendo grosseiro é evidente. E ele diz:  

“eu sabia que ia perder”. Eu falei: am anhã você está aqui de novo. É esse 

que é o problema. Esse que é o problema.  

 Enfim, te m havid o uma melhora muito grande na  prestação 

jurisdicional, pelo menos, no meu Es tado. Acho que isso, mais ou menos, 

é o retrato do Brasil, uma consci entização, uma convergência de 

interesses, tem mudado a face da Justiça no Brasil.  
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Agora, não será suficiente a boa vontade de t odos. O princípio da 

cooperação, que, com todas as le tras, vem, agora, nas norm as 

fundamentais introdutórias do Código  de Processo Civil. Assim, como 

desde 2002, no art. 110, do Codice di Procedura Civile Italiano. Enfim, 

não basta.  

O que não é possí vel é ao ponto que nós chegamos com banalização 

da dema nda judic ial. Hoje nós luta mos, vamos a juízo, judic ializa-se  

tudo, t udo. Não é possível, não há  tribunal  no mundo, não há lei 

processual no mundo que possa dar va zão às questões que vão a juízo, 

por uma ineficiência das Agências Regu ladoras. Isto é  para termi nar no 

balcão administrativo: atraso de voo; dano moral por extravio de  

bagagem; prótese, se o plano dá direito ou não a prótese. Ingressa-se em 

juízo já sabendo o resultado. O result ado, muitas vezes não sabe o valor  

que será arbitrado na causa à guisa de  dano moral. Então, qual é o papel  

do Judici ário do ponto de vista até axiológico. Quer dizer, executivos 

fiscais. Sem ser, é claro, pessimista, o Código não vai resolver o problema 

da morosidade.  

Isso vem de um momento importante, quer dizer, tudo isso tem uma 

origem, inclusive, o papel fundamen tal neste contexto do Superior 

Tribunal de Justiça. É a  partir, é um  marco, da Constituição de 1988, a  

Constituição Federal, que infundiu um espírito de cidadania em todos nós, 

em cada brasileiro.  

O brasileiro passou a sentir que tinha direitos com a legislação 

periférica, refiro-me ao Código de De fesa do Consumidor; a renovação da 

Lei de Ação Civil Pública; a Lei de Pr oteção aos Aplicadores no Mercado de 
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Capitais, enfim, há  uma série de text os legais extravagantes, então, que 

reforçaram essa concepção que fo i infundida em cada brasi leiro de 

cidadania. O brasileiro passou a buscar os seus direitos, sem que o  

Judiciário tivesse se preparado, tive sse, enfim, sido reestruturado para 

atender essa inexorável demanda.  

 Eu digo que o protagonista, que um dos protagonistas, senão o 

mais importante, deste contexto, é o Su perior Tribunal de Justiça, porque 

com o número de ações, c om os ass untos, as controv érsias nov as que 

foram se ndo geradas, tendo a mesma origem, a mesma génese, qual 

seja, o texto constitucional, prop iciou que um Tribunal , uma nova 

estrutura, passasse, não como o antigo Tribunal Federal de Recurso, mas, 

é evidente, com uma outra temática, uma outra competência, em um País 

Federado como o nosso, era importante, e continua a cada dia sendo 

importante, que um Tribunal diga por último, nessa função cara de 

interpretar e deci dir, interpretação e aplicação do Direito Federal 

infraconstitucional, como u m norte pa ra que se possa, então, aplicar o 

Direito de uma forma isonômica, ou seja, dando a cada um o que é seu,  

por meio de decisões, decisões que sejam simétricas.  

Isso é uma tarefa difícil, po rque muitas vezes nós vemos  

incongruência, vemos colidência de precedentes, dentro do própri o 

Superior Tribunal de Justiç a. Fruto,  é claro, de uma de manda também, 

que não se consegue, por maior que seja  o esforço, ma nter esse grau de 

uniformização, enfim, de simetria.  

 É aí nasce ou surge a relevância do precedente judicial, ou seja, 

não como no modelo do common law nós vamos ver, mas a refe rência ao 
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paradigma, para que outros tribunais , enfim, os juízes possam aplicar o 

Direito de uma forma uniforme. Esse é o pape l fundamental do Superior 

Tribunal de Justiça e que de certo modo foi valorizado muito.  

Poderia ter sido melhor valori zado no Novo Código de Pr ocesso Civil, 

que tem virtudes. Eu, por exemplo, acho que vai funcionar, porque essa é 

uma concepção que está se disseminando. Por  exemplo, a ênfase que o 

Novo Código dá aos meios suasórios de resolução das controvérsias. Há  

12 (doze) artigos no Novo Código de Processo Civil que fala – enquanto o 

Código revogado falava em duas passagens apenas –  em conc iliação e 

mediação. O outr o disposi tivo, ess e sim, v ai diminuir o nú mero de 

recursos, que é aquele que regula a sucumbência recursal, art. 85, § 3º. 

Hoje, mudou também o paradigma. Sob a égide do Código de  1973, 

se o advogado interpusesse  um recurso, o cli ente cobraria desta forma: 

“por que você não recorreu?”. Veja  a responsabilida de do advogado,  

sobretudo, com a t eoria da perda da última chance. Quer dizer, ficamos 

reféns do cliente, ainda. Quantas ve zes não assinei –  não tenho receio 

nenhum de dizer publica mente –  um  recurso, subscrevi um recurso,  

quando j á sabia, pela experiência, que não  haveria, não ha via uma  

margem de sucesso razoável. Quantas vezes? 

Hoje, com a sucumbência recursal, o cliente não vem mais perguntar 

por que você não recorreu. É o contrá rio: por que você recorreu?  Então, 

vai aumentar a comunicação e até mesmo,  se possível, antes do início da 

fluência do prazo, o advogado se co municar com o clie nte, explicando as 

chances reais, quer dizer,  esse  diálogo importante, íntimo, entre o  

advogado e cliente, e, com isso, ce rtamente, diante do  diagnósti co que 
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um profissional sério fará perante o cliente do caso concreto, diminuirá, a 

meu ver, o número de recursos. 

A rigor, como diz o grande processualista português, Mi guel Teixeira 

de Sousa, os problemas de uma nova legislação surgem a partir da sua 

vigência, não antes dela. Agora que vamos ver como é q ue essas 

questões, aos poucos, têm de ser enfrentadas e  decididas, a exemplo do  

que ocorreu no Plenário do Supremo Tribunal Federal, na quinta-feira 

última, por ocasiã o do julgamento  de um agravo regimental contra  

decisão monocrática que indeferira o processamento de um mandado de 

segurança. Vejam, só depois da lei em vigor, então, que esses problemas 

têm de ser fatiados, enfrentados e resolvidos na praxe.  

Digo que é muito importante, e não é novidade, o papel institucio nal 

dos órgãos de classe, dos centros de estudos, sejam da O AB, da  

Magistratura, do Ministério Público – especialmente da Magistratura –, 

como estamos vendo presentes muit os serventuários da Justiça, 

especializados, que vêm buscar, trocar ideias, dialogar, sobre 

potencialmente onde é que estão esses problemas. 

Tive muita sorte, ao longo da minha vida profissional, de ter tido três 

preceptores, e vocês entenderão por qu e vou falar do terceiro del es, que 

tem ligação, ocorreu-me agora, com o que venho a dizer sobre o papel 

institucional dos órgãos de classe para  o apri moramento sempre 

constante, mas sobretudo diante de um Novo texto legal, dinâmico, em 

particular, como é o Código de Processo Civil. 
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O meu primeiro preceptor, que tive  a honra de ter sido aluno, foi 

Moacyr Lobo da Costa, no meu curs o de Pós-Graduação; era um home m 

irascível, de pouquíssimos a migos. Eu  e o saudoso Prof essor Luís Carlos  

de Azevedo, que  fora Desembargado r pelo quinto do s advogados, no 

Tribunal de Justiç a de São Paulo, fomos à sua missa de sétimo dia, 

éramos muito li gados ao Professor Mo acyr Lobo da Cost a, e o pa dre não 

foi.  

Uma vez ele quis fazer um congre sso de história do processo e  

sobrou vaga, e o Professor Luís Carl os brincava que o congresso seria  

realizado – acabou não sendo – dentro de um karmanguia. 

Isso, falávamos por que  podíamos falar, porque  tínhamo s o 

Professor Moacyr Lobo da Costa em al tíssima conta. Ele quem procurou  

mostrar aos seus discípulos a importância do exame texto legal novo. “Ah, 

é igual ao outro”. Não é igual, por que ele está dentro de uma outra  

estrutura, dentro d e um out ro contexto. É o que acontece hoje com a  

litigância de má-fé,  dento de  um no vo contexto do Código, é uma  outra 

visão, porque tem de sopesar a boa- fé, já tinha é claro, mas a gora está 

expresso na Lei. Então, é um outro contexto. 

A cooperação. Mas que cooperação ? A coop eração é importante; a 

cooperação entre os advog ados e o juiz é muito importante, entre o 

Ministério Público e o juiz, para ass untos, muitas vezes , para questões 

mínimas, até para designar uma audiência; o juiz, então, conversa com os 

advogados para ver uma data profícua para todos, para não ter q ue adiar 

depois. 
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O meu s egundo p receptor foi o Professor Giovanni P ugliese, meu 

Professor na Itália, tinha a estatura de  1,60cm, e era um ídolo, um ícone, 

talvez o maior jurista italiano da seg unda metade do século XX, pois o da 

primeira metade f oi Scialoja. No iníc io, ele me aceitou com um pouco de 

desdém: “Ah, porque é brasileiro e tal”. Ele ori entava pessoas, n aquela 

época, da Europa oriental, enfim, europeus, e me tornei um grande amigo 

do Pugli ese. Ensinou-me a ler os clássicos no ori ginal, sobretudo, 

Calamandrei. Acabei sendo um admirador enorme de Calamandrei. Escrevi 

um livro sobre a sua Biografia. O Pug liesi foi quem me deu rumo para o  

desejo de estudar o Direito Processual com maior seriedade. 

Em tercei ro lugar, e até  peço de sculpas de fazer esta revela ção 

pessoal, pois o nosso tempo é exíguo, foi Sálvio de Figueiredo Teixeira,  

que foi o grande mentor da escola ju dicial no Brasil. A escola para juízes 

no Brasil, que hoj e, por sugestão da  Ministra Eliana Calmon, chama-se 

Sálvio de Figueiredo Teixeira. Tornei -me amigo de Sua E xcelência, joguei 

futebol com o Ministro – pouquíssimas vezes, duas vezes em congresso –,  

e o time dele era o Galo, na ficção nossa do futebol, er a meia dúzia de 

cada lado, tudo perna-de-pau, mas era o Galo contra o mundo, porque no 

congresso colocava m argentino, urug uaio, um profess or do outro lado; 

era o Atlético contra o mundo, e ele adorava. 

O interva lo do jogo durava  mais tempo do que o primeiro tempo,  

porque ficávamos discutindo onde é que entraria — nunca me esqueço 

disso, na Bahia — o inciso VI do art. 273 em uma daquelas minirreformas. 

Daí ele ti nha q ue perguntar , porque er a amigo inseparável, ao Ministro 

Athos Gusmão Carneiro. Então, ele sa ia com o esc ore não do jogo, mas 
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dos jogadores, para levar p ara o Ministro Athos Gusmão Carneiro onde é 

que ficaria. Foi uma briga e, no fi m, ficou em um lugar que eu e ele 

éramos contra. No Código i sso já está  ultrapassado, porque hoje  está no  

lugar certo, está no julgamento de mérito mesmo, que ficou o § 6º do art. 

273 entre as decisões que não se estabilizam. 

Enfim, era uma discussão gostosí ssima, e o Ministro Sálvio de 

Figueiredo Teixeira tinha  i sto: nunca vi uma  pessoa que tives se tanta  

consciência do dever de aprimoramento do juiz para, então, poder exercer 

a judicatura. Deixa-me muito emocionado lembrar-me dessa época, uma 

época importante, em que  tínhamo s o Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira entre nós. 

O art. 927 do Novo Có digo de Processo Civil u sa equivocadamente o 

vocábulo ou o ve rbo de uma forma imperativa, o verbo obs ervar, na 

forma “observarã o”: “Os juízes e os  tribunais deverão zelar pela sua 

jurisprudência e observarão as suas decisões”. O art. 926 diz que zelarão 

pela sua jurisprudência, e o art. 927, a este que estou me referi ndo, diz: 

“Os juízes e tribunais observarão”. 

E, aqui, o legislador perdeu uma ótima oportunidade para realment e 

valorizar o precedente judicial, mas de uma forma conceitual ou 

adequada. Esse art. 927 traz um de sserviço, sobretudo para o juiz de 

primeiro grau. Por quê? Porque o te rmo “observarão” dá a entender que 

toda e qualquer decisão judicial – e por isso conspira contra as decisões, a 

meu ver, dos Tribunais Superiores – tem eficácia vinculante.  
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Houve uma discussão enorme no de partamento de processo: ci nco 

reuniões das nossas mesas de processo civil  para discutir esse termo  

“observarão”. O que está por trás? Qual foi o real desejo? Mas aqui o  

legislador, a meu ver, foi infeliz.  

 Permito-me uma  breve digressão histórica para ressaltar e 

chegarmos até a atualidade,  por isso que brevíssima, para mostrar como 

o precedente judicial, lato sensu falando, sempre foi importante, desde os 

tempos primitivos, em que já se tinha um a estrutura do processo civil.     

E refi ro-me ao direito clás sico romano, aos  exempla, ao exemplum do 

Imperador, que eram o precedente judicial, ou seja, os tribunais ou juízes 

tinham que seguir. Não esta va escrito em lugar algum. Há três passos no 

digesto que falam, então, da importância dos exempla – há duas vezes no 

plural e uma vez no singular – e do exemplum do Imperador.  

 O recurso de apelação foi estr uturado nessa época clá ssica, nã o 

como um direito do jurisdicionado, e nem o precedente era um direito 

deste, mas como uma prerrogativa do  monarca: “eu falo por último, e 

vocês que, hierarquicamente, estã o submissos a mim, têm que falar  

aquilo que eu disse”.  

 A apelação, então, surge no regime imperial não apenas do ponto 

de vista i deológico, mas do  ponto de  vista político. O monarca queria 

saber se a vontade dele... Por isso que há aquela passagem importante no 

digesto, depois nas instituiç ões de Justiniano: Quod placuit principi legis 

habet vigorem . Aquilo que agrada ao rei tem força de lei. Quer dizer, é a 

estrutura imperial típica do Império Romano. 
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 Com o tempo, e depois da época siglos mudos de derecho, isto é, 

daqueles séculos em que não houve produção jurídica, renascem os reinos 

que vão surgindo na Europa continen tal. O Direito Rom ano não chega à 

Inglaterra, mas vão sendo disseminados,  vão recepcionado aquele  Direito 

culto; o Direito da glosa; o Di reito comentado pelos glosadore s, 

respectivamente pelos glosadores e pelos comentadores.  

 E aí, na P enínsula Ibérica, passam a falar nas façanhas d o rei, que 

eram os aconteci mentos importantes, e nas façanhas dos t ribunais. 

Façanha vem, então, com essa mesma expressão, como se  fosse o 

precedente – as façanhas –, que, de pois, ali no país vizinho, Po rtugal, 

passa a ter uma influênci a, já no século XVI, com as Ordenaçõe s 

Manoelinas, recebendo o no me de a ssentos “Os assentos da C asa de 

Suplicação”.  

 Quer dize r, a voca ção do n osso Direito, depois do Direito luso-

brasileiro, é a de respeitar esses asse ntos com eficácia vinculante,  porque 

eles eram  escritos no famoso livro verde da Casa de Suplicação. E isso 

vigorou no Brasil-Colônia e, depois, no  Brasil-Império, até os assentos da 

Casa, o Tribunal da Relação do Rio d e Janeiro produzia os assentos com 

força vinculante para os Tribunais da Relação no Brasil.  

 Essa evolução histórica, que co ntinua em Portugal, e o Brasil não 

ficou pre so a esse condicionamento histórico; fica mos presos às  

preclusões e aos a gravos; a quase to dos os tipos de agravos – eram 11 

(onzes) deles nas Ordenações de Portugal; eram 9 (nove) embargos, com 

os quais ficamos com alguns, também de origem genuinamente lusitana. 
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 Na primeira Constituição Repu blicana, vem criado o Supremo 

Tribunal de Justiç a, nome dado naq uele tempo. E aí, por ingerência de  

Ruy Barbosa – vej am como é intere ssante –, que era um estudioso do 

Direito Americano, e daí a  sua influê ncia no r ecurso extraordinário, no 

regulamento que fizeram da Justiça Federal, não essa Justiça Federal 

criada depois, mas o regulamento da  organização da Justiça Federal 

naquela época.   

Há um artigo, se não m e esqueço, o 132, inusita do e pouco 

conhecido aqui no Brasil, escrito assim: “Quando houver lacuna na lei e na 

jurisprudência do Supremo Tribunal de  Justiça, a Corte  deverá valer-se  

dos precedentes da Suprema Corte d os Estados Unidos da América”, o 

qual não foi aplicado, porque logo fo i mudado, mas vejam a i nfluência de 

Ruy Barbosa nessa confecção, nessa estrutura preambular. 

  E, depois, em Portugal – voltando a Portugal –, continua ess a 

orientação da eficácia vinculante, já po r força do artigo 2º do Códi go Civil 

Português, que, com todas as letras, dizia que as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça – lá é o Superior Tribunal de Justiça – são vinculantes  

para os outros. 

 Sabe até quando durou? Até 1992.  De tanto Antônio Castanheira  

Neves “bater”, a vida inteira – ele  tem um livro maravilhos o, raro,  

chamado “Os assentos da Casa de Sup licação e sua constitucionalidade” – 

ele “bateu”, “bate u”, “bate u” por causa da separação de poderes, 

alegando que não podia haver. Quer  dizer, o re ferido art. 2º era  

inconstitucional, pois a Constituição da Repúbli ca Portuguesa não previa 
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este efeit o vinculante. E, somente em 1992, foi declarada parcialmente 

inconstitucional essa regra do art. 2º do Código Civil Português. 

 No Brasil, como dis se no iníc io, apesar de muitos autores, mais da 

doutrina, argumentarem que o precedente  judic ial é fonte de Direito, na  

verdade é fonte secundária do Direito;  era fonte secundária do Direito. 

Hoje, assim como na Espanha, o nosso modelo é misto, ou seja, temos 

reconhecidamente na Constituição, ap ós a Emenda Constitucional n. 

45/2006, como os senhores sabem, precedentes judiciais – e estou  

usando ainda a palavra precedente de uma forma atécnica, como verão 

em seguida – com força  vinculante e precedentes judiciais com força  

meramente persuasiva.  

 Claro que a qualidade de uma decisão impõe a sua au toridade, é 

evidente, como os senhores sabem.  Por isso nunc a acreditei mui to 

naquela jurisprudê ncia do minante. Quantitativa ou qualitativamente 

dominante? Isso é important e sabermos. Hoje, salvo engano, o le gislador 

abandonou a expressão “jurisprudência dominante”. 

 A Emenda Constitucional n. 45, qu e introduziu o art. 103-A, como 

é sabido, então, estabelece a eficác ia vinculante apenas e tão somente  

para súmula editada na forma da Lei n. 11.427/2006 e para as decisões 

proferidas no controle direto de inconstitucionalidade.  

 A partir da Emenda n. 45, ocorre  um fenômeno inusitado no Brasil, 

do ponto de vista dogmáti co, eu diria. São mais de 50 (cinquenta)  

monografias hoje sobre precedente ju dicial. E muitas, a grande maioria, 
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aproximando o nosso siste ma de precedente ao do c ommon law. E o 

sistema do common law não tem nada a ver.  

O Senhor Ministro Villas Bôas Cueva, que é um estudioso do direito 

do common law, como muitas veze s se obse rva nos acórdãos, cujo vot o 

condutor é de Sua Excelência, sabe muito bem que essa aproxi mação é 

forçada, porque a s matriz es ideoló gicas e axiológicas do dir eito do 

common law são completamente diferentes daquelas que predominam ou 

predominaram na construção do si stema de precedentes no Brasil. É 

evidente. Na Inglaterra que é – como os senhores sab em – o p aís que 

acabou, pela primeira ve z, forjan do essa espécie de técnica para o 

julgamento, tem peculiaridades próprias. Até 1966, não era a House of 

Lords que revia os seus julgamento s. Só depois de 1966, atendendo a 

doutrina de Arthur Goodhart, que era Professor em Cambridge, primeira 

metade do século XX, ele sempre form ulava que “o juiz inglês não pode 

ser um e scravo do passado e um désp ota do futuro”. Al guém tinha que 

rever essas decisões, não somente o Parlamento. Aí, então, por um ato do 

Parlamento, a House of Lords passou a rever os seus julgamentos.  

O que é possível sim, e, aqui, em  uma reflexão aprofu ndada, nos 

valermos da técnica do precedente judicial – já está feito, lá, a dogmática 

–, para saber o que é ratio decidendi ; para e xtrair a t ese jurídica e para  

formar o nosso precedente ; o método de cotejo, distinguishing, se 

quisermos usar a terminologia do common law, nesse particular, podemos 

usar, sem problemas. Mas não é mais, não podemos avançar. Claro que  

mudou o raciocínio.  



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

20 
Novo CPC: Súmula, Precedente E Jurisprudência na Experiência Jurídica Brasileira e no Novo CPC 

          Data:13/4/2016�

Quando fiz faculdade e, de pois, passei a advogar, recebia, lá, uma 

questão de Direito de Fa mília, uma qu estão de Direito Obrigacional, ia 

correndo buscar no livro de quem tinh a sido meu professor há cinco anos.  

Tive a honra de ter sido aluno do  Professor Washington de Barros  

Monteiro. Corria ao livro dele. Hoje, é o último lugar a que recorro. 

Vou ao site do STJ  em primeiro lugar. Vou ao site para examinar se 

a matéria  é, naturalmente, da competên cia do Superior Tribunal de  

Justiça. E, muitas vezes, fico diante da imediatice da vi da – será que não  

tem essa matéria lá? Será que não foi decidida? Será que o Senhor 

Ministro Moura Ribeiro não enfrentou essa matéria? Vou ver. Mas é essa a  

realidade. 

Eu falo com juízes, desembargado res, contemporâneos, com quem 

tenho liberdade para tal, mas não é nenhum segredo. É assim. Passamos 

da época do méto do dedutivo para o método indutivo. Isso por meio do  

prestígio alcançado pelos tribunai s. Quando encaixamos? Ti ve uma 

questão recente, que é a de prescriç ão intercorrente. Quando houve um 

acórdão da Terceira Câmara, mudando a orientação do próprio STJ, que o  

acórdão de São Paulo tinha se baseado na antiga orientação do STJ, sobre 

prescrição intercorrente, relatado pe lo ilustre Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, de que não é necessário intimar o credor exequente, para 

reconhecer a pre scrição i ntercorrente. Um recurso especial meu foi 

recebido, lá, assim. Quer dizer, porque era exata mente de que o  

advogado precisava: um acórdão. 

Por isso vou dizer em seguida, já uma linha depois de conclusão, que 

não são necessários dez acórdãos.  
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Vou tomar a liberd ade de explicar qual é a forma que se trabalha 

com os precedentes judiciais. Hoje, põ e-se um “recorta e cola” e vêm dez 

acórdãos e não se rvem para nada, ta nto na argument ação das partes 

quanto na decisão judicial. Não há necessidade. Por isso, a qualidade é 

importante. Às vezes, um único precedente basta para aquele de siderato, 

basta para convencer, enfim, bast a para que o argumento  tenha 

sustentação. 

O Novo Código de Processo Civ il, como eu já disse, não houve 

qualquer preocupação, aliás, houve uma precipitação, pois estava muito  

pior na sugestão introduzida ou na  emenda aprovada, na Câmara dos  

Deputados. De última hora – estava lá nos artigos quinhentos e p oucos – 

foram inseridos os três arts. 926, 927 e 928. O pior deles é o art. 927,  

pela razão já adiantada, há pouco, por mim. 

O Código de Processo não conceitua. Está certo que a Lei é da 

melhor técnica legislativa de não conceituar, mas em um caso desses, em 

que, pela  primeira vez, vai se graduar as formas de manifestação da  

jurisprudência, do precedente e da súmula, ser ia necessário um cuidado 

maior, porque o le gislador utiliza, no art. 927, como se sinônimos fossem 

: súmula, jurisprudência e precedente  judici al. E no Código inteiro, a 

intenção é a de valorizar o precedente. 

A única coisa que os tange  é a gê nese, que é única, trata-se de  

atividade de tribunal. Todas essas tr ês formas de manif estação, não são 

três form as, a forma é única, mas o produto, a súmula, nas suas  

diversificadas classificações,  ou se ja, a súmula vinculante, a súmula 
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persuasiva, o precedente judicial  e a jurisprudê ncia têm funções 

diferentes e graus de eficácia totalmente diferentes.  

Escrevi sobre esse  assunto e tomare i a liberdade de ler três trech os 

para, procurando conceituar: o que é jurisprudência; o que é precedente 

judicial no sentido estrito; o que é súmula. 

Primeiro, jurisprudência. Em sistemas jurídicos de Civil Law, como o 

nosso, nos quais predomina a legislação  escrit a, o termo jurisprudência, 

que é polissêmico, encerra  geralmen te uma noção dinâmica, ind icando 

uma pluralidade de decisões relativas. Há vários casos concretos atinentes 

a determinado assunto, ma s não ne cessariamente sobre uma idêntica 

questão jurídica. Esse modo de se  lidar com a jurisprudência, cujo 

conhecimento, hoje em dia, via de regra, é fornecido pela consulta rápida,  

nos sítios eletrônicos dos próprios tr ibunais, revela em a lgumas hipóteses 

apenas a tendência do posicionamento pretoriano sobre a interpretação de 

certo texto legal.  

E, continuo, mas basta e sse pont o de re ferência para que os 

senhores tenham presente o que entendo por jurisprudência.  

Precedente Judicial, stricto sensu. Saliente-se, por outro lado, que os 

órgãos j udicantes, no exercício regular de pacificar os ci dadãos, 

descortinam-se como celeiro inesgotável de atos decisórios. A ssim, o 

núcleo de cada um desses pronunci amentos potencia em princí pio um 

precedente judicial. Mas, não na ho ra em que é pro ferido, o alcance 

eficacial deste somente pode ser inferi do aos poucos, depois de decisões 

posteriores. O precedente, então, nasce como uma regra de um caso 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

23 
Novo CPC: Súmula, Precedente E Jurisprudência na Experiência Jurídica Brasileira e no Novo CPC 

          Data:13/4/2016�

concreto e, em seguida – isso é que é importante –, terá ou não o destino 

de tornar-se o leading case de uma série de casos análogos. 

Bem, é de ver que, pressupond o, sob o as pecto temporal, uma 

decisão, já proferida, todo precedente  judicial é composto de duas partes 

distintas: as circunstâncias de fato, que embasam a controvérsia, e a tese 

ou o princípio jurídico asse ntado na motivação, que é a ratio decindendi 

do provimento decisório que aspira certo grau de universalidade.  

O preced ente, sob essa pe rspectiva, sempre corresponde a um 

pronunciamento judicial emergente d e um caso concreto. Não é possível 

conceber um julgado como precedente  se a  interpretação da norma por 

ele aplicada não estiver diretamente conectada à questão concreta que foi 

objeto da decisão. 

 Quando se alude a precedente, refere-se, geralmente, a um ato 

decisório relativo a  uma situação part icular, enquanto, como acima visto,  

a citaçã o da jurisprudência ence rra uma pluralid ade de decisões 

concernentes a vários e diversos ca sos concre tos, ainda que sobre um 

tema comum, mas abordado sob diversificados enfoques. 

 Sobre a súmula, então, escrevi o seguinte: a o enfrentarem  

questões polêmicas ou teses jurídica s divergentes, os tribunais ta mbém 

produzem máximas ou súmulas que se  consubstancia m na  enunciação, 

em algumas linhas ou em uma frase, de uma regra jurídica, de c onteúdo 

preceptivo. Trata-se de verdadeira redução substancial do precedente. A  

aplicação da súmula não se funda sobre a analogia dos fatos, mas sobre a  
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subsunção do caso sucessivo a uma r egra geral de natureza pretoriana. É 

quase um dispositivo legal. 

 Eu ainda tenho a ressaltar, sob esse enfoque, consequentemente, a 

tipologia de eficácia das decisões dos tribunais na a tual expe riência 

jurídica brasileira. 

 Então, é fácil  concluir, cotejando o nosso sistema  

infraconstitucional com o a rt. 103-A da Constituição Federal. Em primeiro 

lugar, em uma pirâmide – uma pirâmide não da hierarquia da lei,  mas da 

hierarquia dos precedentes lato sensu considerados –, há súmula com  

eficácia vinculant e e as decisões do c ontrole concentrado de 

constitucionalidade; em segundo, há as súmulas e precedentes com  

relativa eficácia vinculante, que é o que os franceses cha mam de force de 

facto e que, por exemplo, as súmulas impeditivas de recurso. 

 Devo, também, r essaltar, à luz do  Novo Código, a despeito de  

inúmeras referências constantes do N ovo Código, os acórdãos pr oferidos 

pelo Supr emo Tribunal Fede ral e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos 

incidentes de resolução de demandas re petitivas, de recursos rep etitivos, 

ou de assunção de competência, não desfrutam, como acima já observado 

para a classificação que fiz, de eficácia vinculante. 

 Há me causar surpresa, e tem causado aos i ntérpretes do novo 

Código de Processo Civil, o a rt. 988, inciso IV – já mudado por a quela lei 

de fevereiro –, ao preceituar que: 

 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério 

Público para: 
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IV - garantir a observância de ac órdão proferido em julgamento de  

incidente de resolução de demandas repetitivas ou  de incidente de  

assunção de competência”.  

Beira à inconstitucionalidade  um di spositivo desse jaez, porque não 

há, na  Constituição, o fundamen to que respalde o legislador 

infraconstitucional a inserir esse grau de eficácia a esse tipo de julgado. 

Depois, as súmulas e precedentes com relativa eficácia vinculante, 

que são as que me referi  agora, as  súmula s do Superior Trib unal de 

Justiça, por exemplo. 

E, em um terceiro plano, os precedentes e a jurisprudência c om 

eficácia meramente persuasiva, que são os precedentes horizontais, ou 

seja, aqueles precedentes de trib unais, que são, evidentemente, 

importantes, ou dos tribunais postados no mesmo grau hierárquico. 

E considero oportu na uma palavra da experiência sobre a melhor 

técnica de citação. Peço licença, porque vou falar, de certo modo, 

obviedade. 

É lógico que, na argument ação ju rídica, par a tentar persuadir e 

convencer, aquele que está elab orando uma petição, uma peça, o 

profissional do D ireito deve procurar se há, ness e processo de 

hermenêutica, súmula vinculante, porque, claro, é meio caminho andado.  

O Regimento, por exemplo, do Superior Tribunal  de Justiça diz que, 

nem que  seja não vinculante persuasiva, mas havendo súmula, nã o 

precisa citar mais nada. Se ndo vinculante, então, evidentemente, há essa 

eficácia p revista n a própria Constitu ição Federal, inclusive extensiva à  

Administração Pública, como é sabido. 
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Depois, não existindo súmula vincula nte, é a  súmula despida dessa 

eficácia forte. Se também for en contrada uma súmula do  Superior 

Tribunal de Justiç a que s e adéque  ao ca so concreto, muito bem. 

 Posteriormente, há, em um terceiro plano, aquelas decisões, sempre 

em uma escala cr onológica da mais re cente para a mais antiga. É óbvio. 

Se tivermos um acórdão do próprio an o do Superior Tribunal  de Justiça, 

do ano passado é muito mais útil, e não mostra aquela preguiça que  

muitas v ezes vejo no meu escritóri o, aquela p reguiça mental,  d e pegar 

uma petição de 2010, 2012,  e ter acórdão de 2008. Nada contra, porque, 

evidentemente, se não houver, e há acórdãos de hoje que citam também 

acórdãos antigos que são atualíssimo s. É evidente. Mas  é muito melhor, 

por causa da obsolescênci a, citar... Isso mostra que o advogado está 

evoluindo, está estudando, está pesquisando.  

Nada mais desagradável – como dizia Rui Barbosa, em O Dever do  

Advogado, que o empenho do advogado é tudo – do que most rar essa 

preguiça ao julgador. 

Erro de português , então, nem se fale. Te m que ter cuidado,  

esmero, tem que gostar da profissão.  Isto é muito i mportante: gostar. 

Quer dizer, é a mesma coisa de um acórdão que peguei uma vez –  

existem as coisas da Advocacia e as coisas da Magistratura, que, com o 

tempo, vamos amealhando, guardando e tal –  : “Doutor Francisco, ach o 

que esse argumento está muito fraco.  Não dá para dar uma melhorada?”. 

Saiu no Diário Oficial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Então, é claro que temos que ap rimorar o trabalho nosso. Te mos 

que gostar da pr ofissão. Não bast a só o tirocínio. Acaba sendo muito 

importante essa atualização da jurisprudência, a preocupação com as 
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novas ve rtentes da doutrina. É isso o que faz da vida nossa, de quem 

gosta de advogar, de quem gosta da atividade do magist ério, da 

academia, quer dizer, de estar se superando, de estar se aprimorando. 

 Daí a importância e por isso falei que iria gastar uma palavrinha 

para dizer o que penso sobre isso – por isso a obviedade – como devemos 

citar. 

 E, por último, citar acórdãos de eficácia horizontal e, de preferência , 

do tribunal sob o qual se  encontra o magistrado hierarquicamente  

subjugado, subordinado, o magistrado de primeiro grau. 

 Claro, se ele é um juiz do interior de Santa Catarina ou da capital, 

um juiz de primeiro grau, procurar na jurisprudência do Tribunal de Santa 

Catarina, mas não necessariamente. Quer dizer, de preferência. 

 E, ainda, já concluindo, há um disp ositivo geral, o art. 10 do Código 

de Processo Civil –  isso vai causar um problema – combina do com o art. 

489, § 1º, que não basta a citação de precedentes.  É claro, não estamos 

falando aqui de súmula vinculante. 

Mas não pode ser jogado o precedente. Sobretudo o computador,  

hoje, esses meios eletrônicos são óti mos para encurtar o nos so trabalho, 

para facili tar a comunicação e a ela boração dos acórd ãos, a el aboração 

das petições. Não há dúvida  nenhuma. Mas te m que ha ver um contexto 

entre os parágrafos, ou sej a, não ba sta citar  um acór dão, ou alguns 

acórdãos, para fundame ntar uma tese. É necessári o algo mais, é  

necessário que o magistrado e o advo gado, isto é, os operadores do 

Direito em geral, façam – e aqui es tamos falando da f undamentação, do 

dever de  fundamentação. Não basta só que o ato deci sório con tenha a 

jurisprudência, um precedente ou uma súmula. É necessário que haja algo 
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mais, ou seja, u ma contextualização  com o caso con creto. Quando for 

convergente, não me preocupa muit o. Mas quando for divergente, e isso 

tem ocorrido, ou seja, a decisão vai para um caminho, é o que os italianos 

chamam de terza via, que não foi d iscutido. Saca-se l á um acórdão,  

trazendo uma nova orientação, diverg indo da orientação consol idada ou 

pacífica, aí sim, nesse caso, sobretudo nesse caso, e a Lei,  parece-me que 

é o a rt. 489, § 1º,  trata desse caso. Ou seja, como dizia Gino G orla em 

um dos últimos artigos que escreveu, o Tribunal pode divergir. Aliás, isso 

ocorre mesmo, o overruling. A obsolescência traz uma superação daquilo  

que é passado. Isso ocorre . É necessário que ocorr a ao longo do tempo, 

não com constância, mas ao longo do  tempo. O ônus da justificação cabe 

ao Tribunal. Quem diverge deve dize r por que está divergindo. Não  basta 

divergir e ponto final, porque essa decisão será considerada nula.  

É muito i mportante esse detalhe pa ra que e ntendamos bem es sa 

combinação do art. 10, que é o contraditório levado à última consequência 

e, aqui me permita, faz lembrar-me  do Calamandrei. Quando veio o 

Código fascista de Dino Grandi, o Código Italiano de 1942, havia uma  

grita, porque os poderes do juiz ti nham sido  amplia dos. O nosso Novo  

Código também foi criticado, porque há uma a mpliação de poder do juiz.  

Isso nunca me preocupou.  

Procurei ler com afinco e entender a lição de Piero Calamandrei, que 

foi o último Relator do Código Italia no de 1942. Ele foi critica do pela 

Ordem dos Advogados. C omo Calamandrei,  o grande libert ário, a 

Constituição que a nda, que  abandonou a carreira dele de processualista 

civil com o Reitor da Universidade de  Firenze para ser constituinte em 

Roma? Parou de escrever as suas instituições, que restaram inacabadas, e 
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passou a ser Professor de Direito Constitucional. Os alunos falavam em  

Firenze: “olha a Constituição qu e anda ”. Os advogados não se 

conformavam. Como que e le abonava um Código em que os poderes do 

juiz tinham sido ampliados?  Ele defe ndia que é melhor ficar com aquilo 

que pode ria ser muito pior. Ele usou  uma expressão, da qual não me 

lembro, “melhor esse do que um pior. Vamos defender esse Código”. Para 

argumentar a amplitude dos poderes do juiz, ele dizia: “O juiz age dentro 

da legalidade. O contraditório das partes controla qualquer abuso do juiz”. 

É o que acontece hoje. Pa ra mim nunc a... Fala-se: “o juiz hoje tem 

poderes instrutórios”. Dentro do cont raditório, do cont role das partes, 

dentro da Constituição, ele não pode julgar mais, senão a sentença é nula, 

por vício de ultra petição, de citra petição, não me preocupa.  

Penso que o juiz tem que ser proativo na soci edade em que nós 

vivemos. Se longe estão os tempos da quele duelo, em que o juiz era um 

mero expectador do duelo judicial. El e é um componente e não o juiz que 

vai forçar uma conciliação, que vai forçar, enfim, utilizando o seu poder de 

uma forma abusiva, mas aquele juiz mesmo, aquele que tem consciência 

e que tem os propósitos que lhes são outorg ados quando ele presta o 

juramento para judicar em prol do cidadão, sobretudo do cidadão comum.  

Sempre tive isto presente: a grande i mportância que os órgãos de 

classe – falo agora do advogado  – têm que dar para o advogado 

desprotegido, sem proselitismo. O advo gado que é o herói do cotidiano, 

aquele que não precisa do órgão de  classe. Os advog ados que têm um 

certo prestígio na atividade não precis am do órgão de classe, o herói do 

cotidiano, aquele que é primordial, protagonista anônimo primordial no dia 

a dia da sociedade brasileira.  
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Tinha mais a dizer, é um te ma importantíssimo, que ainda, se Deus 

quiser voltarei aqui, é  o problema in solúvel da eficá cia retroativa do 

precedente judicial.  

Agora, em boa hora, o legislador, só vou dizer isso, introduziu o 

§3º, do art. 927. Isso está bem co locado, merece os nossos encômios,  

que é a modulação, para evitar a surpresa.  

A surpresa é perversa. Ninguém consegue explicar a surpresa para o 

homem comum, quando a decisão judici al vem por essa terceira via tão 

combatida pela dogmática italiana de época contemporânea.  

Quero ag radecer muitíssimo não só o convit e, mas o prazer, a  

satisfação de poder estar nesta ma nhã com todos sen hores. Agradecer 

especialmente à Ministra Maria Thereza, aos Ministros Villas Bôas Cueva e 

Moura Ribeiro, podem esta r certos que a presença de Vossas Excelências 

é muito importante para mim. 

Muito obrigado pela atenção dos senhores. 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Agradecemos ao Professor José Rogério Cruz e Tucci pela sua 

brilhante explanação, tenho  certeza de que muito co ntribuirá para os 

nossos trabalhos aqui no S uperior Tribunal de Justiça, que se fala com o 

um Tribunal de precedentes ou pelo menos que cabe a interpretação da lei 

infraconstitucional como última instâ ncia. Suas palavra s, algumas delas, 

muito nos fará refle tir a respeito dos recursos repetitivos que temos aqui, 

as súmulas e abri remos, acredito eu, a palavra para a plateia para as 
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perguntas, mas gostaria de eu mesma fazer uma indagação, porque fiquei  

com uma dúvida.  

Na sua pirâmide da eficácia, é colo cada, então, em primeiro lugar a  

súmula com efeito vinculante, a súmula de pr ecedente com vinculação de 

eficácia relativa e depois os prec edentes simples e a jurisprudência. 

Temos aqui, com a Emenda n. 45, qu e foi citada, o recurso especial  

chamado recurs o repetitivo, na sua pirâmide, ele não e ntra com  

nenhuma...? 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Não entr a. Isso é uma construção, ao arrepio da Constituiç ão 

Federal. Li muito o Castanheira Neves,  talvez eu tenha sido influenciado  

por ele. Quer dizer, quem dita isso  em um Regime Federativo como o 

nosso, e u pessoalmente como advogado, gostaria que fosse  tudo 

vinculante. Mas e u tenho restrições. Por exemplo, esc revi sobre limites  

subjetivos da coisa julgada  – isso  é para um outro ângulo, S enhora 

Ministra Maria Thereza –, quem não está no processo não pode sofrer  

eficácia de outro. É antipáti co dize r i sso, mas é com a maior convicção, 

entendo que é inconstitucional a decisão no recurso repetitivo, porque não 

formei, não participei do contraditóri o que acaba estendendo a eficácia no  

meu. Eu t inha um outro argumento p ara levar lá, tinha isso, tinha  aquilo  

outro. 

É a mesma coisa o sócio da empre sa. O grande Egas Moniz de  

Aragão, que em uma palestra dizia: o sócio, é evidente que ele quer se 
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desfazer de um ato, de uma assembleia  societária, ele não faz nada e fica 

quietinho, ele espera. Ele fala isto: é como no parque de diversões  aquele 

patinho que passa; um joga pedra e nã o acerta. O outro pode entrar com  

a mesma ação, até um dia que um acer ta. A hora que um acertar derruba 

o ato. A a ssembleia não pode persistir para uns e não par a outros. Nesse 

caso, não é problema propriamente de  eficáci a extensiva como queria  

Barbosa Moreira, de eficácia dos limit es subjetivos da coisa julgada, é a 

própria coisa julgada, po rque de rruba o ato, é incongruente. A 

subsistência do ato torna-se incompatível. Não é a questão de extensão, a 

ato deixa de existir do mundo jurídico. Não há inco nstitucionalidade 

nenhuma. Tanto é que o sócio que queria que o ato subsistisse, ele tem 

até... Na Alemanha, por exemplo, é de um ano o prazo de prescrição para 

entrar com uma ação declaratória, p or exemplo, contra uma outra ação 

daquela decisão, se for de mérito, uma rescisória, se for o caso, desde 

que haja motivo. É um tema muito interessante. 

Eu sou radicalmente contra. Essa  questão é p ior do que a súmula  

vinculante. Na súmula vinculante, têm-se um processo, um processo legal 

em que s e admite, enfim – aí ta mbém, no repetitivo, se admite  amicus 

curiae – mas pode ser revogada. A L ei é muito sábia, a Lei n. 11.417, de 

2006, a que regulamenta a súmula vinc ulante. A Emenda n. 45, eu falei  

2006, mas é anterior, é de 2003, depois que veio a Lei n.  11.417. É tema 

muito dis cutível, mas eu, responde ndo objetivamente a sua questão, 

entendo que não  é vinculante e ta ngencia, també m para mim, a  

inconstitucionalidade. 
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A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Então, vou fazer a complementação da pergunta.  

Nós temos o hábit o, no Superior Tr ibunal de Justiça, de, depois do 

julgamento do re curso re petitivo, isso ser levado à Comissão de  

Jurisprudência para editar uma súmula. 

  

 O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Veja, a súmula nã o é vinculante. Tu do bem, é assim mesmo q ue 

nasce a súmula, mas a súmula não é vinculante. Como é que pode entã o 

o pai da súmula, que é o ato decisóri o no repetitivo, ser vinculante, se a 

súmula não é vinculante? É um paradoxo. 

  

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Seria um paradoxo, mas, no seu raciocínio, valeria pelo menos como 

uma súmula sem efeito vinculante, mas já é uma súmula. 

  

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Não, mas  a súmul a, ela te m... Eu coloco também o repetitivo aí.  

Bom, em primeiro lugar, a s úmula vinculante e as decisões proferidas no 

controle direto de inconstitucionalidade. Não é ideia minha. Consta do art . 

103-A da Constituição. No segundo pa tamar, as súmulas persuasivas do 

Supremo Tribunal  Federal,  do S uperior Tribunal de  Justiça, do Tribunal 

Superior do Trabal ho, enfim, e os  acórdãos, nos repetitivos, na a ssunção 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

34 
Novo CPC: Súmula, Precedente E Jurisprudência na Experiência Jurídica Brasileira e no Novo CPC 

          Data:13/4/2016�

de competência, mas force de facto, quer diz er, in bin the factor, quer 

dizer, a força de fato, e, depois, em  um terceiro degrau , em uma escala  

hierárquica, terceiro, os precedentes judiciais, quer diz er, aquel es que  

potenciam amanhã ou de pois galgarem um patamar maior como leading 

case, até em um processo repetitivo  e tudo  mais  e o s pr ecedentes 

horizontais, enfim. 

 

      PLATEIA 

OUVIR 1:13 – Intervenção fora do microfone  

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

É um tema especial esse e muito interessante, porque fomos criando 

isso sem muita. .. E no Códig o, a meu ver, há uma conspiração. Porque o 

juiz leem lá, mas sem quer er. O da Câmara estava muito pior, porque 

mandava aplicar a Lei n. 11.417 a os precedentes judiciais. Haveria o  

processo de reforma – o d a súmula do Supremo Tribunal Fede ral, creio  

que até hoje não tenha havido – para o p recedente judicial, que ia 

submeter, imagi na para qualquer precedente. Estava muito ruim. 

Comentei, na época, com o Deputad o Paulo Teixeira, daí arrumaram e  

ficou melhor, mas assim mesmo, esse “observarão”, conversei com o meu 

Colega, meu amigo particular, o meu ir mão, que esteve aqui, o Profes sor 

Bedaque, ele me disse: “não é um observa rão, observarão, a ssim! É 

um...”. Não há isso na Lei, a Lei tem que ser clara, precisa, objetiva ao 

juiz de primeiro grau, que não tenha conseguido trocar ideia com os seus 

colegas, ler ainda.  
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Podem pegar os livros de prec edentes hoje, não é uma forma  

generalizada, mas todos falam do common law, não adianta q uerer levar 

isso para o common law. É certo que o nosso método hoje é indutivo, mas 

temos uma lei no meio do caminho. Lá não há. Então, é certo que há uma 

eficácia muito ma ior e não precisa es tar escrito em nenhum lug ar. Aqui  

não, aqui temos a Lei.  

Que é um tema rico, bonito, que vai haver os jovens, aquel e 

Zanetti, que é do Ministério Público, esteve comigo, assim como o Ministro 

João Otávio de Noronha, na semana passada, lá em Bel o Horizonte, esse 

menino acabou de escrever um livro sobre precedente.  

O Marinone está escrevendo “A Ét ica e o Precedente”, acabou de 

escrever “A Ética e o Pr ecedente”. Há outros. Há um livro muito bom  

daquele mineiro,  que e u acho que é um dos melhores Thomas 

Bustamante, vale a pena ver, é um livro já meio antigo. Então, eu o 

conheci ele com uma bolsa lá na Faculdade d e Direito, no departamento  

de Filosofia, agora me encontrei com ele em Belo Horizonte. Há o d aquela 

Patrícia também, há muitos. Mas o da Patrícia, que o Ministro Luiz Fux é  

que me r ecomendou, tinha acabado de sair, acho que e le foi da banca lá  

no Rio de Janeiro, o nome é “Precedentes” só. São livros muito bons, mas 

o perigo aí é de enveredar para o common low; nada contra o common 

low, pelo contrário, mas as matrizes são diferentes.  

 

PLATEIA 
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 Sobre a modulação de... 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

 Esse é o art. 927, que eu ia fala r. O grande pr oblema, que deixava 

muito a desejar, até, Minis tro, com,  sendo sincero com a jurisprudência 

defensiva, era essa falta de regula mentação, de modul ação, que depois 

veio melhorando, melhorando, e agora é bom. Quer diz er, o a rt. 927, eu  

apliquei. Eu conheço um caso só do passado, que é uma uma medida 

cautelar do Ministr o Cesar A sfor Rocha, até escrevi na época sobre isso,  

depois ho uve a mesma dec isão em mais duas cautelares, nessa época 

ainda era do Ministro Eduardo Ribeiro, eu lembro dele ter ido a São Paulo, 

eu ter  conversado com ele, ele falou: “Mas essa solução da Quarta Turma 

foi muito boa e tal, foi uma modulaçã o que veio dar experiência”. Era: 

qual o meio judicial de destrancar recurso e special que ficara  retido?  

 Então o advogado entrava co m agravo,  outro entrava com 

cautelar, outro entrava com petição av ulsa, e, um dia, não sei se era o 

Corte Especial, o que era, o Ministro  Cesar Asf or Rocha  falou, a Turma 

toda, estava a tendência. “Não. É um a petição simples. Agravo aí não 

cabe”. O Ministro  Cesar Asfor Rocha, está no texto da discussão isso,  

falou: “E o acervo aí, como é que nós fazem os?” Isso era um mês de 

maio, va mos supor. E aí  chegaram à conclusão, não sei se por 

unanimidade ou maioria, primeira vez que  eu l i isso: Todas que e ntrarem 

até 31 de dezembro desse ano, da form a que for, nós aceitamos, a partir 

de primeiro 1º de janeiro para fren te, só por petição avulsa, não vamos 

conhecer de cautelar, de agravo e outra s coisas.  Eu achei muito  
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interessante. Fiz um comentário, acho que saiu na Tribuna do Direito. Um 

tempo de pois até me pedir am emprestado, porque uma advogada... Eu  

falei: mas a senhora está antes do 31 ou depois. “Eu estou antes”. Eu 

falei: então usa esse.  

Mas, como faz parte do dia a dia  do advogado que  trabalha  o 

contencioso cível, é impressionante. Esse art. 1.891, que o senhor ficou  

vencido na Seção. Nossa, o que em Sã o Paulo, se e sperava, inclusive a  

minha mulher, que é advogada de família, estava esperando, acho que é o 

1.821, não? 

 

PLATEIA 

O 1.790. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

 Eu não advogo na área, mas fo i assim, o advogado da parte 

contrária, todos esperando, todos amigos, quer dizer, todos conhecidos, e 

nós fica mos esperando, como o Mini stro Moura Ribeiro vai? E depois 

tinham também, não me lembro, do Ministro Villas Bôas Cueva, pouco 

antes, eu sei que foi, porque está vamos espe rando o do  Minist ro João 

Otávio de Noronha. Isso para o País. Quer dizer, nós ficamos assim, em 

tema de grande repercussão. É interessantíssimo.  

É onde, porque eu estou aq ui, é clar o, onde é  público e notório,  o 

STJ, quer dizer, é verdade, hoje, mu itas coisas ningué m sabe de bate e  
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pronto. Digo: vou ver. O cli ente saiu, manda-me uma consulta, às vezes, 

um parecer. Vou direto ao site para ver como é que se julga.  

Agora mesmo, estava contando para  o Ministr o Moura Ribeiro que 

terminei Comentários ao Código de Processo Civil em uma coleção de 

dezoito autores. Terminei agora no prazo – e não havia prazo em dobro,  

tinha que entregar para a editora mesmo, nem dia útil. Trabalhei sábado e 

domingo. Isso é uma das coisas que não deveria ter m udado, a meu ver, 

no Códig o. Sou contra, veementement e, contra. Fui representante de 

órgão de  classe. Isso é uma novi dade que vai trabalhar contra o 

advogado. Esse negócio não se trabalhar sábado e domi ngo. Eu t rabalho 

sábado e domingo,  um, depois fico dois sem trabalhar. Quando a pessoa 

gosta da profissão, ela se organiza. Por que há magistrado que dá mais  

voto do que outros? Por que  são mais difíceis os casos? Não, porque ele é  

mais organizado. É uma questão de organização. Tenho um Colega que foi 

meu veterano – m uito meu amigo – qu e dá voto à mão ainda hoje, quer 

dizer, ele é o mai s atrasad o. Claro que é o mais atrasado e está com  

problema. É nosso conhecido em São Pa ulo. Não dá, que r dizer, não há 

cabimento. Escrever voto: “em benefício de gratuidade”. 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Aberta as perguntas. No microfone, por favor. 

PLATEIA 
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 Olá, Professor. Na verdade, só gostaria de um esclarecimento e dois 

questionamentos. O primeiro esclarecimento é sobre ... 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

 

São dois embargos, então. 

 

PLATEIA 

Isso. Quando o senhor falou sobr e o precedente, a questão do 

qualitativo e do quantitativo, então ...  

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Desculpe-me. Isso era a minha in surgência quanto à expressão 

jurisprudência do minante. Domina nte para  que m? Um colega de 

departamento, Professor Carmona, fa la: ”Dominante é a juris prudência 

que está a favor do meu cliente, não é?”. 

 

PLATEIA 

Sim, não contra a jurisprudência dominante, mas sobre o conceito 

de precedente. O  senhor falou – não sei se peguei  bem – que há um 

núcleo e que depois os efeitos vão ser confirmados por decisões futuras. 
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O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Toda decisão pode ser, aqui e em  outros lugares no mundo, quer 

dizer, toda decisão potencia  ser um  precedente, mas ela pode não ser 

seguida. Ela pode não ser seguida. 

Há um desembargador que conheço também – agora  ele está 

aposentado – que não cumpria acór dão do Superior Tribunal de Justiça, 

do Supremo Tribunal Federal. Essa ninguém vai seguir. No fim, passou um 

em São Paulo e a Câmara acabou acompanha ndo, mas esse nunca está 

fadado a ser precedente, porque não vai ter essa oportunidade  de novo. 

Entende? E mui tos outros por causa da temáti ca, não e xiste projeção. É 

único aquele. 

 

PLATEIA 

Mas, então, o senhor defende que um precedente só não poderia? 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Veja, o precedente só é precedente  depois que se tem um caso que  

vai reportá-lo objetivamente, senã o não é precedente. Por exemplo, 

precedente, quer dizer, um julgado anterior. Por isso, há aquela frase  

cunhada na idade média: quieta non movere. A frase que se usa porque o 

precedente...? Em última a nálise – é um brocardo anônimo da idade 

média –,  não vam os mexer naquilo que está sediment ado. Por isso, na 

Inglaterra eles foram seguindo até 1966 — quieta non movere. 
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PLATEIA 

Non movere. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Bom, não é isso. Agora, se uma decisão, hoje, não tiver um 

referencial do passado, em alguma ou tra que pode ter sido de ontem, do  

ano passado, não é precedente. Quer dizer, o precedente se pressupõe 

um segundo caso. 

Estou com um caso no escritório  em que nunca pensei e nem há  

manual. O que vemos é o pai querendo  revogar a doa ção por i ngratidão 

do filho. A minha, é o contrário. Se bem que a tese, nesse caso...  O filho 

ajuizou a ação – m eu cliente –, que p ensei bem, do po nto de vista ético, 

para ajuizar. Trat a-se do filho re vogando uma doação para o pai por  

ingratidão. Vejam como a vida é? Nunca pe nsei que fosse haver uma 

situação como essa de re vogação. É ingrata essa ação. Não é imoral  

porque de fato a ingratidão  do pai foi muito gr ande. O que me convenceu  

a aceitar o serviço. 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Não há precedente. 
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O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Não vou precisar tecnicamente, ness e caso, do precedente porque 

não é isso que se está discutindo, mas, dificilmente, vou encontrar um 

caso em que se aborde essa questão. Vamos supor que precisasse d o 

precedente e, hoje, o precedente é mais fundamental do que no passado, 

por causa do prestígio dos Tribunais, especialmente do Superior Tribuna l 

de Justiça em matéria infraconstitucional.  

Se obtenho um acórdão daqui, na área em que trabalho, da  

Segunda Seção, está resol vida a questã o, se for recente. Por isso disse  

que paralisa muitas vezes. Esse é um caso que foi o primeiro. Foi um caso 

de leading case em que a Seção julgou.  Então ele servirá – agora há mais 

–, esse primeiro da Seção e mais al guns das Segunda e Terceira Turmas , 

de precedentes judiciais. Não é a jurisprudê ncia que  está, porque já 

consolidou a tese.  

Quando vem o acórdão e se tem da outra Turma diferente, isto é a 

jurisprudência. Isso é precedente ju dicial tecnicamente falando. É a  

jurisprudência que está em ebuliç ão. No mo mento e m q ue s e extrai 

daquele núcleo da decisão e aquilo se  consolida, aquilo é precedente 

judicial, estático. A jurisprudência é dinâmica. O precedente é estático e a 

súmula é o texto legal, abstrato. Por isso, eles são diferentes e cumprem 

papéis diferentes embora da mesma gênese, com a mesma gênese.  

 

PLATEIA 

Acho que é stare decisis et non movere  que o senhor queria falar.  
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O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Isso, stare decisis… 

PLATEIA 

Mas, o questionamento, agora, ta lvez, vá até contra ao que o 

senhor falou. Agora, a quest ão é da súmula. Quando o senhor explicou o 

conceito de súmula, questão da subsunção, que parece mais com uma lei, 

um dispositivo legal. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

É um texto legal. Por isso, a súmula  nunca será tirada de dispositivo 

nenhum, porque há pesso as que fal am: “não, muda o dispositivo”, ou 

como em uma outra perspectiva, falam: “não, mas já prequestionei desde 

a petição inicial”. Quer dizer, há e ssa, vamos dizer, argume ntação que, 

muitas vezes, o advogado que não tem tanta experiência faz. 

 

PLATEIA 

Parece, e já há  d outrinadores defendendo que, agora, o senho r 

mencionou a sobre a posiçã o do art. 927, os j uízes dos tribunais  devem 

procurar os fundamentos determin antes daquelas decisões. Então,  

pegando pela súmula, não seria a súmu la que se vincularia ou que se 
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observaria e, sim, os fundamento s dos precedentes que ensejaram a 

súmula. Com isso, vejo o se guinte: é desnecessária a súmula. Posso fal ar 

o contrário: o repetitivo é o pai da sú mula e não o cont rário. O repetitivo 

é que te m os fundame ntos determin antes. O repetitivo que teve a 

participação de amicus curiae, audiência pública, que teve a formação 

mais elaborada, que teve sú mulas favorá veis e contrári as para f azer o 

cotejo. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

 Está certo. Para fazer o cotejo. 

 

PLATEIA 

Então a súmula ficaria somente pa ra aqueles casos em que não é 

caso repetitivo. Então o rep etitivo tem mais essa força até pelos seus 

efeitos, como juízo de prejudicialidade, retratação, sobrestamento. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Muito boa a ponderação. É isso mesmo. 

 

PLATEIA 

Esse é um questionamento. O outro, é a questão da legitimida de ou 

talvez da inconstitucionalidade do  recurso repetitivo que o  senhor 
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mencionou. Talvez, se ajus tássemos a li para  ampliar a participação de  

terceiros, com os legitimados da ação  civil pública, da ação coletiva, 

Então, talvez iríamos corrigindo isso.  

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Também. 

 

PLATEIA 

Vejo o recurso re petitivo como o principal meio para o Superior 

Tribunal de Justiça virar uma Corte de precedentes. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Muda o art. 103 da Constituição. Foi o que tentaram fazer em 

Portugal também. 

 

PLATEIA 

São esses dois questionamentos. 

 

 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 
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Para fechar o sistema.  

Mais alguém? 

 

PLATEIA 

Bom dia,  Professor. A minha dúvida é sobre o art. 10, ao qual o 

senhor se referiu. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Volto amanhã. 

 

PLATEIA 

Como operacionalizar isso nos co legiados, j á que no Juízo de 

primeiro grau parece mais fácil? É um juiz com as partes ali. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Vai baixar em diligência.  

Muitas ve zes, também, pela técnic a do julga mento de  um recurso 

especial, dificilmente, intr oduz-se um fund amento novo, mas pode 

acontecer e, a rigor, não poderia... Vamos pensar em uma coisa simples: 

uma mat éria depois que o especial fo i admitido, que tem aqui o efeito 

translativo – eu mesmo tive um caso assim aqui no Superior Tribunal de 

Justiça. Houve um fato superveniente e o Ministro abriu vista para a outra  
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parte se manifestar, diante da alegação que fiz. Então, é para não pegá-la 

de surpresa, embora o fato superveniente também fosse de conhecimento 

dela, mas isso eu s abia, não o Mi nistro, porque eu estav a trazendo uma 

coisa julgada de o utro processo da Justiça Federal que exterminava, 

fulminava a indeniz ação que estava se ndo discutida aqui,  e que eu tinha  

perdido no Tribunal de Justiça de São Paulo. Com trânsito em julgado lá, a 

meu favor, exterminava aqui.  

Então, abre-se vista para a parte contrária. É assim que eu vejo, 

quer dizer, é uma terceira via que, como os it alianos fa lam, não é nem 

aquilo que foi defendido pelo auto r durante  todo o processado e nem 

aquilo que foi defendido pelo réu. Então, diante de uma circunstância, que 

não precisa ser a antiga aplicação do  art. 462 – agora acho que é art. 

489, se n ão me en gano. Vai ser difí cil esse negócio de mudar número. 

Deveria s er o mesmo número, não acha? O mesmo número. Uma vez, 

logo depois da monitória, eu havia escrito um livrinho sobre a monitória , 

estava e m uma palestra, e  disseram:  “mas o senhor não criticou aqui , 

como é que o legislador pôs essa s letras aqui: 1.102-A, 1.102-B?” O  

homem bravo, um colega bravo. Eu falei: não pode mudar o texto legal. O 

senhor imagine o art. 20, que o senhor sabe tra ta-se de honorários – ele 

já ficou assim esperto já –, amanhã o  senhor acorda é o 22, daí o senhor 

não vai saber mais cobrar honorários, por isso que as le tras são usadas 

em todos os Códigos, para exatamente não alterar a numeração.  

Bom, para nós agora, por exemplo, todos sabem que o art. 485 é a 

rescisória e assim vai por di ante; o art. 535 os embargos. E a ssim por  

diante. Agora vamos ter que aprender de novo.  
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Então, nesse caso, não estou só me referindo ao fato superveniente, 

porque esse seria o mais óbvio, ma s mesmo assim, uma prescrição que a 

Ministra Maria Thereza de Assis Mour a, estudando os a utos, percebe que 

existe lá um caso de prescrição. E aí? Como é que faz? Ela não pode  

julgar, quer dizer, ela não pode, quem sou eu? Eu estou dizendo... 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

 Gostaria de ouvir a resposta. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Não, por força do art. 10, então ela vai ter que abrir vista, ela vai ter 

que revelar. A técnica é essa: ela revela... 

PLATEIA 

Intervenção fora do microfone  

 Professor, tenho uma observação da própria Ministra Maria Thereza 

de Assis Moura, em outra  oportuni dade, sua Excelê ncia observou diz 

seguinte, o artigo fala: “O juiz em gr au algum de jurisdi ção poderá [...]” . 

Nós não somos um grau de j urisdição, somos um Tribunal Superior. Grau  

de jurisdição são o primeiro e segundo graus. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 
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Aí fica mais fácil então. Eu não me ditei sobre isso. Eu sou contra em  

princípio. Eu oponho, em grau. Não, eu acho que aí tem... 

 

PLATEIA 

Intervenção fora do microfone  

 Também não pode? 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

 Não, não  pode porque é um sist ema, quer dizer, é um sistema  

franco. É isso que o legislador... É um sistema franco. Pode ter 

interrompido a prescrição. Eu tenho um argumento que ninguém debateu 

isso. Ela julga — agora a Ministra que está aqui na berlinda –, ela 

reconhece de ofício a prescrição,  sem falar nada  para as partes.  

Magistrado, pode. Mas eu tinha um argumento que suspendeu a 

prescrição. Eu tinha e eu tenho que ser convocado para falar s obre ou 

não, mas eu tenho que te r a oportunidade de  me manifestar. E eu estou 

falando da prescrição aqui, mas podemos pensar em uma outra coisa, por 

exemplo, um paga mento lá que tenha e, de repente, não tenha eficácia  

para a parte que está cobrando, porque aquilo é questão de solidariedade, 

então tem que abrir vista. 

PLATEIA 

Intervenção fora do microfone  
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A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

 É. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Bom, eu acho muito. Até o juiz de primeiro grau. Eu não estou e 

também nunca vi isso. 

PLATEIA 

 

Intervenção fora do microfone  

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Mas são as novidades. Se não  existirem as novidades, os  

processualistas ficam completamente sem ter o que f azer. Então, eles 

mudaram e há uma copiosa  literatura no art. 102, não, no art. 101. Eu 

falei 110, mas ac ho que é o 101, §2º, do Código de Processo Civil 

Italiano, com todas as letra s. É o que eles chamam lá... Há 30 (trinta) 

artigos nesses anos sobre la terza via; dovuto processo legale e la terza 

via; contraditório e la terza via; não sei o que e la terza via; 

cooperazzione, julgamento de mérito e deciosoni di terza via.  

Eu conve rsava com o Professor Din amarco sobre com o lá na Itália 

isso também proliferou muito, quer dizer, deu uma nova perspectiva no 
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processo, porque é a ideia de colabora ção. Insere as partes – eu não vou  

dizer ao lado do magistrado, mas em um conjunto cooperativo, processo 

cooperativo.  

Eu não a credito muito nisto, que a parte vá cooperar com a outra, 

porque não há em nenhum um arti go. É de um absurdo isso. Imagina se 

há isto: a parte c olaborar com a outra? Não há sen tido. Às vezes, as  

partes, o advogado tem que segurar antes da audiência. Sem noção aí,  

como dizem os jovens. Mas há com os advogados e magistrados, há; mas, 

como o senhor colocou bem, no pri meiro grau, nos órgãos colegiados, 

mas o máximo é abrir vista. Eu acho. Abre vista para a parte se 

manifestar. 

 

 

PLATEIA 

Intervenção fora do microfone  

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Estão discutindo is so até na arbitragem. Até es crevi: a li berdade do 

juiz e a  qualificação jurídica  dos fa tos. Escrevi  um pequeno artigo sobre  

isso. Mas aí há uma distinção, Ministro – vou tomar a liberdade de mandar 

para o senhor não à guisa de... –, mas,  quando é qualificação jurídica –  

foi até publicado e m uma r evista de 20 anos da arbitr agem, vou ver se 

arrumo, porque eu mando  o e xemplar inteiro. Mas e nfim, a Profes sora 
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Judith Ma rtin Costa é que sugeriu: “bom, você é de processo,  escre ve 

para esse livro em homenagem aos 20 anos da Lei de Arbitragem”. Daí 

escrevi: “A liberdade do árbitro [mas  onde est á ‘árbitro’ leia-se t ambém 

do Juiz] e a qualificação jurídica dos fatos”, que é a reprodução do art. 14 

do Código de Processo Civil Francês.  Nós copi amos, no art. 10, o Código  

de Processo Civil Francês.  

A qualific ação jurídica não tem nada , não se traz nad a de novo. 

Então, nós estamos discutindo simulaçã o e debatemos o processo inteiro, 

que é a simulação naquele c ontexto de fato e o senhor julga com base na 

coação. Precisa abrir vista. Porque é aí é o iura novit curia, ou seja, não é 

a terceira via, é só uma qualificação  que o magistrado.. . Porque,  senão, 

também o magistrado ficari a refém do  debat e das partes, quer dizer, a  

qualificação... Há uma suti leza aí. Não é um fundame nto novo. O iura 

novit curia, preciso dizer e t rago os fatos. Os fatos fora m trazidos e eu  

aplico o Direito inde pendentemente do f undamento legal e posso  

requalificar a demanda nes se contexto  de fato. O que eu não posso é, 

para esse contexto de fato, aplicar um outro fundamento jurídico, que não 

é a mesma coisa do que a requalific ação, porque a requalificação é a 

semântica. Há um acórdão do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira que 

citei em um livro sobre a causa de pedir, é o rótulo. Esse não atinge 

nenhuma das partes. Elas estão discutindo  sobre uma figur a, uma 

categoria jurídica – até uso essa e xpressão, porque eu peguei em algum 

livro francês –, e há a alteração, dentro daqueles fatos não há... 

 

PLATEIA 
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Intervenção fora do microfone 

 Mas é que essa  categoria tem efei to de prescrição. É diferente. A 

parte autorizar antes de mesmo de (...), esse (...) tem outros (...). É sútil. 

 

 O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

É um tema delicado. Acho que é um dos mais importantes do 

Código. 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Agora, não querendo esticar mais, mas esse é um tema muito 

interessante, porque se nós aplicar mos — nós temos discutido  isso n a 

Seção Criminal —  o art. 10, no Crime,  na esfera criminal, presc rição. Eu 

vejo uma prescrição ali de pronto . Prescrição vai dar extinção da  

punibilidade; se eu tiver que ouvir a parte contrária, se essa prescrição 

aconteceu, muitas vezes vai influenciar na esfera da liberdade do réu. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

Entendi. Demora quarenta dias até “A” até “B”. Quarenta dias. 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Tenho que a parte contrária ficou com a prescrição. 
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O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

É o adiantado da hora. É m elhor dizer que temos que encerrar por 

causa do adiantado da hora. Quando é assim, as coisas começam a tomar 

um rumo. 

 Muito interessante . Como há, no Direito, essa s vertent es, essas 

perspectivas, um olhar de uma forma e de outra. Há repercussões que são 

muito relevantes. É o conjunto das p essoas que acaba... Por isso que as  

mesas de processo lá, que restauramos, no nosso departamento, têm sido 

importantes, profícuas. 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA  

Professor José Rog ério Cruz e Tu cci, nós agrade cemos muitíssimo a  

sua disposição em  estar a qui hoje. Veja que tocou em temas muito  

importantes para o Superior Tribunal de Justiça, como essa questão d e 

súmula, de precedente. E servirá, tenho  eu certeza, para nossas reflexões 

a respeito dessas mudanç as que estã o prop ostas no Código, e como a  

matéria deverá ser enfrentada. 

Agradeço de coração. Sei que o Ministro Villas Bôas Cueva assim  

também pensa, o Ministro Moura Ribe iro também, pela sua disposição em 

estar hoje aqui conosco. E terá ce rtamente oportunidade de voltar  

amanhã, em outros dias, para continuarmos a discussão. 

 

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 
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O Ministro Moura Ribeiro, acho que me ouviu falar, eu prefiro e sse 

prédio aqui que o outro. 

 

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 

Nós que agradecemos pela sua participação brilhante no dia de hoje.  

Muito obrigada. 

  

O SENHOR JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI 

 Gostei muito mesmo. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS 

Chegando ao término desta palestra, lembramos a todos que nos 

encontraremos na próxima segunda -feira, às 10 horas, e não às 9h30 

como antes anunciado.  

Obrigado a todos.  

Boa tarde. 
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CICLO DE PALESTRAS SOBRE O NOVO CPC 

LITISCONSÓRCIO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS* 

 

AUDITÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Palestrante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON 

 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS 

Senhoras e senhores, bom di a. So licitamos aos presentes tomarem 

seus lugares e a manterem os telefones celulares no modo silencioso. 

Chegamos hoje ao sexto encontro do Ciclo de Palestras sobre o novo 

CPC, cujo objetivo é refletir sobre as mudanças que o novo Código trará ao 

STJ.  

 A palestra de hoje - Litisconsórcio e intervenção de terceiros -, será 

proferida pel o Professor Doutor da Universidade de São Paulo, Paul o 

Henrique dos Santos Lucon. 

 Antes, p orém, anunci amos a re alização da próxi ma pal estra: 

Incidente de desconsi deração da pe rsonalidade jurí dica e fraudes de 

execução, com os Professores Carlos  Alberto Carmona e José  Carlos  

Baptista Puoli, no dia 23 de mai o, próxima segunda-feira, às 10 horas da 

manhã. 
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 Os certificados da palestra de hoje serão entregues ainda hoje, por 

e-mail, aos serv idores que integram os ou tros órgãos do Poder Judi ciário. 

Para os s ervidores do STJ, o regist ro será fe ito de forma auto mática no 

sistema. 

Lembramos a todos que a lista de fr equência se encontra no bal cão 

ao fundo do auditório, em frente à entrada principal, e será recolhida às 11 

horas.  

Por fim, solicitamos que as per guntas dirigidas ao palestrante sejam 

efetuadas com o uso dos microfones a fim de que o áudio da gravação seja 

captado. 

Pedimos desculpas pela ausência do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva 

que não pode chegar e pediu para que começássemos sem a presença dele. 

O Professor Lucon se antecipou e preparou um currículo resumido, 

porque, de fato, o currículo extraído do Sistema Lattes é bastante extenso.  

 O Professor Paulo Henri que dos Santos Lucon é Presi dente do 

Instituto Bras ileiro de Dire ito Proces sual e V ice-Presidente do Inst ituto 

Ibero-americano de Dire ito Processual. Livre docente. Doutor e Mestre na 

Faculdade de Di reito da Universi dade São Paulo. Profes sor as sociado na  

Faculdade de Di reito da Uni versidade São Paul o. I ntegrou a Comi ssão 

Especial da Câmara dos Deputados do  Código de Processo C ivil de 2015.  

Foi juiz  na classe  jurista no Tribuna l Regional Eleitora l por oit o anos.  

Especializou-se na Faculdade de Direito de Milão. 

Sem demorar muito, passo a palavra ao Professor Paulo Henrique para 

proferir sua palestra. 
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O SENHOR PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON  

  Bom di a a todos. Quero dizer,  antes de mai s nada, da mi nha 

satisfação e honra em participar deste ciclo de debates sobre o novo Código 

de Processo Ci vil, parabenizar a i niciativa m aravilhosa deste Superior 

Tribunal d e Ju stiça em  realizar e sses eventos em que aproximamos a 

Academia do Tribunal e o Tr ibunal da Academia. É uma via de mão dupla 

em que espero ta mbém aprender mu ito c om os senhor es e, de alguma 

forma, contribuir com esse assunto qu e é tão intricado e diz respeito ao 

litisconsórcio e intervenção de terceiros. 

 Preparei uma apresentação que, ao que consta, já foi disponibilizada 

aos senhores. Evidentemente é um resumo do que falarei aqui, mas a ideia 

apresenta as linhas gerais da exposição. 

Qual a ideia de liti sconsórcio? O e squema básico d o processo 

geralmente é você ter um autor e  um réu nessa chamada relação jurídica 

processual. Nesses casos, não existe aquilo que chamamos de pluralidade 

de partes em cada um dos eixos da relação processual. 

A apresentação parte de um plano de exposição. Já vi que haverá uma 

aula dos Professores Carmona e Puoli, meus colegas na Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, que vi rão semana que vem fal ar sobre o  

incidente da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que serei 

bem breve e sucin to nesse aspecto, que é um tema muito atual e que 

desperta m uito in teresse, p rincipalmente aq ui, d o S uperior T ribunal d e 

Justiça, quando teremos que defi nir, afinal d e con tas es te Tr ibunal é o 

responsável p ela in terpretação d o d ireito in fraconstitucional, q uais sã o 

precisamente os req uisitos p ara a configuração da desconsideração da 
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personalidade jurídica. Um dos temas, por exemplo, é saber: a insolvência, 

pura e simples, é requisito para a d esconsideração? Mas isso falarei mais 

pra frente. 

Esse é o plano de exposição. 

Na primeira  parte entraremos com o tema do lit isconsórcio. 

Basicamente temo s uma pl uralidade de partes quando  há li tisconsórcio. 

Evidentemente que pode ser lit isconsórcio ativo ou passivo ou  

ativo/passivo, ou seja, a plu ralidade de partes pode se encontrar tanto no 

polo ativo quanto no polo passivo.  

Qual a ideia, então, que guia, qual o eixo condutor do lit isconsórcio? 

É evidentemente a economia proce ssual, porque se temos vários 

demandantes e vários demandado s, a primei ra i deia que vem é que  

estamos, de certa medi da, economizando um processo, po rque afina l de 

contas poderíamos ter outros processos. Essa é a primeira ideia que vem à 

mente. 

A segunda ideia que vem à mente é que o instituto também é voltado 

para prestigiar algo tão caro pelo Código de Processo Civil de 2015, que é  

justamente a harmonia das decisões, evitar atividades inúteis. Se pegarmos 

o eixo inteiro do Código de Processo Civil, destacarei isso mais pra frente, 

vamos perceber que a ideia,  o fio condutor do Código de Processo Civil de 

2015 é a segura nça juríd ica, é se ev itar decisões contraditórias, 

conflitantes. No passado, quando co mecei me us estudos, era visto com  

bons olhos a exi stência de diferent es pronunciamentos sobre um mesmo 

tema, i sso fazi a parte da i ndependência judicia l, da autonomia, 

entendimentos confli tantes conviviam bem. Hoje, para a soci edade civil , 
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isso é muito mal visto. O que a sociedade quer e cobra – fui juiz do Tribunal 

Regional Eleitoral em São Paulo por oito anos e era cobrado constantemente 

nesse aspecto –, é coe rência. As p essoas querem coerência.  Você se  

pronunciou daquel e jei to, então es se pronunci amento tem que ser da 

mesma forma. 

O que vejo aqui , e a grande di ficuldade deste Tribunal e de todos os 

outros é ter um fio condutor, é c riar jurispru dência, é  criar uma norma 

jurisprudencial, porque estamos di ante de um aperfeiçoamento da 

jurisprudência, de uma forç a expansiv a da juri sprudência e, portanto, 

temos um fio con dutor que é, em  certa medida, a criação de uma norma 

jurisprudencial. Quando se fala, por ex emplo, quais são os requisitos para 

a configuração da fraude de execução ou da fraude contra credores? Quais 

são os requi sitos, di zia eu , para a desconsideração da personalidade 

jurídica? No fundo, estamos cri ando certos pa radigmas e ce rtas normas 

que, embora tenham origem jurisprudencial, são normas e o julgador tem 

que levá- las em  c onta. P rincipalmente lem brando n o q ue concern e à 

motivação, art. 489, §1º, acredito que vocês já tenham tido essa exposição, 

hoje se exig e u m d ever d e fu ndamentação d o j ulgador m ais vert ical, 

portanto, tem que se lembrar o que se julgou aqui, como foi o entendimento 

anterior, e isso, digamos assim, er a mui to di fícil no passado, quando  

tínhamos que pesquisar em cada um dos volu mes de uma revist a, e hoje 

simplesmente jogamos uma pala vra e vêm todos os julgados à  nossa  

disposição. 

Então, a ideia é essa, de se prestigiar também a celeridade processual. 
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Já ouvi  de professores estrangei ros di zendo que a class action 

americana é o n osso lit isconsórcio multitudinário, para vocês terem uma 

ideia. Não é isso, sabemos que não é isso, mas eles têm essa visão de que, 

quanto mais demandados e demandantes, temos a possibilidade de atingir 

uma segurança jurídica e um benefício maior à coletividade. 

Com relação à formação do litisconsórcio, pode ser inicial ou ulterior, 

ou seja, pode acontecer no curso d o processo. Isso pode ter al gumas 

repercussões, inclusive com relação ao juiz natural. Permito-me, até para 

ficar m ais r ica a  p alestra, c itar a lguns j ulgados d o S uperior Tr ibunal d e 

Justiça. Por exempl o, há um jul gado antigo, relatado pelo Mi nistro Edson 

Vidigal, que dizia: 

“Não é admissível a formação de litisconsórcio ativo facultativo após o 

ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, em 

face d e p ropiciar ao j urisdicionado a esco lha d o j uiz. A  ad missão d e 

litisconsortes ativos facultativos deve ser requerida no momento adequado, 

sob pena de tumul tuar a marcha do pr ocesso com a renovação de fase já  

superada, no caso o pedido de informações."1 

Aqui também vem à tona, e faço refe rência ao CPC de 2015, art. 45, 

aqueles casos em que há intervenção da União Federal. Há uma disciplina 

nova interessante no novo Código de Processo Civil em que se impede que 

o juiz alegue o conflito de competência.  

                                    
1 REsp.n.24.743/RJ, Relator: Edson Vidigal - Quinta Turma, j. 18/08/1998. 
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Vale à pena, então, já que estamos aqui para fazer um levantamento, 

na medida do possível, mais vertical sobre o novo Código, o art. 45 do novo 

Código fala o seguinte: 

“Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos 

ao j uízo fed eral c ompetente se  n ele in tervier a Un ião, su as e mpresas 

públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de 

atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, 

exceto as ações.” 

Aí, excepciona a recuperação judicial, a insolvência civil, o acidente de 

trabalho e aquelas sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. 

Notem que aqui o legislador excepcionou, porque temos aquela regra 

geral que tem suscitado inúmeros debates, que é o art. 15, que estabelece 

aplicação do CPC, suplet iva e  subsid iariamente, aos processos e leitoral, 

trabalhista e administrativo. 

Mas vejam que interessante , é colocada uma novidade, até a í estou 

chovendo no molhado, estou dizendo o óbvio: a União interveio, tem que  

haver a modificação da competência. Mas aí vem a novidade: Os autos não 

serão remetidos se houver pedido – e isso est á no § 1º  desse dispositivo, 

do art. 45 – cuja apreciação seja de competência do juízo perant e o qual 

foi proposta a ação:  

“§ 2º Na hi pótese do § 1º, o ju iz, ao  não admi tir a cumul ação de 

pedidos em razão da i ncompetência pa ra apreci ar qual quer deles, não 

examinará o mérit o daqueles em que ex ista in teresse da Un ião, de suas 

entidades autárquicas ou de suas empresas públicas”. 
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Vejam que o processo continua e só não será apreciado aquele pedido 

que diga respeito, seja concernente à União Federal. 

E o § 3º finalmente dispõe: 

 “§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar 

conflito se o ente federal, cuja presença ensejou a remessa, for excluído do 

processo”. 

Vejam, aqui já temos al gumas novidades no que di z respeito a uma 

matéria q ue geralmente aconteci a, de  o juiz  federa l suscitar o conflit o. 

Então, a norma já está di zendo que não vai suscitar conflito. Já aqui est á 

dizendo que o juiz não pode suscitar conflito, porque se precisa prestigiar a 

celeridade. Al iás, para as partes não há coisa mais terrível do que haver 

conflito de competência, ou dúvida, num tribunal imenso com o Tribunal de 

Justiça de São Paulo em que não há conflito de competência, mas há dúvida 

de competência. 

Então, às  vezes,  v ão passa ndo para um, para outro.  Muitos d os 

senhores não sabe m, mas o Tribunal de Justiça era d ividido em Primeiro 

Tribunal d e A lçada C ivil; S egundo Trib unal d e A lçada C ivil; Tr ibunal d e 

Justiça – Seção Criminal, Seção Pública; Tribunal de Justiça Criminal. Então, 

às vezes, tínhamos situações teratológicas, de haver dúvida de competência 

passando do Tribunal de Justiça para o Primeiro Tribunal de Alçada, para o 

Segundo Tribunal de Al çada para vol tar para o  Tr ibunal de Justiça. Quer 

dizer, isso para o jurisdicionado é uma terrível denegação de justiça, esse 

atraso na defi nição de qual  será o órgão c ompetente a julgar a sua 

controvérsia. 
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Então, é evidente que aqui andou be m o legislador em t entar evitar 

essas discussões infinita s, pri ncipalmente, quando a jurisprudência j á 

tomou um posicionamento a respeito do tema. É desnecessário suscitar-se 

o conflito negativo de competência. 

Vamos notar, no Código de Processo Civil, inúmeros dispositivos que 

incorporam a jurisprudência, aliás, é a maioria; esse foi um exemplo claro 

do que acabei de dizer. Outras veze s, verificamos que a lei acaba por até 

revogar súmulas. Cito aqui, na questão de honorários, duas súmulas do STJ 

que deverão ser objeto de cancel amento, aquela que veda em matéri a de 

honorários advocatícios a sucumbência recíproca2 e aquela que vedava a  

propositura de ação autônoma ou ação rescisória no caso de decisão omissa 

em relação a honorários3. Para citar dois exemplos em que a legislação faz 

o sent ido contrário, o Poder Leg islativo vem e di z para o Judi ciário que 

aquele entendimento não deve prosperar porque esse não é o anseio ditado 

pelo Poder Legislativo. 

Com rela ção à obrigatorie dade do  lit isconsórcio, e le pode se r 

facultativo ou  n ecessário. V amos fa lar u m p ouco d o lit isconsórcio 

facultativo. Então, de acordo com o ar t. 113 do Código de Processo Civil:  

“Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo: I - se entre elas 

houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - os 

direitos ou as obrigações de rivarem do mesmo fundamento de fato ou de 

direito; III - entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de 

                                    
2 Súmula 306/STJ. 
3 Súmula 453/STJ. 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

10 
NOVO CPC: Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros  Data:18/5/2016 

 

pedir; IV - ocorrer afinidade em questões, por um ponto comum, de fato ou 

de Direito”. 

Quantas hipóteses aqui do chamad o litiscon sórcio fa cultativo. A  

acumulação de partes em um dos polo s da re lação processual é possível, 

mas não é necessária, e a decisão proferida pelo juiz será válida, ainda que 

esteja ausente um dos l itisconsortes. Há aqui a formação de um processo 

único, e aqui  vale um ensinamento, em uma cl ássica obra de José Carl os 

Barbosa Moreira, “Lit isconsórcio Un itário”, que di z o segui nte: “Ai nda 

quando a deci são da causa só dependa de solução que  se der à questão 

suscitada sobre o p onto comum de fato ou de direito, por certo, do ponto 

de vista lógico, impõe-se que tal  questão seja resolvida do mesmo modo 

para todos os litisconsortes, mas inexiste vinculação prática entre as várias 

posições jurídicas individuais. Não se torna impossível a atuação simultânea 

de regras  concreta s diverge ntes ac aso formuladas para cada u m dos  

coautores ou corréus. O ordenamento jurídico prefere tolerar essa ofensa à 

lógica, vista aí como um mal menor.” 

Quer dize r, para o litiscons órcio f acultativo basta haver um ponto 

comum, então a ideia é de se estabelecer uma lógica de encaminhamento 

para o processo, de haver um processo que resolva a questão para várias 

partes. E de acordo com o inciso I, sobre o qual falei, se entre elas houver 

comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide, é possível que 

duas ou mais pessoas litiguem em juízo, se entre elas houver comunhão de 

direitos ou obrigações relativas à mesma lide. 

E tem também a menção à cl ássica obra do p rocessualista mine iro 

Celso Agrícola Barbi que diz o seguinte:  
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“Comunhão de obrigaç ões existirá  quando os vári os devedores o 

ensejam em conjunto, quer  solida riamente, quer em partes defin idas. 

Temos exempl o de vári as pessoas qu e adquiriram uma coisa a prazo,  

responsabilizando-se por u ma parte do preç o, ou mesmo assumindo a 

posição de devedores solidários. Existe aí uma obrigação comum que pode 

ser exigida pelo credor. Se não houver solidariedade, o credor poderá cobrar 

de cada um a sua parte em ações dist intas, mas pode preferi r cobrar de 

todos, reunindo suas diversas ações em um só processo. Da mesma forma, 

se houver solidariedade naquela dívida, tanto poderá o credor acionar cada 

um separadamente como propor suas várias ações contra todos, ou alguns, 

em um só processo.” 

Ainda continuando, sobre o inciso II: 

“O litisconsórcio poderá se formar se, entre as causas, houver conexão 

pelo pedido ou pela causa de pedir.” 

Lembrando a defi nição do Códi go: mesmas partes, pedido ou causa 

de pedir idênticas, ou até em conexão. Se houver conexão, um pedido mais 

abrangente. Leva-se aqui em consideração, portanto, aquilo que a doutrina 

chama de elementos objetivos da de manda, pedi do medi ato e causa de  

pedir remota.  

Só que a í vem uma novi dade, que  costumo chamar de conexão 

instrumental, que está no § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil, que 

traz uma novidade muito interessante e que mostra just amente esse eixo 

sobre o q ual eu estava fa lando de se evitarem decisões contraditória s ou 

colidentes. Ele acaba por dar um novo conceito de conexão, que chamo de 

conexão instrumental: 
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“Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam 

[vejam só] gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. 

Temos uma i deia de conexão quando pensa mos nos el ementos 

concretos identificadores da demanda.  Então, estamos pensando:  aquele 

caso concreto, aqueles fatos têm um ponto comum, então o juiz tem que 

reunir os processos para julgamento conjunto. Acontece que, hoje em dia, 

o Código avança mais. Ele começa a mostrar que existe uma importância 

nos elem entos abstratos t ambém na  norma jurídic a que está sendo  

discutida. 

Vejam só os senhores. Quando os senhores estão aqui, diante de um 

recurso especial repetitivo, foram suspensas todas as demandas que dizem 

respeito àquele contexto, àquela norma jurisprudencial que se deseja criar. 

Vejam, aqui  o que está l evando em considera ção? Estamos levando em 

consideração os elementos concretos, se o João é autor e Maria é ré e se 

há um ponto comum na ação da Maria com o Carlos? Não. O que estamos 

vendo aqui são sit uações em que veri ficamos aquilo que estou chamando  

de homogeneidade jurídica. E o eixo do Código todo é esse, é evitar aquilo 

que está no § 3º do art. 55, ou seja, decisões contraditórias e conflitantes. 

Evitar at ividades desnecessárias, porque inúteis. Vejam, não val e a pena 

subir toda essa montanha de recursos  especiais a este Tribunal, para o 

Tribunal deliberar sobre o mesmo assunt o. Então, é melhor  suspender, o 

Tribunal deliberar sobre aquele tema e esse tema ter a sua aplica ção nos 

casos concretos. 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

13 
NOVO CPC: Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros  Data:18/5/2016 

 

E se vocês observarem, esse eixo que estou falando, § 3º do art. 55, 

encontra uma coerência em todo o Código. Não é tema dessa palestra, mas 

vou citar aqui esse eixo condutor. Olha só, já tenho esse § 3º do art. 55. 

Tenho a im procedência lim inar, aq uela p ossibilidade d e im procedência 

imediata da demanda, nos casos e m que houver decisã o proferida em  

processo repetitivo, art. 332. 

Vamos pensar agora na tutela da evidência, no art. 311, que autoriza 

o julgador a conceder a tutela da ev idência, se a decisão est iver fundada 

em decisão proferida em processo repetitivo. 

Aí, andamos mais pra frente e vamos lá para a apelação, art. 1.012, 

V, do Códi go de Processo Ci vil, a ap elação nã o será recebida no efeit o 

suspensivo, que é a regra geral, se  ela est iver lastrea da na tutela d a 

evidência, que se funda em uma norma jurisprudencial. Pode-se fundar em 

uma norma jurisprudencial.  

Poderes do Relator de se negar provimento a recurso de imediato, por 

decisão monocrática. O incidente de resolução de demandas repeti tivas, 

que cria  norma, os  recu rsos esp eciais repeti tivos, os embargos de 

divergência. Vejam quanta coisa. Te m um fi o condutor no Código que 

procura justamente prestigiar a previsibilidade jurídica, evitar, justamente, 

decisões contraditórias e conflitantes.  

 Então, quando o § 3º fal a de reunião, essa reuni ão não si gnifica 

reunião física, mesmo porque hoje te mos processo e letrônico. A reuni ão, 

ela está no campo i ntelectual, é aquel a reunião no senti do: “Temos que  

reunir todos esse s processos para  que ele s tenham um tr atamento 

uníssono, para que a questão seja enxergada no todo, de forma holística e 
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não de forma isolada, porque, assim,  terí amos deci sões co ntraditórias, 

teríamos atividades inúteis e desnecessárias”.  

 Bom, o inciso III, por sua vez, permite na formação de litisconsorte 

nas hipóteses em que ocorrer a afinidade de questões por ponto comum de 

fato ou de direito. É uma f igura bem genérica e abrangente, mas eu acho 

que essa ideia q ue eu disse aos senhores do concei to de conexão 

instrumental, previsto no §  3º, come ça a p ropiciar um sentido para essa 

expressão afin idade de questões, que estavam no Códi go anterior e qu e 

está agora no § 3º do art. 55. 

 Continuando aqui, vamos falar sobre uma figura, que é uma criação 

bem brasil eira já há al gum tempo,  que é a questão do lit isconsórcio 

multitudinário. É e vidente q ue a for mação d o lit isconsórcio p restigia a  

celeridade, na me dida em que contri bui para uma resol ução úni ca de 

diversas demanda s. Mas sabemos que em certas sit uações, o grande 

número de partes envolvidas pode resultar em uma situação contrária. Não 

necessariamente. Veja, podemos e stabelecer uma premi ssa que pode  

comportar exceções, que é um pouco daquilo que está no § 1º do art. 113, 

que quanto maior o número de litigantes, maior o número de atividades a 

serem desenvolvidas. Mas isso não é uma regra, porque, por exempl o, às 

vezes tenho decisões meramente declaratórias, posso ter dez mil pessoas 

ali que não vai afet ar em nada a tram itação do processo. Então, o Códi go 

de Processo Civil no art. 113, § 1º, atribui não dever ao julgador, mas uma 

faculdade, autoriza, o julgador a limitar o litisconsorte facultativo quanto ao 

número de litigantes, e essa é a ideia,  quando esse comprometer a rápida 

solução do li tígio ou di ficultar a de fesa ou o cumprimento de sentença. 
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Então, é precis o e videntemente que haja uma decisã o ou de ofíc io ou 

mesmo um requerimento para a limitação do litisconsórcio.  

 E, aqui, cito um julgado, já antigo aqui, relatado pelo Ministro, então, 

Ministro Jorge Scartezzi ni, que dizia: “Para o regular e bom 

desenvolvimento do processo, pode o magistrado inadmitir a pluralidade de 

partes, com pedi dos semelhantes e cumu lativos no polo at ivo da re lação 

processual. Impede-se, com isso, o ch amado litisconsórcio multitudinário. 

No caso concreto 107 autores que tumultuam o feito e causam embaraços 

ao direito de defesa da parte contrária e à rápida solução do litígio”. Então, 

deve ser esse requerimento apresentado no prazo para a  resposta. Então, 

existe aqui também a menção a um REsp 4, que vocês e stão vendo aí na 

tela e é claro que contra essa decisão caberá agravo de instrumento.  

 Vamos agora à figura do litisconsórcio necessário. Nesses casos, nos 

casos de litisconsórcio ne cessário, por imposição legal ou em virt ude da 

incindibilidade da relação jurídica mat erial, de Direito Material, então, são 

duas as situações, imposição legal, tem que ter litisconsórcio necessário ou 

em razão das próprias peculiaridades à relação jurídica de Direito Material, 

que impedem que haja um tratamento diferenciado. Se estamos pensando, 

por exemplo, em uma ação revocatóri a, chamada ação pauliana, que vem 

desde o Dire ito Romano, não tem como se pensar em não se colocar n o 

polo passivo, como réus, como dema ndados, aqueles que participaram do 

ato de transferência patrimonia l, em que se alega o chamado consilium 

fraudis por conta de um evento danoso, eventus damni, decorrente do ato 

de alienação para justament e prejudicar um credor. Então, aqui  há uma  

                                    
4 REsp 571.771, Rel. Min. José Delgado, 1T, j. 18/12/2003. 
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incindibilidade da relação jurídica, os dois têm qu e participar. Embora não 

seja uma demanda desconstitutiva, como  muitos civ ilistas defendiam no 

passado. É uma ação simplesmente voltada para retirar a eficácia ou tornar 

ineficaz total ou parcialmente aquele negócio jurídico. 

É evidente que aqui o reconheci mento desse ví cio pode causar 

simplesmente a anulação do processo  ou mesmo a extinção do process o, 

sem resolução do mérito, porque há pr oblema de falha no polo passivo, a 

ausência de um li tisconsórcio ne cessário. Mas existem seguidos 

pronunciamentos aqui  do Superi or Tribunal de Justi ça, di zendo que a 

questão do li tisconsórcio necessário tem que estar sujeita ao requisito do 

prequestionamento. Ci to um recent e jul gado, o Mi nistro Benedi to 

Gonçalves, que di z: “A ausência de prequestionamento da tese acerca do 

litisconsórcio passivo necessário atrai a incidência da Súmula 211”5. 

Mas vejam, tem uma questão aqui importante, que tem que se falar, 

às vezes, não se colocar alguém no polo passivo provoca aquilo que a gente 

chama de decisão inutiliter data, aquela sentença inútil, não é? Você vai ter 

a decisão, Bom: so what!” É inútil, não adianta nada. 

Então, me l embro de um ca so muito antigo aqui , aqui  não vou m e 

recordar do núme ro, mas era um caso  rel atado pelo, então, Mi nistro 

Eduardo Ribeiro, onde se pedia uma anulação de uma decisão assemblear, 

que tinha repercutido na esfera de inúmeros adquirentes dessas ações, era 

um desdobramento ou uma emi ssão de  ações,  e o Superior Tr ibunal de  

                                    
5 AgR no Agravo em REsp Nº 373.865/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1T, j. 14/10/2014. 
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Justiça entendeu p or bem anul ar a de cisão e determi nar a publ icação de 

editais. Vejam que interessante, não é? 

 Aqui, não posso dizer: tem litisconsórcio necessário? Não, mas aqui 

não dá pra colocar, eram ações ao po rtador no tempo que tinha ação ao 

portador. Então, é bem antigo. Então, nesse caso se determinou a anulação 

para se publ icar os edi tais, para se avisar.  “Olha, essa operação foi 

desconstituída e, portanto, aquele s que est ão com a ação, aqueles 

minoritários, aquelas ações pulverizadas poderão apresentar essas ações e 

resgatar o va lor c orrespondente”. Então, a i deia, aqui , é um pouco, 

também, tem que ter essa sensi bilidade da inutilidade da decisão. Vamos 

falar: “Poxa, não vou conhecer, mas é uma questão de ordem públ ica”. E 

entramos em uma jurisprudência t ormentosa, que ainda não est á muit o 

bem definida no Superi or Tribunal de Justi ça em questõ es de matéri a de 

ordem pública. Em alguns casos verificamos, a grande maioria das decisões 

exigindo prequestionamento, e a lgumas poucas, ali, esp açadas, dizendo:  

“Olha, aqui, rea lmente, o processo é inútil ou, por exem plo, nos casos de  

incompetência a bsoluta, naquel es casos em que não houve  

aperfeiçoamento do contrad itório”. Então, verificamos a lgumas situações 

em que a matéria de ordem pública é reconhecida por este Superior Tribunal 

de Justiça. São excepcionais,  ma s deve ser considerad o, aqui, 

principalmente, o Tribunal teve a preocupação de verificar quais os efeitos 

nocivos d a manutenção daquela deci são e do não conheci mento por, 

eventualmente, não ter havido o necessário prequestionamento. 

Evidente que há uma cl ara contra posição, aq ui, do lit isconsórcio 

necessário com o facultativo e é claro que aqui podemos pensar em figuras 

excepcionais de lit isconsórcio necessá rio at ivo e lit isconsórcio necessário  
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passivo. São situações que estão vinculadas à legitimação ad causam e vão 

provocar, na visão clássica de Barbosa Moreira - nessa obra que eu sempre 

cito Liebman, também, Picardi, na Itália -, de se extinguir o processo sem 

resolução do mérito. Sabiamente, o s Tr ibunais vêm  m andando vo ltar o  

processo. Integrar o li tisconsórcio necessário que não estava para que o 

processo, então, s e desenv olva re gularmente. Ai nda fal ando um pouco 

sobre o litiscons órcio neces sário, ex istem decisões em que se admite o 

litisconsórcio necessário, por exemplo, quando se fala da responsabilidade 

avoenga, responsabi lidade dos avós. Há até um jul gado rel atado pel o 

Ministro Francisco Falcão, dizendo o seguinte: “À luz do Novo Código Civil, 

há litisconsórcio necessário entre os avós paternos e maternos na ação de 

alimentos complementares”6. Esse é um caso, um exemplo claro, aqui, de 

litisconsórcio passivo necessário. 

A jurisprudência vai verificando, então, notem: vai construindo o que 

vem a se r lit isconsórcio necessário a  partir da rela ção jurídica de Dire ito 

Material. Mas o campo adequado em que enxergamos mais o litisconsórcio 

necessário são nas chamadas ações constitutivas, voltadas para um pedido 

ou desconsti tutivo, consti tutivo nega tivo, ou , às vezes, consti tutivo 

positivo, não é? Por exemplo, a constituição de uma servidão é um pedido 

constitutivo positivo exemplo clássico que acontece muito na Europa. Aqui, 

vamos imaginar um exemplo bem fáci l que é a anulação de concurso 

público. Então, aqui, também faço menção a outro julgado do STJ, dizendo: 

“No caso concreto, deve ser acolhida a preliminar de nulidade em razão de 

ser imperativa a citação dos candidatos em melhor classificação para formar 

                                    
6 AREsp 958.513, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 29/07/2016. 
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litisconsórcio passivo necessário, um a vez que a altera ção do re sultado 

pode repercutir em sua esfera jurídica individual.”7 Temos um exemplo claro 

de promoção exata do litisconsór cio nece ssário. As situações de  

litisconsórcio necessário at ivo são bem excepci onais, mas ocorrem, e 

também a jurisprudência tem alguns casos, nós vamos pensar: “Poxa, vou 

obrigar alguém a demandar,  Que coi sa mais estranha”. Mas, às vezes, a 

relação j urídica é  t ão in cindível q ue t enho q ue t er a p articipação d o 

litisconsorte. E, aqui , cito um julgado relatado pelo Ministro José Delgado 

que di z o segui nte: “Havendo o muni cípio aju izado ação de revisão que 

objetiva reparar eventual irregula ridade verifi cada em procedi mento 

licitatório, e demonstrado o potenci al risco d e malve rsação de  verbas 

oriundas da Administração Federal, é inteiramente legal e desejável que a 

União, por intermédio de sua ampla e eficaz estrutura jurídica, integre-se à 

lide juntamente com o muni cípio, no atingimento da finalidade pública de 

tão expre ssiva re levância. Qual seja , a de preservação do patrimôni o 

comum e de defesa da legalidade e transparência dos atos praticados pela 

Administração. Então, mani festamente, evidenciada, in casu, a q ualidade 

de litisconsórcio necessário ativo da União”8. Então, é situação excepcional, 

a doutrina dá alguns exemplos bem clássicos, assim, de vício redibitório – 

se se querer a devolução da coisa ou se querer a restituição de parcela do 

preço, aí, tem que chamar os outros  compradores também - , mas vejam 

que o tema também tem a sua atualidade. 

                                    
7 STJ, RMS 44.566/MG, 2ª T., Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 01/12/2015, DJe 16/12/2015. 
8 REsp Nº 716.986/PR, Rel. Min. José Delgado, j. 02/06/2005. 
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Vamos ver as consequências da ausê ncia de liti sconsórcio: “Caso o 

autor não atente à obrigatoriedade de formação do lit isconsórcio, o juiz  

ordenará a el e, a qual quer tempo, que promova a ci tação.” É aquil o que 

havia dito, a fim de que o processo se ja extinto sem resolução do mérito. 

O a rt. 115 do CPC estabelece que se a  sentença, se n ão observado o 

contraditório, será nula, se decisão deveria ser uniforme em relação a todos 

que deveriam ter integrado o processo; ineficaz, nos outros casos, apenas 

para os que não foram ci tados. Aqui, o dispositivo coloca um pouco lado a 

lado e m istura um pouco, nesse pont o, o litiscons órcio necessário do  

litisconsórcio uniforme que vamos falar um pouco. 

Esse dispositivo deve ser interpretado, é claro, com o art. 506 do CPC 

que é aquele clássico dispositivo que diz o seguinte: “A sentença faz coisa  

julgada às partes entre as quais é dada, não prej udicando terceiros”. Os 

senhores imaginem como é complicado fazer uma le i, n ão é? P ara ess e 

Código foi feito um anteprojeto no Senado. Depois, foi para o Senado. Foi 

feito um projeto d e le i e q uando chegou à C âmara, fui verificar esse 

dispositivo e estav a o seguinte: “A se ntença faz coisa j ulgada às partes 

entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros”. Desde 

o Direito Romano, a sentença pode beneficiar terceiros e estava lá. Passou, 

né? Passou em uma Comi ssão. Passou  em outra e estava lá , assim, 

ninguém percebeu.  I a passar. “Esp era um pouqui nho”. É óbvi o que a 

sentença pode beneficiar terceiros. O que não pode é prejudicar. E estava 

caminhando nesse sentido. 

Então, é complicado fazer uma lei. Você discute. Debate e às vezes 

passa uma coi sinha e de repente e ssa coisinha, simple smente, tem uma 

tradição de 3.000 anos. 
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Bom, ainda há o lit isconsórcio unitário que passarei a fa lar. Falei do 

necessário. Então,  se o lit isconsórcio necessário está li gado à i deia de 

legitimação ad causam, o unitário r efere-se à id entidade e efeitos da  

sentença. Então, quando pe nsamos em uni tário, pensamos em sentença 

uniforme e em efeitos da sentença em relação a todos os litisconsortes. E, 

aí, temos que atentar para a estrutura da rel ação jurídica substancial e o 

efeito que vai ocasionar nesse ponto. 

Sempre ci to, aqui , é um gr ande processualista brasile iro, profe ssor 

José Carlos Barbosa Moreira, então, esse tema é o livro, ali, o grande livro 

“Litisconsórcio Unitário”, e os senhores, realmente, têm que consultar esse 

dispositivo. E o te ma clássico, desde Liebman, até antes de Liebman, é a 

anulação da decisão assemblear.  A lguns d izendo: “ Olha, é  lit isconsórcio 

necessário”. Outros: “É facultativo”. Então, anula a decisão assemblear.  

Bom, beneficiou. Não tem p roblema. Mas os Senhores já pensaram por 

outro prisma. E se a anulação prejudicar. Tenho aqui um problema sério e 

teremos que analisar a relação jurí dica de Dire ito Materia l, p orque, 

normalmente, q uando pensamos em anulação da decisão assemblear, e 

esse é um exemplo traz ido naquele clássico livro de Liebman – “Eficácia e 

Autoridade da Sentença e Outros Escr itos sobre Coisa Julgada “-, clássico 

livro, o livro tido como a grande obra de Enrico Tullio Liebman, a ideia, aqui, 

é justamente dizer: “Olha, em alguns a sentença poderá prejudicar e essa  

parte que não entrou no contraditório, não se integrou na relação jurídica-

processual, não tem nem interesse”.  

Agora, se houver lesão, se houv er prejuí zo, demonstrado prejuí zo, 

essa parte, esse ente que não se suje itou contraditório poderá vir a juízo 

ajuizar a sua demanda. É isso. É essa ideia de fundo nesse escrito, não está 
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no livro propriamente dito, mas está num escrito bem separado e essa obra 

recomendo sempre  a le itura para quem  quer estudar processo de fácil  

leitura, mas muito denso. 

Ainda falando sobre o litisconsórcio unitário, tenho que falar da relação 

de autonomia dos litiscon sortes. Os litisconsort es são considerados como 

litigantes distintos em suas relações com a parte adversa, por essa razão, 

os atos e as omissões de um litisconsorte não prejudicam nem beneficiam 

o outro,  somente nos lit isconsórcios facu ltativos ou  necessá rios não 

unitários é que haverá essa independência de cada litisconsorte. 

Os casos de litisconsórcio necessário e unitário devem ser analisados  

a partir de um dupl o prisma: a garanti a do contradi tório e a efi cácia da 

decisão prolatada sem a devida integração da pluralidade de partes. Então, 

é cla ro que as relações j urídicas de  Dire ito Materia l únicas,  embora 

plurissubjetivas ou complexas, dão l ugar a li des também úni cas 

estruturadas sobre a base do lit isconsórcio. Isso impõe a prolação de uma 

sentença que disponha necessariame nte de manei ra uniforme para todos 

os litisconsortes, cuja citação é essencial para a eficácia do processo. É claro 

que os atos benéficos aqui  beneficiarão os listisco nsortes, aproveitarão os 

demais, aqueles atos prejudiciais produzirão efeitos apenas e tão somente 

se a el e ader irem to dos. A i deia é es sa. I mportante é c ompatibilizar a  

necessária incindibilidade da re lação de Direito Material com os eventuais 

comportamentos contraditór ios das p artes situadas no mesmo polo da 

demanda. Essa é a ideia de compatibilização. 

Vamos, avançando, às intervenções  de terceiros, que é a segunda 

parte na nossa exposiçã o. Então, a a ssistência. Para ter-se a a ssistência 
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qual é a regra de ouro? Interesse jurídico. O titular de uma relação jurídica 

de Direito Material conexa àquela que está sendo discutida em um processo 

poderá n ele i ngressar com  o i ntento de auxiliar uma das partes se 

demonstrar possuir interesse jurídico em que a sentença lhe seja favorável. 

Interesse jurídico o que é, portanto? É a relação jurídica de Direito Material 

que vincula o assistente ao assistido e, às vezes também, ao seu adversário 

e que pode de al gum modo ser afetad a pela decisão da causa na qual  o 

assistente não é parte.  

Evidentemente que temos que sepa rar aquela situação de mero 

interesse de fato. Tenho i nteresse, por exemplo, se sou credor de a lguém 

posso ter interesse que o credor vença uma demanda, sagre-se vencedor e 

receba um determinado crédito. Não tenho interesse jurídico, tenho mero 

interesse fático aqu i. Então, evidente que ao av aliar a admissib ilidade da 

assistência, o juiz  tem que analisar o interesse jurídico, se o  assistente é 

capaz, se está devidamente representado. 

E é importante dizer que no novo Código de Processo Civil se corrigiu 

uma i mpropriedade do Códi go de Proc esso Civil anterior, a assistência 

estava lá no capítulo de litisconsórcio e agora e stá inserido no capítulo de 

intervenção de terceiros. Ele é eviden te o assistente é por excelência um  

terceiro, mas, quando ingressa no pr ocesso, já dizia o saudoso e querido 

Ministro Athos Gusmão Carnei ro, o pr ocessualista dos pr ocessualistas, 

responsável por tantas leis importante s, a lei de 1994, a lei de 2005, a le i 

de 2006, que recentemente nos deixou, ele dizia o seguinte: olha, é terceiro 

enquanto não ingressar no processo, depois que ingressou, o terceiro vira 

parte. Então, evidentemente, que tem que ter um interesse o assistente no 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

24 
NOVO CPC: Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros  Data:18/5/2016 

 

resultado d o j ulgamento sej a p ara assegurar uma vantagem jurídica ou  

para evitar um futuro prejuízo. 

Ainda quanto ao cabimento, exceçã o feita ao p rocedimento especial 

dos jui zados especi ais em que não se admi te qual quer forma de  

intervenção, a assistência pode ter lugar em qualquer tipo de procedimento 

e em qual quer grau de juri sdição, inclusive nas instâ ncias esp ecial e  

extraordinária, devendo evidentemente se  respeitar os atos já praticados, 

há essa questão do requisito temporal e o assistente recebe o processo no 

Estado em que ele se encontrar. D ecisões j á profer idas não poderão 

evidentemente ser revistas.  

Lembrando aqui d a impugnação à intervenção do assistente e a 

atuação do jui z, o i ngresso, um pedi do de um terceiro para  s e tornar 

assistente pode ser impugnado dentro de 15 dias e evidentemente que se 

não tiver interesse jurídic o, essa inte rvenção tem que ser extinta.  E aí é  

claro que pode haver i mpugnação por qualquer das partes, o pedi do de 

intervenção aceito ou indeferido, temos aqui a possibilidade de impugnação 

e evidentemente há a interposição de um eventual agravo de instrumento. 

Esse incidente não provoca a suspensão do processo. É importante se dizer 

isso. 

É importante também falar aqui da desconsideração da personalidade 

jurídica, essa questão da  suspensão. Temos que tomar um certo cui dado 

com i sso tudo. A i deia da desconsider ação da personalidade jur ídica é 

implementar o contraditório, que é outra figura de intervenção de terceiros, 

o ponto central aqui da desconsideração é o respeito ao contraditório, mas 

esse contraditório pode ser postecipado, se eventualmente perceber-se que 
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é melhor fazer um ato de constrição a  ser evitar uma futura frustração da 

execução. 

A atuação do a ssistente no processo se limita ao auxílio de uma das  

partes, o assistente não está autorizado a formular novo pedido, ampliando 

o objeto do proces so, e le s implesmente está lá ajudando o assistido e,  

evidentemente, s uporta os mesmos ô nus e exerce os mesmos poderes.  

Pode o a ssistente apresentar provas,  impugnar atos da parte contrári a, 

recorrer, promover o andamento do process o, caso o ass istido seja revel, 

temos aqui  uma fi gura de s ubstituição processual . O assi stente vem em 

nome próprio na defesa do direito dele e também do direito alheio. Mas há 

evidentemente uma relação de subo rdinação, se  se recon hecer a  

procedência do pedi do, desi stir do pr ocesso ou transigir sobre d ireitos 

controvertidos, isso aí acaba afetando evidentemente o assistente. 

Vamos ver a questão pol êmica aí dá  justiça das decisões.  Fa lei da 

revelia que está  a í nos slide com o tr ânsito em julgado o assistent e não 

poderá rediscutir a justiça da decisão emitida no processo em que interveio. 

Vale dizer que a sentença proferida na causa de que o assistente participou, 

embora não produza efeit o de coisa  julgada contra e le mesmo, assim  o 

alcança, tornando-os indiscutíveis. 

Essa é u ma questão muito polêmica  que di z respeito à questão dos 

efeitos da assistência. Agora  a questã o da justiça da deci são, nós temos  

que ver em que medida, se ele não te ve condições pelo estado em que 

recebera o processo ou pelas declarações e atos do assistido, se o assistente 

foi i mpedido de produzi r provas susc eptíveis a i nfluir na sentença, se  

desconhecia a existência de alegações ou de provas que o assistido por dolo 
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ou culpa não se va leu. Evidentemente que ele tem condição de rediscutir 

certas questões que afetam a própria relação jurídica de Direito Material. 

Outra questão aq ui é a  a ssistência li tisconsorcial que di fere da 

assistência simples. O exemplo clássico que se dá é aquel a demanda em 

que figura o fiador e vem a parte principal devedora intervir no processo. E 

aqui temos a figura da parte. Muitos doutrinadores – não está isso no novo 

Código – colocam o assist ente lit isconsorcial em separado daquilo que se 

chama de in tervenção lit isconsorcial volu ntária. É aq uele su jeito q ue, 

embora não possa i ngressar no proc esso, às vezes funcionário público 

ingressando no mei o do processo para  se beneficiar da  decisão e o juiz 

julgador permite. Então, essa seria uma figura de intervenção litisconsorcial 

voluntária, não seria bem uma assistente litisconsorcial porque aqui ele tem 

um direito com relação à parte contrária e não tem nenhum vínculo com a 

assistência, não é uma assistência litisconsorcial porque não há uma relação 

entre assistente e assist ido como ocorre no ex emplo do fi ador e do 

afiançado. As pessoas normalmente confundem a assistência litisconsorcial 

com a intervenção litisconsorcial voluntária.  

Até aqui estou falando muita coisa que já existia no outro Código com 

alguns pontos muito positivo e precisamos falar na figura do amicus curiae 

que tomou uma força tremenda agora com o Novo Código de Processo Civil. 

Se nos processos de natur eza indivi dual, enquanto da tramitação dos 

processos em instâncias ordinárias, a participação das partes na formação 

do convencimento ju dicial encontra justificat iva na in afastabilidade da  

tutela jurisdicional e nos princípios correlatos, contraditório e ampla defesa, 

de modo a se assegurar que qual quer sujeito de dire ito não tenha o s eu 

patrimônio jurídico invadido sem an tes de ter ti do a oportuni dade de se  
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manifestar, nos processos de nature za abstrata em tramitação nos 

Tribunais Superiores por conta da aptidão de suas decisões de se tornarem 

casos paradigmas, a formação do co nvencimento judi cial deve-se dar 

também com ampla participação daqueles que, em função de uma relação 

de pertinência temática com a matéria discutida, têm condições de fornecer 

elementos para construção da decisã o judicial. Por isso, é que se  justifica 

nessas instâncias a interve nção do amicus curiae e a realiz ação de 

audiências públicas. 

A ideia é essa quando se fala em processo de natureza abstrata temos 

que pensar com mui to cuidado. Por exemplo, estamos diante de recursos 

especiais repetitivos que podem interessar a intervenção de amicus curiae 

que pode ocorrer até antes do julgamento, mas a ideia é permitir uma maior 

discussão, é se permitir um contraditó rio mais amplo possível justamente 

para se ter uma decisão segura sobre uma interpretação jurídica e o amicus 

curiae está ai para ajudar na construção dessa decisão. 

 Sou Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual e alguns 

Ministros têm mandado solicitações pa ra a intervenção em proc essos de 

recursos espec iais repet itivos. Ne ssa m issão in stitucional d o IBD P 

procuramos trazer al guns argumento s re levantes, auxiliando o Superior  

Tribunal d e Ju stiça n o ap erfeiçoamento d e su a j urisprudência. V ários 

Ministros nos deram a honra de apresentar manifestação. 

 O Instituto tem quase 70 anos e a sede é na Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, foi fundado na década de 50 pelos Professores 

Galeno Lacerda, Al cides Mendonça Li ma, Alfredo Buzaid  e José F rederico 
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Marques, verdadeiras constelações do Processo Civil até hoje e continuamos 

com esse trabalho na Faculdade de Direito. 

 A ideia aqui é, rea lmente, viabilizar a participação de todos. O art. 

138 autoriza o juiz,  o relat or, em funç ão da relevância da matéria e sua 

repercussão, a ad mitir a in tervenção no processo de pessoa n atural ou 

jurídica com representatividade adequada. Olha que interessante. Começa 

a nascer a ideia da chamada represen tação adequada. Então, quem é o 

ente adequado? Bom, é aquele sindicato, aquele instituto, aquele órgão que 

possa contribuir para o correto jul gamento. Evidente que o amicus curiae 

não está lá para exercer faculdades processuais, às vezes ele pode até ser 

parcial, tem o dever de ser parcial, outras vezes ele simplesmente está lá  

para elucidar os diversos pontos. A ideia é a de fortalecer o julgamento, é 

criar, na melhor medida possível, a construção da norma jurisprudencial. 

Temos ainda a chamada famosa denunciação da lide, que queriam até 

extingui-la, foi e voltou, mas tivemos uma diminuição dessa modalidade de 

intervenção de terceiros, não existe mais aquela figura da posse indireta da 

figura prevista no art. 70, i nciso II, do Código de Processo C ivil. Essa 

intervenção é car acterizada p elo in teresse d o d enunciante em  ob ter um 

pronunciamento judicial sobre a rel ação de garanti a estabelecida por ele 

com um terceiro, o denunciado.  

Menciono um jul gado, relatado pelo saudoso Mi nistro Carlos Al berto 

Menezes Direito, que diz o seguinte: “Não é cabível a denunciação quando 

se pretende, pura e simplesmente, transferir responsabilidades pelo evento 

danoso.”9 Não vale o sujeito fazer a denunciação para escapar do processo, 

                                    
9 REsp Nº 191.139/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 03/02/2000. 
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não é uma correçã o do polo passivo, não é uma nomeação à autoria.  O 

ingresso do terceiro gara nte a integração de nova  parte do processo e, 

evidentemente, que a exist ência dessa relação de garantia é an alisada no 

mesmo processo em que o denunciante é parte. Evita-se, evidentemente, 

a instauração de um processo suce ssivo. A i deia é evi tar pr ocessos 

sucessivos. 

Então, é modalidade de intervenção de terceiros provocado, o terceiro 

é forçado a ingressar no processo e o denunciante pede a condenação do 

terceiro que ele  af irma ter obrigaçã o de i ndenizá-lo. A i deia é trazer o 

terceiro c om demandas conexas e temos a  importa nte discussão de 

denunciações sucessivas.  Há uma clássica obra de um grande 

processualista Piero Calamandrei, que dizem até que é o maior 

processualista e va i além de Chiovenda, foi  consti tuinte na Consti tuição 

Federal Italiana no Pós Guerra, Professor da Universidade de Firenze e este 

ano está fazendo 60 anos o seu f alecimento assi m como o fal ecimento 

também de Eduardo Juan Couture, o grande processuali sta I bero-

americano em Montevidéu. 

Engraçado que o Brasil não tem essa  tradição de prestig iar essas 

grandes figuras que passaram e nos trouxeram tantos ensinamentos. Digo 

isso porque há 2 semanas estive no Uruguai e houve o evento de 3 dias em 

homenagem ao falecimento, as fi lhas de Couture participando, um evento 

com todos os processualistas ibero-americanos, veio gente até da Espanha 

para prestigiar a obra de Couture. Precisamos realmente fazer aqui no Brasil 

não no campo do processo, mas em outros campos. 

                                    
 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

30 
NOVO CPC: Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros  Data:18/5/2016 

 

 Uma das obras clássicas de Calamandrei é a “Chiamata in Garantia”, 

que é a chamada em garantia que nada mais é que a denunciação da lide 

nos casos de chamar o gara nte. Esse é o grande cl ássico e por i sso falei 

aqui da denunciação da lide e dessa clássica obra, sendo que a ideia é criar 

demandas conexas no mesmo processo. 

 Uma boa novidade é tirar aquela polêmica de se dizer a respeito da 

denunciação da lide sendo obrigatória e o art. 125, do Código de Processo 

Civil, de 2015, informa que deixa de ser obrigatório já  que admitido o 

exercício do di reito de regresso  em demanda au tônoma; ti ra a  

obrigatoriedade e estabelece a poss ibilidade de regresso em demanda 

autônoma, aquela ideia da evicção, se não fizesse essa denunciação perdia 

o direito, havia a discussão, ia para o Código Civil verificar, tinha direito a 

uma parte e a ou tra parte. Agora nã o, hoje simplesm ente existe uma 

ausência de demanda e o magi strado deverá analisar se todos os 

pressupostos relativos ao julgamento de mérito estão presentes e verificar 

se não houve denunciação e isso vai acarretar alguma consequência, mas 

não vai afetar o Direito Material. 

O direito regressivo poderá ser exercido tanto por ação autônoma ou 

quando a denunci ação for i ndeferida ou pel a própri a denunci ação, 

lembrando aqui que só se admi te uma única denunciação. Não há mai s a 

possibilidade de denunci ações su cessivas que era uma discussão da  

doutrina, se poderi a ou  não. Só se  admite uma denunciação sucessiva  

promovida pel o denunci ado contra se u antecessor imedi ato na cadeia  

dominial ou quem seja responsáve l por i ndenizá-lo, não podendo o  

denunciado sucessi vo promover no va denunci ação. Hi pótese em que  

eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma, é o § 2º do 
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art. 125. É uma importante novidade  porque isso ta mbém servia d e 

expediente de procrasti nar o processo , falavam: “Há, comprei do fu lano, 

ele que me vendeu e o outro que me vendeu...”, e o processo não acabava. 

Trata-se aqui, então, de uma legítima limitação à propositura de demandas 

incidentes, a fi m de que o objeto litigioso d o p rocesso n ão sej a 

excessivamente ampliado, trazendo grandes e interm ináveis discussões 

para o processo. 

 Ainda falando sobre a denunc iação, lembrando que ouve limitação. 

Então, temos o ca so da evicção que es tá no inciso I, a fim de que possa 

exercer os dire itos decorrentes da evicção. E a quela situação de contrato, 

que é o inciso II, aquele que estiver obrigado por lei ou contrato a indenizar 

em ação regressi va o prejuí zo de qu e for venci do no processo. Ci to um 

julgado do STJ, relatado pelo Mi nistro Ari Pargendler, que di z o segui nte: 

“O cabi mento da denunci ação depend e da a usência de vi olação dos 

princípios da celeridade e da economia processual. O que implica valoração 

a ser realizada pelo magistrado em cada caso concreto.”10 Aqui ele cita um 

julgado relatado pelo Ministro Castro Meira: “Por essa razão, ainda que a 

denunciação da lide tenha sido mal indeferida, não se justifica, na instância 

especial, já adi antado o estado do pr ocesso, restabelecer o procedimento 

legal porque a finalidade do instituto, economia processual, seria nesse caso 

contrariada.”11 O M inistro fez  correta mente, chegou até aqui, n ão tem 

                                    
10 REsp 975799/DF, 2ª. T., rel. Min. Castro Meira, j. em 14/10/2008, DJe 28/11/2008. 
11 REsp 170681/RJ, 3ª. T., rel. Min. Ari Pargendler, j. em 01/04/2008, DJe 15/04/2008. 
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sentido voltar t udo para con tinuar o p rocesso. Ev idente que foi t ambém 

uma medida amparada por uma economia processual. 

Se evidentemente o denunciante for o autor, ele vai requerer isso já 

na inicial; se for o réu - e cito aqui um julgado, o REsp n. 97.91512, relatado 

pelo Ministro Barros Monteiro -, será na contestação. 

Vamos ver aqui a posição do denunc iado em relação ao a utor. “Se o 

autor denunciar a lide, o denunciado que comparecer ao processo se tornará 

seu lit isconsorte. Esse é um caso, portanto, de li tisconsórcio ati vo 

facultativo u lterior. C omo lit isconsorte, o denunci ado é au torizado, 

inclusive, a aditar a petição inicial, procedendo-se em seguida a citação do 

réu, assumindo status de parte, o denunciado responde também pelo ônus 

da sucumbência.” De novo aqui um REsp re latado pelo Ministro Barros 

Monteiro, REsp n. 115.89413. 

Já aqui na posi ção do denunci ado em relação ao réu. O denunci ado 

que comparecer ao processo devi do à denunci ação promovida pelo réu e 

contestar o pedi do do autor se to rna litisconsorte evidentemente do  

demandado, do réu. Nesses casos, le mbrando um acórdão re latado pelo 

Ministro Wal demar Zvei ter: “E xistindo litisconsortes passivos com  

procuradores diferentes, o prazo para recorrer é contado em dobro.”14 Aqui 

é aquele 191 que hoje foi restruturado. Atenção ao processo eletrônico, não 

tem mais prazo em dobro, todas aquelas observações aqui. Se por acaso o 

denunciante reoriginário for excluído, o processo não se extingue. Continua 

                                    
12 REsp 97915/SP, 4ª. T, rel. Min. Barros Monteiro, j. em 20/11/2001, DJ 22/04/2002 p. 207. 
13 STJ, REsp 115894/DF, 4ª. T, rel. Min. Barros Monteiro, j. em 23/10/2001, DJ 25/03/2002 p. 287. 
14 STJ, REsp 191772/RS,3. T., rel. Min. Waldemar Zveiter, j. em 07/06/1999, DJ 02/08/1999 p. 187. 
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contra o denunciado até então o li tisconsorte passivo na posição de único 

demandado.” REsp n. 98.072, relatado pelo Ministro Humberto Gomes de 

Barros15. 

Finalmente outro acórdão relatado  pel o Mi nistro Si dney Beneti, 

900.762, que diz o seguinte : “Passando ao largo da d iscussão acerca da 

natureza jurí dica que o denunci ado assume no proc esso, tem-se-lhe 

reconhecido, e não poderia ser diferente, o interesse em oferece r 

resistência de forma ampla à pret ensão deduzi da pel o adversári o do  

denunciante, tendo em vista que o desfecho da demanda principal poderá 

repercutir na demanda secundária.”16 

Ainda na denunciação, temos aquelas situações de o denunciado não 

comparecer, o réu denunciante pode deixar de prosseguir com a sua defesa 

e restringir a sua atuação em ação regressiva em face do denunci ado. Na 

hipótese de o denunci ado confessar os  fatos alegados pe lo autor, o réu  

poderá prosseguir com a  sua defesa ou  então, se ade rir a ta l 

reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso veiculada 

em face do demandado. 

Então, sendo julgado proce dente o pedido formulado pelo autor na  

demanda principal, poderá ele requerer o cumprimento de sentença em face 

do denunciado nos limites da responsabilidade deste na ação regressiva. 

Temos q ue estudar o con teúdo da sentença. Se forem julgadas 

improcedentes as duas de mandas, é meramente declaratóri o, pode ser 

                                    
15 STJ, REsp 898072/RS, 3ª. T, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 17/03/2008, DJe 13/05/2008. 
16 STJ, REsp 900762/MG, 3. T., rel. Min. Sidnei Beneti, j. em 12/02/2008, DJe 25/04/2008. 
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meramente declaratório e condenatório. Há toda uma questão aí a respeito 

da análi se de cada capí tulo deci sório para  se  verif icar se é  meramente 

declaratório ou condenatório. 

Quanto ao chamamento ao proce sso, não temos grandes novidades. 

Continua a mesma estrutura do Códi go de 73, podem ser chamados ao  

processo o af iançado na açã o em que  for fiador o réu, os  outros f iadores 

quando na ação for citado apenas um del es, os devedores soli dários, 

quando credor exigi r de um ou de alguns d eles p arcial ou  t otalmente a 

dívida comum. A ideia é chamar os coobrigados, essa é a ideia. Há a questão 

se é chamamento  ao processo na exec ução ou não, a integração de um 

devedor solidário, se pode no processo. Na realidade, é uma integração no 

polo passivo da execução, não é uma figura de chamamento ao processo  

porque a figura do chamame nto ao processo é uma figura do processo de 

conhecimento. Aqui  é si mplesmente chamar um ente solidariamente 

responsável, e essas normas estão pr evistas nos dispositivos atin entes à 

execução. Não tem a ver, portanto, com a figura do chamamento ao 

processo, que é uma figura típica da fase de conhecimento. 

Vou me intrometer aqui , temos te mpo ainda, e falar um pouqui nho 

sobre o inci dente de desconsi deração da personali dade ju rídica, af inal o 

meu múnus, o meu encargo, foi  de falar sobre intervenção de terceiros, e  

o incidente da desconsideração da personalidade jurídica está agora como 

intervenção de terceiros.  

É importante dizer que a razão de ser da personalidade jurídica reside 

na necessidade de as pessoas naturais se associarem para a realização de 

um fim comum. Então, temos uma lig ação umbilical com a economia de 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

35 
NOVO CPC: Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros  Data:18/5/2016 

 

mercado, com uma forma de reduzir os  custos de invest imento, uma vez 

que o investidor não fica pessoalmente sujeito aos riscos da atividade. 

Entretanto, temos que l embrar que a personalidade  jurídica  d eve 

servir somente para viabilizar e dinamizar as relações do plano econômico. 

Aí, no fim do sécul o XIX, todos sa bem, naquele caso salomon versus 

salomon, foi construída a Teori a da Disregard of Legal Entity. A ideia era  

desconsiderar a se paração patrimonial diante de uma situação de abuso.  

Evidentemente, o ato abus ivo é o exercício in adequado ao arrepio de sua 

função social e também aquela ideia de fraude, de confusão patrimonial. 

A bali za para nós é o art. 50. Vo u falar também de como recebi o 

processo leg islativo na Câmara. No Senado ti nha uma expressão  

denominada grupo econômico e passou do anteprojeto, foi para o Senado, 

estava lá o grupo econômico e foi para a Câmara e perguntei: por que tem 

essa expressão grupo econômico?  Porque, vejam, grupo econômic o é um 

termo que tem duplo sentido, se eu perguntar para um comercialista, para 

o querido professor Modesto Carvalhosa, o que é um grupo econômico, ele 

vai d izer: “Bom, p ara te r u m grupo econômic o é  nece ssário ha ver uma 

convocação de uma assembleia, demonstr ação de todos os ativos, e aí se 

criar o grupo econômico. 

Se você  perguntar para a lguns ju ízes trabalh istas o q ue é grupo 

econômico? Eles falarão o seguinte: “Grupo econômico é toda situação em 

que eu posso t er uma probabilidade de confusão patrimonial. Assim, por 

exemplo: se eu fui sócio de alguém por seis meses na década de 80 e depois 

em 2016 não deu certo, aquilo é grupo econômico”. Já vi decisões assim na 

Justiça do Trabalho dizendo, “olha, tem grupo econômico aqui”. Com nítida 
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vedação à proibição de decisões surpresa, no artigo n. 10 não pode. Então, 

o julgador pegou uma notícia no site, jogou e falou que era grupo econômico 

porque a empresa ti nha feito uma soci edade de propósito específ ico n a 

década de 80 e, portanto, agora, trinta anos depois, tinha grupo econômico. 

Aqui temos que pensar e verificar se é isso que queremos para o Brasil, se 

queremos uma interpretaçã o dessa forma sobre a desconsideração da 

personalidade jurídica, porque não vale a pena fazer pessoa jurídica.  

Temos que pensar também por esse prisma. O que quero dizer é que 

esse termo “grupo econômico” saiu do Código, porque o Código tinha que 

cuidar de um ponto úni co: a observânci a do contradi tório na  

desconsideração da personalidade jurí dica. A i deia não é o contradi tório 

prejudicar a execução, tanto que disse que pode ser diferido ou posticipado, 

pode-se haver apreensão e depoi s pe rmite-se o con traditório. Mas, o 

contraditório tem que ter. A ideia do incidente de desconsideração foi fazer 

a previsão de um procedimento para um ingresso de um terceiro sujeito à 

eventual responsabilização patrimonial, a ideia foi essa. 

Caiu essa expressão “grupo econômico”, até porque temos que l evar 

em consideração que já existem muit os d ispositivos e  n ão será  em  u m 

Código de Processo Ci vil que col ocaremos outros temas, outros conceitos 

relativos ao Direito Material, não tem sentido eu colocar o Direito Material 

num Código de Processo Civil. Esse termo foi e xtirpado na Câmara e fo i 

colocado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica na parte 

de intervenção de terceiros.  

 E também tem uma  novi dade i nteressante chamada 

desconsideração da personalidade jurí dica inversa. Então, naqueles casos  
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em que a  pessoa físi ca não tem nada e tudo te m participações em várias 

empresas.  Já se permitiu a desconsideração inversa, isso foi um importante 

avanço, mas a idei a maior foi di sciplinar, sem dúvi da nenhuma, o 

contraditório. 

Falando aq ui sob re a  id eia d e u ma t eoria m aior, es tamos d entro 

daquilo que se está na lei, temos que observar a lei. O artigo n. 50 fala em 

abuso de di reito representado pel o desvio de fi nalidade ou confusão 

patrimonial. 

 Temos o artigo n. 28 do CDC, que fala também da desconsideração 

da personal idade jurí dica nas si tuações de abuso de di reito, excesso de 

poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato 

social. Temos a inda o art igo n. 50  do Código Civil, artigo n. 28 do CDC, 

artigo n. 34 da ei  de defesa da or dem econômica. Lei anticorru pção no 

artigo n. 14 também trata do tema. Vejam só, lei ambiental, aqui também 

trata do tema. Não temos que, portan to, colocar aqui  mais um concei to 

para confundir mais ainda. Acho que tem aqui um ponto e, por isso, qui s 

tocar nesse aspecto, nessa modalidade de intervenção de terceiros com os 

senhores porque isso será um desafio, aquelas situações em que o  sujeito 

força a de sconsideração da pe rsonalidade jurídi ca. O suje ito v endeu a  

empresa, fez lá a uditoria, foram vá rios bancos que fal aram: “ok, pode 

vender”. A empresa vendeu, estava superavitária, era ótima, maravilhosa. 

Aí veio um caos econômico no Bras il e a empresa quebrou. Logo,  fica em 

recuperação judicial e o s credores, para fugirem da recuperação judi cial, 

tentam entrar no patrimônio de quem vendeu lá atrás e que estava tudo 

em ordem. Quer dizer, não dá. 
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Também não dá  aquel as si tuações em que há ní tida confusão 

patrimonial..., você vê um bem que  es tá na posse de outro, empresas 

fantasmas, empresas em paraíso fi scal, empresas em Delaw are, n o 

Panamá. Então, você vê o ativo de dois bilhões sendo vendido por dez mil 

reais, dez mil dólares. Evidente que estamos diante de um cla ro caso de 

fraude. Temos que analisar cada caso, mas é importante estabelecer certos 

critérios para isso. Permitam-me dizer um critério, que já foi reconhecido 

em al guns acórdãos deste Superi or Tri bunal de Justiça, que a mera 

insolvência não é suficiente para a decretação da desconsi deração da 

personalidade jurídica. Te mos que ve r os outros elementos, desv io d e 

finalidade, confusão patrimonial. 

A i deia, portanto, é se pres tigiar, sem  dúvi da nenhuma, o 

contraditório, ai nda que l he seja di ferido. Assim, o ponto aqui  é tentar 

tutelar o contraditório e permitir um exercício do direito de defesa de forma 

mais am pla possível e se,  evidente mente, esse incid ente for julgado  

improcedente, ou seja, a favor da desconsideração, é cla ro que haverá  

aplicação da sanção de in eficácia em relação ao ato de transferência 

patrimonial. 

 Quando falamos de fraude nunca falamos do campo da i nvalidade. 

Não estamos no campo da invalidade, estamos no campo da ineficácia, da 

sanção de ineficácia em relação ao ato de t ransferência patrimonial. Essa 

sanção de ineficácia pode ser total ou parcial. Vamos imaginar que o sujeito 

adquiriu um bem de um milhão e a fraude está em cem mil reais, não tem 

sentido então desconstituir o ato jur ídico se estamos a falar, portanto, de 

sanção de i neficácia ou de desconsti tuição parcial da eficácia programada 

do negócio juríd ico, nesse caso, perm ita-me entrar um pouco em Direit o 
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Civil. Apenas para colo car co mo um encerramento do i ncidente de 

desconsideração na person alidade j urídica a questão da observânci a do 

contraditório, esse que é o ponto central.  

 Gostaria d e fa lar aq ui d e duas situações que antes eram 

intervenções de terceiro no Código de Processo Civil, de 1973, para encerrar 

a minha exposição e cumprir rigorosamente o tempo que me foi dado. 

 A primeira é a figura da oposiçã o – coube até num slide aqui a 

modificação da jurisprudência do STJ que permitia a desconsideração sem 

a prévia citação dos sócios -, aquela ideia de observância do contraditório. 

Isso fica superado porque tem que observar o contraditório. Lembrando que 

pode haver ato de agressão patrimonial se, evidentemente, a citação gerar 

uma ineficácia da execução. Prejudicar a execução não tem sentido, faz o 

contraditório e o sujeito esvazia o cofre, não dá para pensar assim.  Existe 

o contraditório, mas também podemos posticipar esse contraditório, ainda 

que o incidente determine a citação.  

Falarei aqui da oposição. A oposição sai de figura de intervenção de 

terceiros que é aquela demanda proposta por um terceiro, era a chamada 

intervenção de te rceiros p rovocada onde uma parte vinha a  juízo e  

propunha uma demanda contra as partes originárias. Então, essa era a ideia 

de oposição. No novo Código passou a ser um procedimento especial, foi e 

voltou, uma confusão se é procedim ento especia l ou  in tervenção d e 

terceiros. A meu ver, é  uma intervenção de terceiros provocada, onde um 

terceiro ingress a com  uma dema nda contra partes li tigantes. 

Evidentemente, que o efei to será variáve l se a op osição f or j ulgada 

procedente, será  meramente decla ratória em face do demandante da 
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demanda or iginária e será  con denatória em face do demandado da 

demanda or iginária. Tem  u ma q uestão a í r elativa a os efe itos, q ue é 

importante se lembrar.  

E, f inalmente, para encerra r, aqui, e ssa minha tarefa á rdua de dois  

temas tão difíce is – lit isconsorte e  in tervenção de te rceiros -,  fa lo da  

nomeação de autoria que se  extinguiu, não tem mai s essa figura no novo 

Código, mas tem aquela possibilidade de correção de polo passivo.  

Vocês estão lembrados daquele acórdão que citei do Ministro Direito, 

que a denunciação da lide não é uma intervenção utilizada para se fugir de 

responsabilidades, no exempl o que ele deu  o sujeit o estava  querendo  

responsabilizar um terceiro e sair do processo. Não, a denunciação é uma 

demanda subordinada em relação ao garante ou naqueles casos de evicção.  

Na nomeação de autoria, não, o ré u quer simplesmente dizer: “não,  

não é comi go, sou parte il egítima, demanda o outro, in dica o outro, nã o 

é?”. Era assim que existia a nomeação autoria.  Era uma figura totalmente 

inútil, nunca vi uma nomeação autoria em vinte e cinco anos de advocacia, 

eu nunca vi , mas agora tem um di spositivo aqui, ou seja, se o réu al egar 

na contestação ser parte ile gítima ou  não ser responsá vel pelo prejuízo 

invocado, o juiz facultará ao autor a su bstituição do réu em qui nze dias – 

art. 338. 

Ao alegar sua ilegitimidade incumbe ao réu  indicar o su jeito passivo 

sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas e de  

indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes – art. 339 -, está no capítulo, 

na parte do Códi go que trata das partes, não tem nomeação, mas isso, 

senhores, é sem dúvida nenhuma a nomeação.  
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Quero agradecer a todos a presença nessa manhã e estou à disposição 

para qualquer esclarecimento. 

Muito obrigado. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS 

O Professor esta rá disponível  para perguntas. H á pessoas 

interessadas? 

Marcelo Ornelas. 

 

O SENHOR MARCELO ORNELAS 

 Bom dia Professor, Excelente palestra. A pergunta é mais relacionada 

aos recursos repetitivos e essa intervenção de terceiros. E agora o amicus 

curiae como a intervenção de terceiros e assistência simples, acho que na 

jurisprudência nunca se discutiu a participação por admissão do assistente 

simples no re curso repetit ivo, mas, agora, com o nov o Código, o que o 

senhor acha da admissão d o assistente simples diretamente, aqui, no STJ 

lá no recurso repetitivo, talvez, ali, pelo art. 927, pelo art. 1040 que fala...e, 

complementando, daquel a parte do pr ocesso sobrestado. Então, a parte 

tem o processo sobrestado e  será d iscutido aqui no STJ e se seri a cabível 

essa admissão que acaba in fluenciando em outro ponto que é aquela da  

desistência do recu rso repetitivo, pa rágrafo único, muda  a juri sprudência 

do STJ que fala que a parte não pode  desist ir, mas agora fa la que pode 

desistir só que não aplica aquela.  
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Só que a gente tem uma di ficuldade de que o processo vai fi car sem 

o recorre nte, como que vai ser, quem  vai rec orrer, no IRDR f ala que o 

Ministério Público pode substituir, como que ficaria essa questão?  

Isso, pode ser admitido no recurso repetitivo e se ele for admitido, ele 

pode admitir, inclusive, a titularidade daquele recurso caso haja desistência 

ensejando, inclusive, os efeitos da coisa julgada pelo assistente por que as 

exceções do 125, não se aplicam, porque são matérias de prova.  

 

 

O SENHOR PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON  

Pergunta excelente, pergunta muito boa. 

Esse entendimento  de que deve cont inuar, no caso de  desistência,  

desiste p ara a pa rte, mas continua o recurs o repetit ivo em andamento, 

porque no fundo o que queremos definir é a tese jurídica, há um interesse 

metaindividual, aqui , não é? Por que defi nir a norma jurí dica, o ponto é 

esse. 

Vamos pensar o seguinte: o assist ente ingressa em  juí zo. O que  

acontece? O assist ido desiste, formul a a sua desistência. Se fizermos a 

leitura de que ele é um assistente, en tão é evidente que a desistência, se 

ele for um assistente simples, a desistência o afetará, isso se pensarmos se 

esse nome que ele coloco u na peti ção de assistên cia é  uma assistência , 

porque, na reali dade, parece-me que  ele pode dá um nome, um nomen 

juris de assistente, ele quis dizer: “olha tenho i nteresse na tese jurí dica, 
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estou aqui como amicus curiae”. Então, acho que são duas situações bem 

distintas. 

O que esse interveniente veio a juízo dizer, diz respeito à tese jurídica 

a questão a ser tratada, a ser debatid a juridicamente? Tem a ver. Ele não 

está entrando aqui como mero assist ente, ele está  entrando aqui com o 

amicus curiae, porque, evidentemente, pode  até não ser afetado pela 

decisão, ele pode ter interesse.  

Vamos tentar estabelecer assim:  

Primeiro ponto, pri meira anál ise c ognitiva a  sab er: Is so é  u ma 

assistência ou é um pedido amicus curiae? 

Se não t iver repre sentatividade adequada, nã o estamos di ante do 

amicus curiae, bom estamos diante de um assistente.  

Primeiro, vamos verificar ou é um amicus curiae ou é um assistente? 

Em sendo um amicus curiae continua com a representativi dade adequada 

o i nteresse, aqui , é metaindi vidual de se defi nir a tese jurí dica a ser  

prolatada no futuro.  

Não é, é um assistente mesmo, ele tem um interesse subordinado se 

estivermos diante de uma assistência simples.  

Se houver pedi do de desi stência e estivermos diante de uma 

assistência simple s, a desistência afetará a sua condição, sai fora o 

assistente. 

Terceira si tuação, não  é um assi stente simples, na r ealidade é um 

assistente litisconsorcial que a gente chama aqui – fiz menção na palestr a 

- do interveniente litisconsorcial, ele tem um direito que é dele, precisamos 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

44 
NOVO CPC: Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros  Data:18/5/2016 

 

ver essa questão do ponto de vista da economia processual e da segurança 

jurídica, ele precisa fazer prova? Então não dá, não estamos diante de uma 

assistência. Não precisa faze r prova, ele pode assumi r como parte, com o 

assistente lit isconsorcial, q ue a gente chama autônomo, ou seja, a 

desistência por parte do assistido não afetará a relação jurídica por que ele 

tem relação jurídica com o demandado e não com o seu litisconsorte. 

Vejo que ele pode continuar, se não afetar o processo. 

Quarta citação, afeta, saiu, e agora, o que vamos fazer? Colocado esse 

quadro, bom, o que o assistido pediu, pediu desistência está errado, desistiu 

e esse terceiro tam bém não é amicus curiae está subordinado, então tem 

que sair fora. 

O que vamos fazer com esse processo, bom, o que o novo Código fala: 

“Homologa a desistência, mas conti nua o processo.” Porque tem um 

interesse de meta individual. 

Nesse ca so, na discip lina do recurs o especi al repeti tivo, não tem a 

possibilidade de intervenção por parte do Ministério Público.Poxa, mas aqui 

o interesse é metaindividual, então, seria conveniente naqueles casos, em 

que o M inistério Público oficiar, a in tervenção do Mi nistério Público? Si m, 

poderia c ogitar e  fazer uma interpre tação l ógico-sistemática daquel e 

dispositivo que está no i ncidente de resolução de demandas repetiti vas e 

aplicar também ao recurso repetitivo?  

Se houver interesse público, acho que deve. Na realidade, o que temos 

que pensar é o segui nte: Não é por que não tem uma norma escri ta que 

não exista norma. 
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Aqui, faço refe rência à Te oria do  Ordenament o Jurí dico de Bobbi o. 

Quando a gente vê duas normas co lidentes, a gente excl ui a norma 

hierarquicamente inferior, aí faz aquele tratamento que Bobbio apregoava, 

quando for princípios verificamos do ponto de vista axiológico, teleológico.  

  Temos uma nova teor ia que é a Teoria do Diá logo das Fontes, 

tão importante, em que temos que ob servar o que a norma tem de bom. 

Extrair o que tem de bom e aplicar numa outra situação.  

  Lembro aos senhores, por e xemplo, a di sciplina do Códi go de 

Defesa d o C onsumidor. Q uando fala o q ue é in teresse in dividual 

homogêneo, col etivo stricto sensu difuso, essa discip lina passou a ser 

aplicada até nas questões de meio ambiente, não tem nada de consumo ali 

ou na liquidação coletiva, também no Código de Defesa do Consumidor. Por 

que essas normas tiveram uma força expansiva e foram aplicadas a outras 

relações jurídica s? Porque elas acabam tendo uma importância, uma 

relevância que permite um diálogo de fontes e aplicar essa norma que está 

no Código de Defesa do Consumidor num evento danoso ambiental. 

Então, respondendo à sua pergunta, vejo com bons ol hos. Então, o 

que o julgador deverá fazer? Homologa a desistência, no litígio individual. 

Estabelece que existe, como já há aquela questão do reconheci mento de 

que a decisão afetará uma série de ou tros re cursos. Então, nesse caso,  

falará: Há interesse público aqui? É re levante a participação do Ministério 

Público? Então, determina a intervenção, por quê? Porque o Código tem um 

eixo comum, que é estabelecer a segurança jurídica. E a segurança jurídica 

está voltada ao interesse público. O interesse público primário é também o 

interesse que deve ser, nece ssariamente, tutelado pelo Ministério Público, 
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se isso for conveniente. Tem que ver o caso concreto, mas vejo com bons 

olhos essa intervenção e vejo com bons olhos toda e qualquer intervenção 

que venha forta lecer a jurisprudênc ia do Paí s, uma vez que temos que 

pensar seriamente como vamos querer a Justiça. 

O País está em dificuldades graves econômicas, gravíssimas. Não tem 

sentido. Temos cento e seis milhões de processos. Não faz o menor sentido. 

Dá até vergonha.  A gente  pensa cento e sei s m ilhões de processos. 

Precisamos alterar esse estado de coisas. Esses dispositivos do novo Código 

têm uma importância fundamental. Vamos só senti r assim... Não dá para 

dizer que o Código é ruim, O Código é bom. Vamos sentir esse Código daqui 

a cinco, dez, vinte anos, mas nesse fio condutor que fiz referência o Código 

é importantíssimo. 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS 

 Mais alguém? Marcelo, novamente. 

 

É outra dúvi da rápi da. Admi tindo o assi stente si mples no  r ecurso 

repetitivo, caso o recorrente não reco rra da decisão do repetitivo, poderia 

aplicar o parágrafo-único d o art. 12 1. Então, de qual quer outro modo 

omisso, então o assistente, nesse caso, pode ser o substituto processual da 

parte no recurso repetitivo? Ele poderia recorrer nesse caso? 

 

O SENHOR PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON 
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 Seria um gestor de negócios. Ele não recorre, mas pode recorrer. Se 

for afetada a sua esfera jurídica, acho que sim. Se for um assistente no  

sentido jurídico, de interesse jurídico, sem dúvida nenhum a. Se não nem  

pode ingressar. Acho que sim.  

  O que temos que prestigiar aqui é o debate jurídico. Tentar, na 

medida do possível, reunir os processos comuns no STJ. 

Costumo d izer assim, falo is so para a  advocacia, mas isso também 

vale para  os julga dores e para os  assessore s. Costumo dizer assim: O  

advogado, hoje, o bom advogado, nã o é aquel e advogado que está 

cuidando dos seus proce ssos, e le e stá vendo a  tese  que est á sendo 

discutida, monitorando a tese no outro processo que vai repercutir em todos 

os seus processos, procurar órgão de classe. Não dá para deixar solto mais 

o processo do vi zinho, porque vem u ma decisão do STJ e afeta todos os 

processos. Então, o bom advogado é aquele que está monitorando tudo. Eu 

diria o segui nte: Temos que cri ar alguma estrutura, nã o sei  se já exi ste 

isso, m as t alvez u ma est rutura at é m ais fu ncional, m ais d inâmica d e 

verificar os temas e começar a avisar os outros ministros. Dizer: “Olha, tem 

x processos em que se debate essa questão em andamento, tem 39 com  

tal ministro, 45 com outro, dez com outro. Vamos provocar uma assunção 

de competência interna e de cidir quais são os requisitos”. “Olha, teve um 

acórdão que fal ou da i nsolvência. Va mos tentar cri ar uma reuni ão para 

deliberar sobre esse assunto, já qu e temos assunto sobre esse t ema e  

chegarão outros processos?” A assunção de competência tem essa missão 

importante de preveni r processos re petitivos. E já temos con dição de 

separar os processos por temas. Acho que é o futuro. 
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MESTRE DE CERIMÔNIAS 

Mais alguém? 

Então, queremos encerrar, agradecendo o Professor Paul o Henrique 

dos Santos Lucon pela palestra, pela contribuição. Agradecemos, também, 

a presença de todos, pri ncipalmente dos que fi cam até o fi nal pel a 

resistência. Deseja mos uma boa ta rde e lembramos que na próxima  

semana, segunda-f eira, 10h, estarem os aqui  novamente para mai s uma 

palestra do Ciclo. 

Obrigado a todos. 
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CICLO DE PALESTRAS SOBRE O NOVO CPC 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

 

AUDITÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Palestrante FLÁVIO LUIZ YARSHELL 

 

 

MESTRE DE CERIMÔNIAS 

 

Senhoras e senhores, bom dia! 

Solicitamos aos presentes a gent ileza de to mar seus lugares e 

manter os aparelhos celulares em modo silencioso.  

Chegamos ao último evento do cicl o de palestra sob re o Novo 

Código de Processo Civil no Super ior Tribunal de Justiça e, assim, 

anunciamos a palestra desta manhã, Cu mprimento de Sentença, que será 

proferida pelo Doutor Fláv io Luiz Yarshell, Profe ssor da Universidade de 

São Paulo.  

Chegamos ao final deste ciclo, iniciado no dia 13  de mar ço, 

realizando 10 palestras, com a presen ça de 13 Doutores da Universidade 

de São Paulo, representantes de 4 Tr ibunais em Brasília, mais o Conselho 

de Justiça Federal e o Conselho Nacional de Justiça, além da Escola  

Nacional de Aperfeiçoamento e Formação de Magistrados.  
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Tivemos cerca de 2400 vag as preench idas e, desde já, queremos 

agradecer a presença de todos que nos honraram com este evento. 

Lembramos que os certifi cados das palestras de hoje serã o 

encaminhados por email para os servidores de outros órgãos do Judiciário  

presentes nesta manhã no prazo de até uma semana. Para os s ervidores 

da Casa, a participação, na capacitação, será lançada automatic amente 

nos registros funcionais.  

Lembramos a tod os que a  lista de frequência se en contra no 

balcão, no final do auditório, e será recolhida às 11 horas da manhã.  

Aproveitamos para anunciar que,  entre todos os que estiveram  

presentes, como falei, 2400 va gas preenchidas, identific amos 13 

servidores que compareceram a todas as 10 palestras. Gostaríamos de  

homenagear todos, mas no ssas restri ções orçamentárias nos impedem. 

Ao final da palestra de hoje, faremos o s orteio de 6 vales-livros que  

poderão ser trocados na Livraria Saraiva.  

Para compor a mesa de honra da palestra desta manhã, 

convidamos o Excelentíssimo Senhor Ministro  Marco Aurélio Buzzi, do  

Superior Tribunal de Justiç a. Conv idamos também o  ilustre Professor 

Doutor Flávio Luiz Yarshell. 

Com a pa lavra, o Excelentíssimo Se nhor Ministro Marco Buzzi, que 

fará saudação inicial e apresentará o palestrante desta manhã.  

 

O SENHOR MINISTRO MARCO BUZZI 
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Bom dia a todos. Estamos concluin do o cicl o de palestras sobre  o 

Novo CPC, na  fase Cumprimento de Sente nça. Coube esta minha  

intervenção para fazer também a saudação inicial do nosso palestrante de 

hoje. 

O Professor Flávio Luiz é advoga do, atuando nas áreas do Direito 

Processual, Tutela Antecipada, Proce sso Civil, Responsabilidade  Civil e, 

portanto, temos, aqui, a reforma do Có digo de Processo Civil. É Professor 

Titular em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, desde 2009; 

membro do Instituto Ibero- Americano de Direito Processual do Instituto 

Brasileiro de Direito Processual.  

O Doutor Flávio Luiz Yarshell possui graduaç ão em Direito pela  

Universidade de São Paulo, Mestrado em Direito pela Universidade 

também de São Paulo, Doutorado e m Direito pela Universidade de S ão 

Paulo e livre docência em Direito pela Universidade Paulista também.  

Eu gostaria de agradecer ao s organizadores, aos nossos 

serventuários e colaboradores que organizaram este evento, sem o s quais 

não teríamos condições de concretizá-lo, e destacar também,  

brevissimamente, a importância de eventos como este, porque o saber é a 

melhor forma de cresce r; é o sa ber que nos dá a indepe ndência e 

autonomia, só ele. Eu gostaria de agradecer, sinceramente e muitíssimo, 

ao Professor Luiz Flávio pela su a segunda colaboraçã o neste mesmo  

evento. 

Há pouco estávamos conversando no aguardo do início desta fala e 

tive imenso prazer, nas trocas de idei as que tivemos, em constatar, como 

os senhores já sabem e aqueles que não tiveram essa honra e o prazer de 
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ouvi-lo, a magnífica pessoa que está além do professor e da graduação  

toda que tem. 

Então, para nós, com essa breví ssima saudação, Profe ssor Flá vio 

Luiz, agradecemos-lhe muitís simo a su a colaboração e integração a este 

evento e desejamos que o senhor continue assim, democratizando o saber 

para nós todos no Brasil. Muito obrigado. Vossa Excelência tem a palavra. 

 

O SENHOR FLÁVIO LUIZ YARSHELL 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro Marco Buzzi, meus prezados 

colegas que inte gram esta seleta au diência, eu gostaria, em primeiro 

lugar, de  agradecer as gentis palav ras que me foram dedicada s e que 

apenas reforçam a calorosa acolhida que sempre tive neste Tribunal, em 

particular, neste curso, que tive a honra de abrir, de cuja coordenação  

pela Universidade de São Paulo par ticipei na qualidade de Chefe de 

Departamento da Faculdade, e agora tenho a honra de participar do seu 

fechamento por uma razão, talvez não tão feliz. O Professor Oreste Laspro 

deveria dar esta p alestra e  um impedimento  absolutamente irremovível  

fez com que ele não pudesse vir e eu me dispus, então, a estar a qui com 

os senhores. O prejuízo dos senhores é irre parável, mas, de qualquer 

modo, tentarei, na  medida do possível, trazer aqui algum conte údo para 

os senhores.  

Portanto, neste momento inicial, além do meu sincero 

agradecimento – o Senhor Ministro Marco Buzzi esteve inclusive no 

primeiro dia aqui prestigiando o ev ento, como também outros Ministros  
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estiveram –, eu gostaria também de registrar o meu particular 

agradecimento a o Senhor Ministro  V illas B ôas Cueva, que, afinal de 

contas, participou diretamente da organização deste evento e 

proporcionou algo que é extremamente  caro à  Universidade: a busca do 

diálogo com o Poder Judic iário. É imprescindível que  a universidade 

pública e ncontre canais de diálogo com os diferentes órgãos do Poder 

Judiciário, não para  fazer, obviamente, prevalecer as sua s posições, mas 

para dar, em certa medida, retorno à sociedade via tribunais do que é  

necessário, da produção acadêmica, cumprindo, afinal de contas, uma das 

suas razões de ser. Ensino, pesquisa  e extensão são os três escopos da 

universidade pública e encontros como  este se presta m ao atingimento  

desses objetivos. 

O tema de que devemos tratar hoje é o do cump rimento de 

sentença e nunca me lembr o exatamente se essa frase corretam ente foi 

atribuída a Carnelutti ou a algum outr o autor clássico, mas que se referiu  

à execução, que, na verdade, é o nome que substit uímos pelo 

cumprimento, é a “cinderela” do processo civil. 

É um pouco ambí guo pe nsar assi m porque, afinal de contas, a 

história da Cinderela tem final feliz , mas, em certa medida, parece-me 

que a imagem busca dizer, busca pr egar aquela ideia de que é um 

instituto pouco valorizado, um i nstituto pouc o aprofundado. E m certa 

medida, já se entendeu que a exec ução seria quase que uma atividade 

administrativa. Isso, permitam-me dizer a títu lo inaugural, é um pouco 

paradoxal, porque,  se nós t odos te mos um discurso, que é correto, de 

busca da efetividade da jurisdição, é no momento do cumprimento daquilo 

que se decidiu que se mede o grau de efetividade da jurisdição.  
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Portanto, quanto mais claudicant e é o cumprimento de sentença,  

mais podemos avaliar que ainda estamo s distante de uma Justiça ideal. 

Digo isso particularmente ilustrando com a Fazenda Públ ica. Lógico que é 

outro mundo, é outro regra mento, é ou tra ideia, mas, e m certo sentido, 

fico aqui me per guntando até que  ponto a s frustações que o País 

experimenta no c umprimento das deci sões judiciais diante do poder 

público não acabam contaminando , em certa medida, ainda que 

inconscientemente, todo o resto. Alimentar um pouco da cultur a de que , 

afinal de contas, o que ainda vale a pena é descumprir as obrig ações, 

porque, no final da s contas, não temo s capacidade de  proporcionar aos 

credores o resultado tal qual eles assim convencionaram na ordinariedade, 

na saúde, e não na patologia. 

Acho que esse tema talvez apareça menos porque, em cert a 

medida, problemas relativos à falta de  efetivi dade estejam até fora do 

processo, sem querer me perder aq ui em divagações porque temos 

aspectos técnicos a tratar, mas acho importante essa reflexão. P or que,  

por exemplo, a execução fiscal é tão problemática? Por que há um volume 

tão grande de executivos fiscais e, af inal de contas, por que os resultados 

aparentemente são tão frustrantes? O estudo acadêmico e o estudo  

empírico, inclusive, mostram que é uma razão talve z menos jurídica. 

Simplesmente a execução míngua qu ando não se encontra patrimônio 

para penhorar. 

É um limite que propriamente não cabe ao jurista, mas que, de  

qualquer forma, devolve ao jurista o problema de tal sorte que ele precisa  

engendrar soluçõe s pelas quais se  iniba o inadimpl emento, ou se 

pressione o devedor a não inadimplir , ou que, de certo modo, possa, de 
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forma razoável e proporcional, coloca r o devedor inadimplente fora do  

jogo para que ele saiba que o jogo parte da premissa de que os devedores 

devem adimplir e cumprir as suas obrigações. 

Por todas essas razões, do ponto de  vista acadêmico, do ponto de 

vista pragmático, é um setor um po uco problemático. Talvez, de volta à 

ideia de ser uma cinderela, alguma coisa que, enfim, fica depreciada, mas 

que talve z possa ter um f inal fe liz – como num passe de mágica,  

precisamos encon trar uma fada que nos dê um final feliz para essa 

história. 

Eu dividi a minha exposição e faço questão, na medida do possível, 

de expor aos senhores um sumário pa ra quem possam, se possível, ir 

amadurecendo o raciocínio junto comigo e também para visualizarem que 

tem um c omeço, meio e fim a exposição; fiz aqui um su mário de temas 

que pretendo tratar. 

Em primeiro lugar, acho que vale ria a pena, muito brevemente – é 

só para todos ficarmos na mesma pági na –, entender como chegamos até 

o regime do cump rimento. Não vou aq ui me reportar às Leis d as Doze  

Tábuas, por favor, fiquem tranquil os, mas acho interessante porque 

alguns d os senhores que estão aqui na  plateia,  nem todos, não 

aprenderam o Processo Civil à luz do  modelo tradicional, clássico, da 

dicotomia, de autonomia do processo  de conhecimento,  do processo de 

execução; já são filhos do sincretismo, por assim dizer. 

Mas nem sempre o sincretismo ocorreu, e o que mais me preocupa 

nessa história é q ue esse sincreti smo não r esolve o problema, porque  

tudo continua a ser execução. Na me dida em que o devedor não realiza a 

prestação voluntariamente, é pr eciso que o Esta do desencadeie 
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atividades, ou para tomar o lugar do devedor, ou para pression á-lo ao 

adimplemento, razão pela qual tudo é execução, embora com esse nome 

bonito de cumprimento. Então acho interessante – muito rapidamente – 

falar alguma coisa sobre isso. 

Na esteira disso, acho também interessante talvez partir de 

premissas de quais são as re gras aplicáveis ao cumprimento da sentença, 

justamente para reforça r a ideia de  que o cumprimento de sentença, a 

disciplina, não está desatrelada das re gras da execução.  Na verd ade, as 

duas coisas estão ligadas e não rara mente a lei fala no cumprimento em 

execução e na execução fa la em cumprimento de tal sorte que isso só 

mostra ideia de que mudaram os nomes, mas não se muda a essência das 

coisas, pelo menos não da noite para o dia, não à simples caneta. 

Ainda há outro tópico que acho que interessante passar para que 

todos tenhamos uma visão global e muito rapidamente entender, afinal de 

contas, quais são as vias que o sistema abre para um credor? Alguém que 

é titular de uma posição jurídica de vantagem, como obter a satisfação da 

obrigação, a realização, ainda que coercitiva da prestação?  

Acho isso importante porque, na verdade, o cumprimento é um dos 

caminhos para se chegar a isso, mas, na verdade, o Código estabeleceu 

uma plêiade de caminhos, o que, po r um lado, pode s er bom, mas por 

outro lado, pode ser confuso, por qu e essa plêiade pode acabar fazendo 

com que haja certa interferência nega tiva e um surgimento de dúvidas a 

respeito. Isso tudo espero que seja mais ou menos rápido.  

Depois, chegamos propriamente ao  cumprimento. No cumprimento 

pretendo analisar os seguintes tópicos: primeiro, falar alguma cois a sobre 

as regras gerais, sempre é claro, senhores, com o objetivo de tentar tocar  
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mais nos pontos que levam a mudanças, inclusive, se possível, mudanças 

sobre a jurisprudência eventualmente deste egrégio Tribunal.  

Mas também peço a sua compreensão e a sua disposição, afinal de 

contas não vamos refletir apenas sobre como o Código pode interferir com 

a Súmula “x” ou “y” de juri sprudência já cristalizada, mas vamos pensar 

nas questões que podem ba ter, aqui,  às portas desse Tribunal, questões 

novas que podem surgir por conta do novo Código. 

Depois, num segundo tópico dentro do cumprimento,  falar u m 

pouco sobre o cumprimento provisório  de sentença. Algumas questões 

interessantes suscitadas pelo novo Código.  

Depois, num penúltimo t ópico, o cumpri mento definitivo da 

sentença.  

Se houver tempo, não sei se ha verá, podemos um pouco falar do  

cumprimento também da  decisão que impõe o cumpri mento das 

obrigações de pagar alimentos.  

Deixo de fora deliberadamente, ao  menos por ora, o cumprimento  

de sente nça contra a Fazenda Pública, porque a Fazenda Pública é um 

universo paralelo, é algo se parado, ta lvez sej a melhor tratado em outra 

oportunidade em que este curso possa ter desdobramentos. 

No tocante às obrigações de fazer ou não fazer, ou ficamos 

reportados às regras gerais ou, se ho uver tempo, eu falo alguma coisa,  

embora saibamos que, no nosso unive rso, o mais importante está nas 

obrigações de pagamento de quantia  que são, talvez, estatisticamente 

aquelas que sejam mais recorrentes. 
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Muito bem, senho res, começando pe lo primeiro tópico e tentando 

cumprir a minha promessa.  

Como chegamos ao ponto em qu e nos encontramos e por que é 

relevante entendermos? Como eu disse aos senhores, alguns dos 

senhores aprenderam Proc esso Civil  da  segui nte forma: o processo de 

conhecimento começa por uma demanda, há uma fase de instrução – lato 

sensu – e termina com a prolação de um a sentença que declara o direito 

no caso concreto. Termina o pr ocesso d e conhecimento, abre-se 

eventualmente uma fase de cognição complementar que é, na verdade, 

antes um processo também destinado  a estabelecer o quantum debeatur 

quando isso fosse necessári o e, depo is, instaurava-se u m novo process o, 

com uma nova citação, para a execução.  

Isso com eçou a cair, senhores, se  pararmos  para pensar e acho 

importante, como uma espécie de bomba relógio colocada no sistema, que 

foi a antecipação de tutela como regra generalizada do sistema.  

Aquilo que havia na legislação esparsa foi  incorporado aos arts. 

273 do Código anterior e 461. Senh ores, visualizem: se eu tenho um 

processo de conhecimento e depois tenho processo d e execução para 

tornar uma realidade prática aquilo qu e foi decidido aqui e estabeleço um 

mecanismo pelo qual aquilo que só vi nha na e xecução é antecipa do para 

fase de conhecimento, é claro que o sistema implodiu, ele precisava ser 

repensado porque, certa medida, a an tecipação de tutela proporcionava 

ao credor algo superior ao qu e a execução, no final, acabava 

proporcionando; então, a execução ficou defasada em relação ao sistema.  

Claro, alguns dirão : não, mas isso a penas nos casos d e urgência. 

Mais ou menos, porque não preciso ne m me valer do Código vigente para  
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lembrar que, mesmo no Có digo anterior, além da urgência, era também 

fundamento da antecipação a evidênci a, talvez não com a dicção e com a  

dimensão do art. 311 do atual Código, mas o fato é q ue nós 

transportamos a execução para dentro do processo de conhecimento.  

Não quisemos reconhecer que i sso era uma execução, porque 

justamente não queríamos t ransportar para aquele modelo as mazelas 

anteriores. Então, no início, demos a i sso o nome de efetivação da tutela 

antecipada e, depo is, evoluímos num segundo moment o para reformular 

todo o sistema e dizer: “olha, quando há decisão judicial, portanto o título 

é executivo judicial, se trata de cumprimento”. 

Eu vejo com relativo ceticis mo isso, por quê? Porque embora seja 

correta a  superação dessa  autonomia de processo de conhecimento e 

processo de execução, aparentemente esse sincretismo foi inspirado numa 

ilusão de que, rompendo-se a auto nomia do  processo de execução, 

tirando-se a nova  citação do processo  de execução, as coisas andariam 

muito mais rápidas do que de fato elas poderiam andar. 

Tornou-se sincrético o processo, não há mais um processo de 

execução, há uma  fase executiva ou fase de cumprimento, precedida, 

eventualmente, de uma fase de li quidação que também não é ma is 

processo como um dia foi, e, no en tanto, senhores, nós não ev oluímos, 

não por nada, mas porque, num mundo civilizad o, em que o devedor não 

responde com seu corpo por suas dívi das e suas obrigações, em que não 

se pendura o devedor no pau de ar ara para  que ele cumpra e não se 

sequestra o filho do devedor para qu e ele cumpra a obri gação, é preciso 

praticar atos ou de sub-rogação que toma o lugar do devedor, a penhora  

ilustra isso muito bem, ou é precis o praticar atos que atuem s obre o 
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ânimo do  devedor, a prisão do deve dor na dí vida de e lementos ilustra  

bem isso, as astreintes ilustram bem isso, agora o protesto da sentença 

ilustra bem isso. Não há mágica nisso , se o devedor não cumpre ou toma 

o lugar dele para produzir o resultado em prol do credor, ou eu pressiono 

o devedor com mei os coercitivos para que ele, se não espontaneamente, 

voluntariamente cumpra a obrigação.  

Eu acho importante, mesmo em uma palestra de tão curta duração 

como esta, nós termos essa consciê ncia de, afinal de contas, o que é o  

cumprimento de sentença. O  cumprimento de sentença, afinal de contas, 

não é algo tão distante assim da ex ecução fundada em título executivo  

judicial, porque, apesar do nome e apesar das técnicas diferenciadas, se o 

devedor não cumpre a ob rigação, é preciso que o Estado continue a  

empreender essa atividade, o que, aliás, é muito custoso para o Estado.  

Nesse ponto, até os doutrina dores têm razão. Às vezes eles falam:  

“olha, porque, nos Estados Unidos, nos sist emas de common law, a 

execução é uma atividade  administrativa, el a está a cargo d o xerife,  

porque no Direito português agora temos a execução extraju dicial...”. 

Cada país com a sua realidade, senhore s, por i sso aquela minha reflexão 

que não sei até que ponto a cultura do inadimplemento, em certa medida, 

e não q uero aqui ser paternalista na  minha vi são, vem de ci ma, se, na 

verdade, o Estado que se di spôs a ser o Estado do bem-estar, o Welfare 

State, intervir e proporciona r, ele acaba claudicando no cumprimento das 

obrigações, o sistema todo aparentemente se sente autorizado a  também 

claudicar e o processo de execução acaba sendo claudicante e, quando o  

processo de execução é claudicante, todo sistema fica desprestigiado. 
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No limite – sem querer fa zer um a análise psicanalítica – o que 

acontece é que, às vezes, a distorçã o dessa incapacidade do sistema e da 

resposta também aparece. Às vezes,  o órgão judicial fica nerv oso na 

execução, e aí as alegações do devedor já não são mais ouvidas, ainda 

que tivesse alguma procedência, porque demora tanto a chegar, é tanta 

pressão para que se resolva o proc esso, depois de tanto tempo, que 

quase pe rdemos um pouco  do contr ole e  nos  envered amos, às  vezes,  

paradoxalmente pa ra a arbitrarieda de. Ou seja, uma distorção leva a 

outra, que leva a outra, que leva a outra. Por isso, a t écnica precisa ser  

bem compreendida e bem aplicada. 

Próximo tópico.  

Como eu dizia aos senhores, eu  acho inte ressante que nós, 

profissionais, não é acadêmico isso , acho fundamenta l q ue t enhamos a 

visão do todo. Se um credor se  depara com uma situa ção de  

inadimplemento, como o sistema socorre esse credor? Eu diria o seguinte: 

há três vias, basicamente, em ce rta medida concorre ntes, em certa 

medida não. Começando do fim pa ra o começo: se esse credor,  

afortunadamente, tem um título executivo extrajudicial – e eu nem sei se,  

afortunadamente, também, eu faço também minhas restrições a isso – ou  

seja, um ato, de forma escrita, que incorpora uma obrigação líqui da, 

certa, exigível, ao qual a lei reconhece  a eficá cia executiva, ele promove, 

desde logo, a execução e inicia o proc esso invadindo a e sfera patrimonial 

do devedor. 

A segunda via que se dá ao credor é aquela em que não há 

exatamente um título executivo, ma s há uma prova escrita sem eficácia 

de título executivo, que também in corpora uma obrigação líquida, certa e 
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exigível. Há dúvida sobre o conceito de certeza na ação monitória, mas 

certeza em termos de delimitação si m, sem dúvida. Então, aí, o sistema 

coloca à disposição a ação monitória e, como os senhores sabem, o novo 

Código não abriu mão da ação monitória. No projeto originário do Senado, 

corretamente, não havia mais previsão de ação monitória, e isso acabou 

sendo incorporado.  

Por que faço essa  crítica? Porque, em certo sentido, a ação 

monitória, num contexto de  mui tos tí tulos executivos extrajudiciais e de 

antecipação de tutela com base na evidência, ficou perdida, ficou  

redundante e até, às vezes,  problemática. Mas, o fato é que o c redor que 

não tiver título executivo tem ação monitória; e o c redor que não tive r 

título executivo e não tiver prova  es crita sem  eficácia executiva precisa  

instaurar a demanda clássica de conhecimento, q ue eu c hamo de  

condenatória, mas cada um chama do  jeito que quiser , que, e m suma,  

busca impor ao devedor um dever de pr estar, pagar, fazer, não f azer, ou 

entregar a coisa certa.  

Um detalhe, senhores: o Código, de  forma, no meu modo de ver, 

defasada, porque pegou uma discussão antiga e deu uma solução que não 

precisava mais, tr az a regra de qu e mesmo o credor que tem título 

executivo pode abrir mão da eficác ia executiva e propor ação de 

conhecimento. Os senhores devem saber, essa era  uma discussã o 

doutrinária relevante; a post ura clássica e mais óbvia diz ia: quem já tem 

título executivo extrajudicial é carecedor de ação condenatória porque não 

tem i nteresse de agir, ut ilidade par a a formação do título exe cutivo 

judicial.  
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Ora, de onde sur giu a dis cussão, que eu digo que  o Código 

resolveu tardiamente (parece a ca valaria americana chega quando o 

mocinho já resolveu o problema)? É que, justament e por conta da  

antecipação de tutela, a antecipação de tutela passou no processo de 

conhecimento a dar mais rapidame nte ao credor a satisfação do que 

paradoxalmente lhe propor cionava o tí tulo executivo extrajudicial. Por  

quê? Porque, obti da a tutela anteci pada, não havia embargos à execução 

para suspender o cumprimento, a efet ivação da antecipação. E se você  

tivesse u m título  executivo extraju dicial, ga rantido o juízo, ou, nas 

obrigações de faze r, não fa zer, entr ega de coisas ou de alguma outra 

condição, mas o fato é que os em bargos usualmente suspendiam a  

execução. Então, e ra mais fácil abrir mão da e ficácia executiva do título  

executivo extrajudicial, usar aquilo como se fosse prova i nequívoca, obter 

uma tutela antecipada e conseguir efetivá-la sem embargos do devedor.  

Quer dizer, tudo isso, senhores, foi superado com o sincretismo, foi  

superado com o sistema que  evoluiu, de  tal sorte que essa regra fica, no 

meu modo de ver, um pouco anacrônica, fica meio perdida no Código, não 

faz muito sentido que alguém, tendo um  título executi vo, agora  que os  

embargos não têm mais efeito suspensivo ope legis, isso é bom le mbrar, 

só ope judicis, o juiz avalia no caso concreto, e mesmo que ele receba os 

embargos ou a impugnação com efei to suspensivo, isso não impede a 

prática dos atos constritivos, há limit es quanto à expropriação, mas isso 

não impede, tudo isso ficou um pouco defasado.  

Termino esse tópico, então, fazendo essa conclusão. 

Meu conselho aos senhores, e ne m sempre uma exposição traz  

uma receita palpável, pronta, às vezes ela é um convite à reflexão, 
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porque, quando aparecer u m problema, talvez o raciocínio é que ajuda a  

resolver o problema, e não uma fórmul a já pronta. O raciocínio que todos 

nós, profissionais, devemos ter e este: tentemos entender de que forma o 

sistema tutela credores. Ele tutela credores, aparentemente, de forma  

concorrente: que m tem título executivo tem a execução, mas 

eventualmente tem também uma via cognitiva condenatória; quem nã o 

tem título executivo, obviamente nã o tem a ex ecução, mas pode ter uma 

ação monitória que rapidamente pode  se conv olar, o m andado monitório 

pode se convolar n um título executiv o judicial com preclusão, inclusive a  

gerar açã o rescis ória, como dispõe lá a parte da açã o monitória, e, 

eventualmente, pode proporcionar ao  credor apenas “a via cognitiva”, 

mas entre aspas por quê? Porque é uma via cogniti va com ampl a 

possibilidade de tutela provisória, de tutela antecipada.  

Eu diria até mais, senhores, pensem comigo – claro que eu vou 

passando assim meio rápido por algumas coisas na premissa de que os 

senhores também têm co nhecimento de muitas das premissas –: na 

verdade, essa simples via executiva  não é tã o simples assim; primeiro, 

porque nós temos a tutela de evid ência do art. 311, que já permite 

antecipação com base em relevante plausibilidade da existência do  

Direito.   

Também gostaria de lembrar aos senhores que aquela hi pótese do 

§ 6º do art. 273 de antecipação de tutela por parte incontroversa da 

demanda foi corret amente deslocada da tutela provisória para algo que é 

tutela de finitiva. Não sei se já aperceberam disso, quando  o juiz, 

antecipada e parcialmente, acolhe parcela incontroversa da demanda, não 

se discute mais ex vi legis se isso é tutela provisória ou definitiva. Não, ela 
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é definitiva. E, nos termos do art. 356 e §§, isso autoriza, inclusive, a  

execução definitiva.  

Para os 13 que est iveram aqui em todas as oportunida des e todos  

os demais que eventualmente estivera m aqui na minha primeira palestra, 

talvez devam se l embrar de que eu tr atei da repercussão que isso pode 

ter sobre a Súmula n. 401 aqui do Tr ibunal, porque, se há uma decisão 

sobre parte da demanda, e se essa decisão é definitiva, em princípio, cabe 

ação rescisória desde logo dessa decisão que deu a tutela e que, inclusive, 

autoriza a execução definitiva. 

Muito bem, senho res, feita s essa s considerações que espero nã o 

tenham s ido muito  cansativas, faltou falar sob re as reg ras aplicáveis ao 

cumprimento. Quais são as regras aplicáveis? A disciplina do cumprimento 

de sentença está basicamente nos arts. 513 e seguintes – e peço toda 

licença para recorrer ao Código mu itas vezes, porque, na primeira 

palestra, eu já fale i aos sen hores que eu me sentia muito confortável no 

Código de 1973 e me sinto muito desconfortável com o Código de 2015. 

Dei o exemplo do idoso que é tirado de sua casa e levado para uma 

casa de repouso. Ela pode chamar como quiser, e que já não sabe bem 

mais onde estão as suas coisas. 

Os arts. 513 e seguintes prev eem, então, a disciplina do 

cumprimento de sentença. Na verdade,  essa disciplina precisa ser vista  

com complemento absolutamente imprescindível porque o art. 51 3 diz “o  

cumprimento será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no 

que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Li vro II da 

Parte Especial deste Código”. O que é o Livro II deste Código? É o Livro 

que trata da execução. Cumprimento e execução. 
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Vou ao art. 771, que diz: “Este Livro regula o procedimento de 

execução fundada em título execut ivo extraj udicial [é  o cumprimento 

fundado em título judicial, mas se reportou ao Livro II], e suas disposições 

aplicam-se, também, no que couber , aos procedimentos especiais de 

execução [até aí tudo c erto], ao s atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processua is a que a lei atri buir força executiva ”. E o parágrafo 

único diz : “Aplica m-se subsidiariamen te à execução as disposições do 

Livro I da Parte Especial”. 

Então, é quase como a Lei da Aç ão Civil Pública e o Código de  

Consumidor: a p arte do cumprimento e  a parte  da execução se 

completam.  

Dou até um exemplo para ilustra r, vejam que interessante: na 

parte da desistência, os senhores le mbram da regra sobre desistência na  

execução? Vem o art. 775 e diz: “O exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma  medida executiva”. Aí vem a regra 

que já se conhecia que cogita se  a execução é em bargada ou não 

embargada e qual a matéria discutida nos embargos para saber se e como 

posso desistir da execução. 

O inciso I  diz: “Ser ão extintos a impugnação e os embargos que 

versem...” Senhores, embargos é de ex ecução por título extrajudicial . 

Agora, impugnação é tema de cumprimento.  

Não rara s vezes,  a parte  de cumprimento  fala em  execuçã o. 

Eventualmente a parte de execução se reporta ao cu mprimento. O que 

mostra, repito, que, embora tratem os do cumprimen to de uma forma 

diferenciada da execução, tudo é ex ecução, porque – e isso m e parece 
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fundamental, não quero ser desnece ssariamente acadêmico, mas acho 

importante a organização do pensamento – como proporciono ao credor a  

satisfação? Duas fórmulas – não dá para fugir, elas dizem respeito à 

essência das coisas: ou atuo por su b-rogação, tomo lugar do devedor, 

repito a penhora – é o caso clássic o, não pergunto ao devedor, eu  

penhoro; eu não faço compra e ven da, eu avalio e exproprio. Não tem 

nada de compra e venda, não tem consenso nessa história.  

Ou faço diferente, o que, aliás, é até melhor. Não tomo o lugar do 

devedor, porque tomar o lugar do devedor é custoso, para o credor e para 

o Estado. Tanto quanto possível, eu pressiono o devedor a ele realizar a 

prestação. Nem sempre dá para fazer isso. Nas obrigações de fazer e não 

fazer, as astreintes, medidas execut ivas indiretas. Nas obrigações de  

pagamento de quantia, já se discutiu s e nós poderíamos também r ecorrer 

à ideia das astreintes para compelir  o devedor a pagar, mas a conclusão  

foi mais ou menos óbvia. Se, na verdade, o devedor não paga uma dívida 

de quantia, se eu colocar a s astreintes, só vai crescer a quantia não paga 

e o prejuízo do credor. 

Mas, há a prisão no caso da dívida  de alimentos. Queria falar mais 

disso, porque me ficou a sensação de que o Código expandiu a técnica de 

tutela da s obrigações de alimento  para não apenas a ori gem de 

obrigações fundadas nas relações d e parentesco ou de casame nto. Eu  

queria trazer isso para os senhores. 

Enfim, eu pression o o devedor, es tabeleço o protesto, ou seja, a 

formalização da mora, para todos sabe rem e criarem, inc lusive, eventuais 

condições de nova pressão sobre o devedor. Não satisfez o credor, mas eu 

pressiono o devedor. Essa é a visão que os s enhores devem ter, se m e 
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permitem. Não sei se compartilham  dessa ideia, ma s um po uco do 

desestímulo ao estudo da execução  e do cu mprimento é que há uma 

plêiade de regras e às vezes difíc il é entendê-las todas. Então, se 

conseguirmos pegar o fio da meada o u a essência das coisas, o re sto fica 

mais fácil. 

Essa era minha bem intencionada primeira parte da exposição. 

A segunda parte ataca propriamen te o cumprimento de sentença,  

partindo, então, de suas  regras gerais. Procurou-s e estabelecer um 

regime tanto  quanto possível unit ário do cumpri mento, lemb rando-se 

sempre, isso é fundamental, de que não dá para estabelecer um regime  

totalmente unitário  porque t anto a execução, quanto o c umprimento de  

sentença variam em função da natureza da obrigação a ser satisfeita. 

Alguns colegas são jovens, não irão se  lembrar... todos são jovens, 

mas alguns talvez tenham se formad o à luz... Ministr o, sem dizer qu e 

Vossa Excelência não é jovem, mas estamos nessa categoria... somos de 

um tempo em que o inadimplemento  das obrigações de fazer e n ão fazer 

normalmente se re solvia em perdas e  danos. Era a visão do Código Civil 

napoleônico, a visão civilista, nada contra os civilistas, mas que 

depreciava a ideia das obrigações da tutela específica, das obrigações do 

fazer e não fazer.   

Bom mesmo era ser credor de obrigação de pagamento de quantia, 

porque essa me permite a invasão patrimonial mediante a penhora. Se eu 

for cr edor da obrigação de fazer e não fazer  provavel mente terei que 

resolver isso em perdas e danos e voltar ao início, a outra posição. 

Que curiosa é a vida, quantas volt as ela dá! Veio o Código do 

Consumidor, art. 84, vieram alguns di plomas extravagantes. O Código de 



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

NOVO CPC: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA    Data:27/6/2016 
�

Processo Civil foi alterado e eu diria que os mecanismos de tutela  

predispostos à satisfação do fazer e não fazer se tornaram em alguma 

medida, superiores à tutel a da ob rigação de pagar quantia , tirando  

alimentos que te m a prisão, que  se mpre teve tradicionalmente a  

possibilidade de prisão, com limitaç ões. Aliás, o Código encampou 

literalmente o entendime nto sumula do deste Tribunal com relação aos  

limites da possibilidade de prisão.  

Mas, paradoxalmente, se tivéssemos que ver ao longo do tempo, 

mercê de astreintes, até crime de deso bediência, ou de medidas de apoi o 

coercitivas, busca e apreensão, la crar estabelecimento, apreender 

veículos, apreender máqui nas, a tut ela das obrigações de fazer e não  

fazer aca bou ficando em nível superi or, ao que era das obrigações de 

quantia.  

O que me parece fundame ntal é a consciência de que, quando  

falamos de execução, falamos de cumprimen to, a primeira pergunta é:  

cumprimento de obrigação de que natureza? Porque isso mud a 

substancialmente o quadro, muda substancialmente os meca nismos 

predispostos à satisfação. Temos o ‘m alvezo’ de pensar: a execução é por 

quantia. Às vezes a execuçã o é por quantia, nem sempre é execução por 

quantia. 

Destaco nessas regras gera is: em  primeiro l ugar, o art. 513 é 

positivo e resolve algo que a jurispru dência já  havia resolvido, mas foi 

mais cuidadoso na disciplina, como convém, sobre a i ntimação para o 

cumprimento.  

Os senhores se lembram daquelas  discussões que nasceram com o 

art. 475-J de saber, afinal de contas, se era para intimar a parte, caso em  
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que, provavelmente, nenhum avanço te ria havido em re lação ao sistema 

anterior, ou se era para intimar o advogado. Eu sou filho de advogado, eu 

sou advogado e quero dizer aos se nhores que sempre defendi a ideia  

paradoxalmente de que essa intima ção tinha que ser na pessoa do 

advogado. Não f az senti do realmente.. . toda a quela busca pelo 

sincretismo, não precisarí amos ter mexido no conceito de sentença. 

Supostamente, para fazer um processo sincrético, bastaria dizer i sso: não 

tem nova citação na execução. Estabelecido o quantum debeatur, 

estabelecida a obrigação de fazer, não fazer, de entrega de coisa, a parte 

é instada a dar cumprimento na pe ssoa do seu advogado. “Mas é um 

absurdo, porque não é o a dvogado que vai cumprir”. Senhores, ou bem  

nós damos dignidade com deveres, dire itos, responsabilidades a todos os  

participantes ou não damos.  

Então, parece-me absolutament e razoável que v ocê diga:  

“advogado, você  mantenha a parte devidamente informada”. E eu diria 

até mais, um advogado cauteloso, antes mesmo da intimação, já previne 

seu constituinte dizendo o seguinte: fo i negado provimento ao recurso ou 

foi dado provimento ao recurso, vo cê está condenado em segundo grau; 

Por favor, agora ac abe tal re curso; não tem efe ito suspensivo; avalie em 

que medida... E as sim por diante. Quer dizer, essa é a conduta c orreta 

que se espera. Toda e qual quer outra condut a, eu não  vou dizer que é  

protelatória, mas é irracional. Então, na verdade, o que o sistema fez foi  

estabelecer a regra que, nada mais  do que justo, que o devedor será 

intimado para cumprir a sentença pe lo Diário Oficial, na pessoa do  

advogado constituído nos autos.  
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Eu não vou tomar o  nosso tempo aqui, lendo os incisos do § 2º do  

art. 513, mas eu remeto os senhores, se possível, a essa leitura, porque 

há variações. Há uma exigência de uma possibilidade, intimação por carta 

quando for a Defensoria, há uma  hipótese de inti mação por meio 

eletrônico, por edital, considera-se a hipótese de muda nça de endereço, 

considera-se a hipótese de o credor permanecer inerte por muito  tempo. 

Então, de fato, ficou lá parado um an o, então o Código foi, no meu modo 

de ver, até bem razoável, e disse: de pois de um ano é melhor intimar a 

parte pessoalmente. Não que o advogado tenha perdido o  mandato, mas, 

convenhamos, talvez seja mais prud ente. Então acho que a lei até foi  

cautelosa a esse respeito.  

E também observo que, nesse 513, no meu modo de ver, de forma 

meio perdida até, o § 5º positivou o conteúdo da Súmula n. 268 deste 

egrégio Tribunal, r epito, de uma forma um pouco deslocada, porque aqui 

ele diz: “O cumprimento da sentença não poderá ser p romovido em face 

do fiador, do coobrigado ou do corr esponsável que não tiver parti cipado 

da fase d e conhecimento”. Percebem?  Está tratando da intimaç ão para 

dar cump rimento à sentença. Aí vem aqui uma ideia de que não há 

execução, não há  cumprimento em r elação a quem não  se formou tít ulo. 

Apesar de haver o dever as sumido no plano material de responder pela 

obrigação de outrem, se o cumprimento é feito com base na sentença, e 

não no contrato, se o contrato for o tí tulo executivo e houver fiança, claro 

que o fia dor está sujeito a responde r pela obrigação, mas se o fiador  

deveria ser parte no processo, e não o foi, e o que se pretende é o 

cumprimento do comando q ue impôs a obrigação ao afiançado, então eu  

não posso, por falta de título execut ivo, dar andame nto ao cump rimento 

contra aquele que não participou.  



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 

NOVO CPC: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA    Data:27/6/2016 
�

Isso parece mais ou menos óbvio, mas não é tanto assim. Eu já vi  

hipóteses em que se disse: se é fiad or, é fiador, não interessa. Condenou 

a pagar, não participou do processo, mas já assumira a obrigação de 

fiança no plano material, deve responder por iss o; então, está positivado,  

e, portanto, talvez em um trabalho cuidadoso e progressi vo de revisão da 

jurisprudência consolidada do trib unal, é preciso identificar em que 

medida o novo Código prestigia ente ndimentos consolidados ou prejudica 

entendimentos consolidados a que apenas reforçou a tese já consagrada e 

correta.  

Ainda dentro das regras gerais, muito rapidamente, o novo Código, 

grosso modo, reedita – e acho que ne m poderia ser diferente – o rol dos  

títulos executivos j udiciais. Há uma ou outra alteração.  Ficou bem clar o 

que, por exemplo, no caso de auto composição, ela poderá ser fora do 

objeto da contrové rsia posta. Eu ta lvez fizesse aqui uma  ressalva: tenho  

um pouc o de dúvida se incide pa ra a ati vidade homologatória da 

autocomposição, para que se forme o tí tulo executivo judicial, a regra de  

competência absol uta – tenho um po uco de dúvida. A tendência seria 

dizer que  não inci de, porque a regra de competência é para a solução 

adjudicada da controvérsia.  

O que eu quero dizer é o seguin te: o juiz  da família, em uma  

autocomposição, homologa tudo e ainda que haja aspe ctos estri tamente 

civis que não serão resolvidos mais na  vara de família , formou o título 

executivo. Podem dizer: “mas isso quebra  a regra de competência  

funcional, porque aí o cumprimento va i ser lá no juízo cível”. Dos males o 

menor, n o meu modo de  ver. O ma is importante é que a atividade 

homologatória supera a controvérsia  e, superada a controvérsia , nesse 
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momento é mais important e do que  se discutir quem vai depois dar 

cumprimento ao que se convencionou.  

Enfim, não vejo assim, mas me senti no dever de alertá-los. O § 2º 

do 515 diz: “A autocomposi ção judicial pode envolver sujeito estranho ao 

processo e versar sobre rela ção jurídica que nã o tenha s ido deduzida e m 

juízo”. É correto, porque, repito, um a coisa  é  a perspe ctiva da solução 

adjudicada e outra coisa é a perspectiva da solução autocompositiva pelas  

próprias partes. O que o J udiciário deve ser é sempre o mais aberto 

possível a toda forma de superação da controvérsia pelas próprias partes. 

Aliás, seria de se e stranhar que a interpretaçã o fosse diversa num código 

que deu tanta importância assim aos me ios al ternativos ou, hoje em dia 

se diz mais corretamente, aos me ios adequados de superação da  

controvérsia, de tal sorte  que a ideia é inverter a lógica clássica q ue eu e 

os senhores aprendemos na faculd ade. A lógica clássica é a solução 

adjudicada em primeiro lugar; na verdade, já faz tempo que a solução 

adjudicada sempre deve se r vista como subsidiária, quando não for  

possível a solução pelas partes, só em último caso é que eu cogito,  

portanto, dessa solução adjudicada.  

Vamos prosseguir aqui ainda na  disciplina  geral, ainda pa ra 

terminar a disciplina geral: há duas regras que me parecem relevantes. A 

primeira delas é a do art. 517, que estabeleceu mais um mecanismo de 

coerção sobre o devedor. Lembram- se do que eu disse? Uma coisa é a  

atividade sub-rogatória, buscar e ap reender, demolir, penhorar; isso é  

atividade sub-rogatória. Agora, dete rminar a prisão?  Isso satisfaz o 

credor? Tirando algum desv io psicológ ico que melhor precisa ser tratad o 

num consultório, em princípio não satisfaz o credor; pelo contrário, talvez 
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até prejudique o credor, porque não tem como o devedor obter recursos.  

Em alguns casos é a única saída, porque, na verdade, a malandragem  

dele só se supera mediante a pressã o para ser preso. Mas, de qualquer 

modo, previu-se o protesto.  

Eu não tenho opinião formada so bre isso, senhores. Eu sempre  

resisto um pouco  à ideia de que o sistema não funciona graças à 

impunidade; mas, por outro lado, se mpre me agrada a ideia de um 

sistema mais aperfeiçoado de mecani smos indiretos. Le mbram-se que eu 

falava da execução fiscal? Execução fi scal é problemática pelo seguinte: o 

devedor deve e eu só consigo resolver por sub-r ogação, até penhora. Mas 

eu vou p enhorar, não tem para. Aí f ica aquel e negócio, o tribunal fica 

discutindo. Qual é o prazo de prescrição? Aquela sensação generalizada de 

frustração, milhões de processos que não chegam ao se u resultado. Isso 

causa um prejuízo moral. 

Então, essas medidas indiretas que possam tocar no “calcanhar de 

Aquiles” do devedor inadimplente , de for ma proporcional, de for ma 

razoável, tocar no “calcanhar de Aqui les” do devedor n uma visão pouco  

civilizada é, como eu disse, sequestr ar o filho dele. Sequestra, o Fisco:  

“Pague a sua dívida, senão... Quando  você pagar eu devolvo”. Por favor,  

obviamente não estou cogitando isso. 

Mas o protesto, em princípio, soa como algo plausível. Digo com  

dificuldade, porque me lembro das discussões que houve sob re, por 

exemplo, protesto relativamente às  dívidas f iscais. Discutiu-se em que 

medida poderia ser proveitoso, não poderia ser proveitoso... 

De modo geral, portanto, com rela ção à se ntença, o protesto, 

como formalização da mora e sem re troceder ao tempo em que o pedido 
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de falência era uma forma de pressionar o devedor, o que já foi repudiado 

pelo ordenamento  e já era pela jurisprudência, ma s, digamos, o 

comprometimento ou a ameaça de co mprometimento que se possa fazer 

em relação ao devedor no tocante ao  seu nome, credibilidade  no meio 

podem atuar. 

Tenho um pouco de dúvida disso . Volto a dizer que tenho um 

pouco de dúvida.  Não sei até que ponto isso funciona, mas é um  

mecanismo indireto, é uma novidade do Códi go. E há,  por exemplo, a  

cautela de que só se determine o protesto diante da decisão transitada em 

julgado. É uma cautela. Fora daí, re almente, se temos a certeza própria 

do trânsito em julgado, pa rece-me que a medida indireta se afigura 

adequada. 

Outra observaçã o que ligo com outr os temas e, eventualmente, 

essa questão pode chegar ao Tribunal,  é algo que nem precisaria ser dito, 

mas, ao dizer, o a rt. 518 fa z emergir uma discussão que, no meu modo 

de ver, fica. Não sei o que os senhores pensam. 

Diz o a rt. 518: “Todas a s questões relati vas à validade do 

procedimento de cumprimento da sentença [tenho uma tremenda 

antipatia por essa expressão ‘proce dimento de  cumpri mento’, ma s tudo  

bem, ess a é uma antipatia só minha, quer di zer, ‘procedimento’  parece 

ser uma coisa menor, como se não ho uvesse deveres,  ônus, poderes] e 

dos atos executivos subsequentes po derão ser arguidas pelo executado 

nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz”. 

Então, repito: toda s as ques tões relativas à validade do  processo  

estão submetidas a ser apreciadas no  próprio processo. O que significa 

dizer? Significa dizer que essas questões, no âmbito do cumpriment o, não 
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devem ser remetidas, ou não precisa m ser remetidas, para a impugnação 

do art. 525. E, no âmbito da execução fundada em título e xecutivo 

extrajudicial, não precisam ser objeto de embargos do devedor ou 

embargos à execução. 

Ora, por que eu disse que não precisava essa regra? Porque 

questões relativas à validade do processo são matéria de ordem pública e, 

portanto, de fato, devem ser conhecidas inclusive de ofício pelo juiz, não 

preciso remeter isso para cumprimento nem para embargos. Mas – e peço 

sua atenç ão para isso –, agora, no sistema uniformizado do Código, e 

finalmente chegamos a essa unifo rmidade, nem a impugnação ao  

cumprimento de sentença, nem os embargos à execução – e isso já desde 

a Lei n. 11.382 para embargos –, nen hum deles exige prévia gara ntia do 

juízo. 

Para mim fica a dúvida que j á havia antes, porque, como eu disse, 

em matér ia de título executivo extraj udicial, já havia a desvinculação de 

embargos da garantia do juíz o. Por quê? Porque era o ônus, o encargo da  

garantia do juízo que justificava, logicamente, a assim chamada objeção 

de pré-executividade. 

Qual era a ideia? Há certas matéri as que, não  dizendo respeito ao 

mérito da execução, podem ser conheci das pelo juiz, incidentalmente na  

execução, podem e devem, e, sob o argumento de impedir uma  injusta 

constrição patrimonial, a jurisprudê ncia, então, com base na doutrina, 

engendrou essa solução para a qual alguém ingressa, ou no cumprimento, 

ou na e xecução, e deduz matérias que s ão obstativas dos atos de 

constrição, seja a penhora, seja a busca e apreensão, seja  uma 

demolição, seja lá o que for. 
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Rapidamente vou l hes dar a  minha opinião. Não consegui resolver 

esse problema. Por quê? Porque, po r um lado, quando se desatrela a 

impugnação e os embargos da prévia garantia do juízo, teoricamente diz-

se: acabou a objeção de pré-exec utividade. Não  há mais essa  

necessidade. Mais ou menos. Os se nhores sabem que há o princípio da 

concentração e da eventualidade. En tão, eventualmente, quem impugna, 

quem embarga impugna uma vez só, embarga uma vez só. E mais: nem a 

impugnação, nem os embargos – e peço licença para fazer esse raciocínio, 

porque a ideia é a mesma –, ainda qu e recebidos com efeito suspensivo,  

impedem a prática de atos de invasão patrimonial. 

Ora, ainda que se tenha desatrelado corretamente e mbargos e 

impugnação de uma constrição, dand o maior agilidade pa ra a articulação 

da defesa possível, o fato é que essa defesa, eventualmente, não  terá o 

condão de impedir  a prática do ato co nstritivo, de tal sorte que eu não 

descartaria como exceção – não exceção no sentido processual, como algo 

que não é mais a regra –, que, excepcionalmente, certas matérias fossem  

trazidas fora e antes da impugnaç ão, fora e antes dos embargos à 

execução. 

Eu diria que, c omo regra, o desatrelamento da defesa do 

executado – embargos e impugnaç ão – deve elimina r a hipót ese de 

separar as alegações defensivas em duas vias processu ais. Deve haver 

uma concentração e, portanto, tudo  se alega em impugnação ou e m 

embargos. 

Mas, excepcionalmente, ainda que não se use esse nome – o nome 

é o de menos –, eventualmente, em alguns casos, para impedir o ato 

constritivo, e sem prejuízo  da i mpugnação que será deduzi da ou dos 

embargos que serão apresentados, eu, desde logo, cruzo uma petição. Se 
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ela é protelatória, ou se não é, se va i merecer, inclusive, uma reprimenda 

por parte do órgão judicial , isso irem os ver depois, não é que se ja para 

fazer uma bag unça no processo, ma s di go lá: “ Não há  título” . 

Independentemente de matérias que eu possa ter, extintivas, impeditivas 

da obrigação, não há título. Não have ndo título, não pode invadir a esfera 

patrimonial. Ou, eventualmente, algu mas matérias que, de fato, possam 

ser conhecidas de plano pelo juiz e que possam ser deduzidas. 

Para fechar esse t ópico, não sei o que os senhores pensam a  

respeito, mas, c á entre nós, a distinção entre objeção de pré-

executividade de um lado e embarg os à exec ução ou cumprimento ou 

impugnação não é bem a questão de o juiz poder conhecer de ofício, 

porque esse critério de poder  conhecer de ofício, ou não, é problemático, 

uma vez que é muito problemático saber o que é o mérito da execução. 

Então, o critério mais correto, no meu modo de ver, data maxima 

venia, é o que diz o  seguinte: é o problema da profundidade de cognição.  

Matérias que o jui z possa conhecer prima facie são tra zidas desde logo; 

matérias que dependem de dil ação probatória são trazidas via  

impugnação, ou via embargos. Esse m e parece o critério corret o, ele está 

mais ajustado à visão funcional do processo; o que é o processo,  afinal de 

contas, e para que é a defesa apresentada? 

Em execução fiscal isso acon tece muito. A Fazenda, pouco 

organizada, desculpem-me, é uma crítica fruto da constatação, sou  

respeitoso, não quero dizer que seja uma bagunça, longe disso, mas, não  

raras vezes, algumas Fazendas Públic as cobram o que já receberam, e o 

contribuinte, com relativa facilidade, porque todo contribuinte formaliza o  

seu pagamento da  mesma forma, em uma gui a, junta a  guia e di z: “está 

aqui, já f oi pago”. Mas surgiu uma dúvida sobre a autenticidade dessa 
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guia. Ah, sim, então, está bem, aí eu não posso mais conhecer. Mas se a  

Fazenda Pública não põe em dúvida  a autenticidade da guia,  tollitur 

quaestio, por que vou remeter à parte, a embargos e assim por diante?  

Aliás, se me permitem – rapidamente –, não havia posto isso n o 

plano de voo, mas vou falar: uma qu estão que talvez possa bater aqui –

talvez já tenha bat ido em al guma medida –,  é  saber em que medida se 

aplicam, subsidiariamente, as disposições do CPC, e o novo CPC reacende 

esse tema, à execução fiscal. Digo isso por quê? Porque não sei, com toda 

a honesti dade, co mo ficou no fim o  entendimento jurisprudencial sobre 

isso, mas quando veio a Lei n. 11.38 2, que desvinculou os emba rgos da 

garantia do juízo, houve quem sustentasse, lembro-me até de juiz federal, 

com vida acadê mica, que escreveu sobre  isso, d izendo: aplica-se 

subsidiariamente o Código de Processo  Civil de tal sorte que o prazo para 

embargos, não mai s vinculado à gara ntia do juízo, é contado a pa rtir da 

citação.  

Acho até ótimo, sob certo ponto, mas não é o que está na lei. É  

preciso tomar cuidado, porque o espec ial derroga o geral. Por mais que a 

norma geral venha aperfeiçoada, se eu começar a aplicar o geral de forma  

subsidiária, desconsiderando o especial para derrogar o especial, p orque o 

especial ficou defasado em termos de técnica, vou começar a cri ar um 

laboratório para montar regras quase como um Frankenstein, e com  o  

risco de ser arbitrário, porque o órgão j udicial natural tem uma 

perspectiva, a parte tem outra, e é legítimo que seja assim. Não estou  

falando de má-fé, estou falando de di ferentes visões a respeito da mesma 

realidade. O advogado é o advogado; o juiz é o juiz. 

Não olhei o relógio; vou um pouc o pelo semblante dos senhores.  

Cada vez mais estou enxergando pior à distância, mas pelo semblante dá 
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para ver quando a bateria está che gando ao  fim. Far ei mais a lgumas 

considerações, afinal de contas vim aq ui para isso. Então, pelo menos, se 

possível, quero trazer algumas c onsiderações rele vantes para os  

senhores. 

Se me permitem, falarei, no pr óximo tópico, sobre o cu mprimento 

provisório. Acho que esse  é um ponto  muito interessante. Se você parar 

para pensar, ele é muito relevante, basta ver pela circunstância de que, 

na tutela  provisória, observam-se as  regras d o cumprimento provisório.  

Então, não é só depois que já há o acórdão etc., é eventualmente também 

quando se trata de uma simples tutela provisória. 

Primeira observação: grosso mo do, o  art. 520 manteve o modelo 

do Código precedente (antes o art.  588; depois, o art. 475-O), daquela 

ideia que já foi aperfeiçoada quando da antecipação de tutela. Re petiram, 

grosso m odo, o c umprimento provisór io, a execução provisória, mas o 

cumprimento provisório se estabelece por conta e risco do credor, que não 

tem que prestar caução – isso era do  antigo art. 588. Então, faz tempo 

que não s e presta caução para início  da execução provisória. Estabelece-

se que ela fica sem efeito se sobrevier decisão que reforma a decisão 

exequenda por cumprir toda decisão qu e não esteja sujeita a recurso com  

efeito suspensivo, mas, de todo modo, algumas observações que me 

parecem relevantes.  

A primeir a delas é a de que se manteve a possibilidade  da 

execução provisória chegar aos result ados de uma decisão definitiva. Isso 

já estava  na ordem precedente, apen as que,  quando houver atos que 

importem transferência de posse ou a lienação de propriedade ou de outr o 

direito real, dos quais possam resultar grave dano ao executado (inciso IV 
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do art. 520), tem que prestar caução  idônea. Portanto, esse é um dado  

relevante. 

Mas acho que há o utro dado relevante. Eu preconizava isso antes, 

tenho dúvidas se será bom ou não, se  se vai preconizar não vai ser bom ? 

A gente sustenta e depois fica as sustado quando po sitiva. No § 2º, 

senhores, e isso é coerente com a regra do art. 523, depois chegaremos a 

isso rapidamente, está dito que, no cumprimento provisório, “a multa e os 

honorários a que se refere o § 1º do art. 523 são devidos no cumprimento 

provisório de sentença condenatória  ao pagamento de  quantia certa”. 

Aliás, estou falando no pagamento de quantia; depois disso, grosso modo, 

vai se aplicar o fazer e o não fazer entrega de coisas.  

Então, era uma discussão que havia e predominava a ideia de que, 

em se tratando de execução provisória, não incidiria a multa do art. 475-J. 

Isso foi superado. Lembro que o art.  523, no caso de condenação, e aí  

tratando do cumpr imento definitivo, di z que, no caso de condenação em  

quantia certa, será o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias e, não ocorrendo o pagamento , o débito será acrescido 

da multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado. 

O que acontece, senhores, é que me parece correto. Vejam o me u 

raciocínio. Tenho medo, mas medo como  jurisdicionado ou talvez como 

advogado de executado, aque las coisa s que você  defende  

academicamente, mas depois imagina que vai morder a língua , porque,  

como advogado do executado, serei ob rigado a engolir o que falei: se a 

execução provisóri a se faz  da mesm a forma que a definitiva, não fazia 

sentido não impor a multa na provisória que vale para a definitiva. 
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O que acontece é que, se depois a decisão vie r a ser re formada, 

você tem que desfazer, se for possí vel desfazer, ou resolver em p erdas e 

danos. Então, é absolutamente correto esse entendimento. 

Aliás, senhores, ou tra coisa  que fo i positivada foi o entendime nto 

que já havia na doutrina e na jurisp rudência. Está no § 4º do art. 520, 

que diz (é uma o pção do sistema, dura opção, mas é uma opção): “A 

restituição ao e stado anterior [estamos f alando do cumprimento 

provisório] a que se ref ere o inciso II não i mplica o desfazimento da 

transferência da posse ou da aliena ção de propriedade (...), res salvado, 

sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado”. 

Portanto, senhores, para resumir:  execução prov isória, igual à 

definitiva, foi rea firmada no sistem a. Atos que importe alienação de 

domínio, posse pode acarretar danos irreparáveis? Pode, desde que preste 

caução idônea. Tendo prestado caução idônea, é para ela que se volta  

eventual desfazimento da quilo que foi  feito. Isso, por um lado,  fala em 

prol da efetividade do processo, mas,  de fato, mete medo, porque, parem 

e pensem comigo:  posso ter um c umprimento provisório com base em 

tutela provisória, lembrando-se – e me permitam lembrar – que o art. 300 

do Código de Processo Civil não mais  faz a disti nção que o Código de 73 

fazia entre fumus boni juris e prova inequívoca. Lembram-se disso?  

Era clá ssica a ideia de que, para a ntecipar, produzir os efeitos 

substanciais, preciso de um grau  de certeza superior ao do fumus. Hoje, 

não. Hoje, na verdade, a fórmula é genérica para a tutela de urgência,  

quer a cautelar, quer a antecipatória.  Então, de fato dá um pouco de 

receio pensar em uma tutel a de ur gência, dada sem prova inequívoca,  

mas com base na verossimilhança, que é o critério genérico da tutela  
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provisória de urgência que possa chegar à expr opriação, que, embora  

mediante caução, resolva-se em perdas e danos. 

Senhores, sem que rer pensar em advogado de um ou de outro,  

quando se remete aquele devedor, que depois não era devedor, para a  

execução por quantia, remete-se esse devedor que agora se tornou credor 

para todos os percalços da execução  por quantia. Por isso, não é uma 

coisa tão simples. 

É lógico, senhores, e vamos deixar isso para t rás, chega aqui no 

STJ, claro como só pode, sob um ângu lo de questão de direito, mas estou 

na presença de Magistrados experie ntes, essas coisas muitas vezes se 

resolvem nas instâncias ordinárias pe lo exame do caso concreto: em que 

caso se permite a alienação, em que caso não se permite. 

Só para completar, reafirma-se aquela regra de que eventualmente 

a caução poderá se r dispensada. Inclus ive, senhores, no art. 52 1, inciso 

IV, reafirma-se a ideia correta de que a sentença a ser provisori amente 

cumprida não precisa ter ca ução se estiver em consonância com súmula 

do Supremo, súmula deste  Tribunal  ou em conformidade com o acórdã o 

proferido no julgamento de casos repe titivos. Claro, sempre à luz daquela  

regra de motivação reforça da, ou se ja, tem que dizer por que no caso 

concreto se resolve pelo precedente , art. 489, ou tem que dizer  por que 

no caso o precedente não se aplica à jurisprudência consolidada ao fazer o 

distinguishing. 

Agora, prudentemente, o Código ve io, no parágrafo único do art. 

521 e positivou: “a exigência de caução  será mantida quando da dispensa 

possa re sultar manifesto risco de grave dano de difícil o u incerta 

reparação”. Ou sej a, como eu disse, isso é p rovavelmente dirigido às 
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instâncias inferiores, porque este Tr ibunal não tem como aferir, salvo em  

situações muito extremas, se no caso con creto há risco de incerta 

reparação etc. 

Senhores encaminho-me para o fim. 

Ainda falando um pouco sobre a execução provisória. Aliás, lembro 

o seguinte, acho i mportante: a ideia  de que a  multa do antigo art. 475 é 

exigível na execução provisória está reafirmada nas obrigações de fazer e 

não fazer. Aliás, é  até mais intere ssante, porque a multa de 10%, agora 

prevista pelo Código, e antes no ar t. 475, tudo bem, ela ocorre, mas 

talvez boa parte dos nossos problema s ocorram nas obrigações de fazer e  

não fazer em que têm liminar e vai se acumulando a multa.  

Então, posso promover o cumpri mento pr ovisório da cobrança 

dessa multa? O § 3º do art. 537, es te já regulando o cumprimento da 

sentença que reconheça a exigibilida de de obrigação de fazer, não fazer 

ou entrega de coisa, é peremptório ao dizer: A decisão que fixa  mul ta 

[que multa? a multa como astreintes] é passível de cumprimento 

provisório, devendo ser depositado em juízo, permitido o levantamento do 

valor após o trânsito em julgado. Mas desde logo autoriza atos de 

execução. 

Senhores, vamos falar rapidamente sobre o cumprimento definitivo  

e deixo os alimentos de fora. 

No art. 523, como foi dito, fala-se, repetindo  o art. 475-J, do 

reforço que se há de dar para compelir o devedor a cumprir. Entendo que, 

na parte do cumprimento  definitivo para os senhores que estão aqui  

interessados em se atualizar e re fletir sob re novas questões, meu 

conselho, quase como orientador, se  é que posso, porque não dá para 
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falar sobre tudo, mas como orientador de pontos a refletir é: estudem, 

reflitam sobre a regra do art. 525, qu e prevê, portanto, a impugnação ao  

cumprimento de sentença. 

Destaco alguns as pectos que acho  mais inte ressantes. Primeiro, 

desde logo, explicitou-se que o prazo para a impugnação corre do decurso 

daquele prazo previsto pelo art. 523. Está explicitado que é isso, ou seja, 

que primeiro tem aquele prazo e depo is tem o prazo para a impugnação.  

Segundo, está explicitado que é in dependentemente d e penhor a ou de 

nova intimação, que é absolutamente correto, e como eu disse,  

desvincula-se a defesa da constrição. 

O Código repete, grosso modo , a s matérias que podem s er 

alegadas na impugnação, fala daquele ônus  de alegação do quantum 

debeatur quando se alega excesso de execução, o que, de resto, já estava 

no código. Mas me parece que talvez o mais relevante sejam dois pontos: 

primeiro, concessão de efeito suspensivo. Então, a apresentação da  

impugnação, § 6º, não impede a prátic a dos atos executivos, inclusive os 

de expropriação etc. Então, isso é absolutamente correto e em cada caso 

concreto será preci so verificar, como eu disse, se excepcionalmente não 

será possível admi tir alguma defesa  que seja anterior à impugnação e 

que, excepcionalmente, impeça a constrição. 

Porque, de fato, senhores, em hipóteses excepcionalíssimas não 

faz sentido aguardar-se esse mome nto, ainda que desvincul ado da 

constrição para impedir uma constr ição, por exemplo, com base no 

patrimônio de quem não consta do título; ou uma constrição que se 

pretenda sem a existência de título executivo, para dar  dois exemplos. 

Outras situações eventualmente podem ocorrer. 
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Agora, § 9º, a concessão,  quando  o efeito suspensivo disser 

respeito apenas um dos litisconsorte s, não impede o prosseguime nto. “A 

concessão de efeito suspensivo à impugnação deduz ida por um dos 

executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram...” 

E o § 10: “Ainda que atribuído ef eito suspensivo à impugnação 

[atenção a isso], é lícito ao exeque nte requerer o prosseguimento da 

execução, oferecendo e prestando (...)caução...” Então, para não perder o 

raciocínio: deu o efeito suspensi vo; esse efeito suspensivo não  

necessariamente vigora para todos os devedores; esse efeito suspensivo  

não impede a prática de atos executivos; impede, eventualmente, atos de 

expropriação sem a caução, como já fo i visto;  mas, se o credor prestar 

caução, fica liberado.  

Porque chamei a atenção para i sso? É uma questão que deixo aqui 

e pulo pa ra o últi mo tópico. Acho qu e o Código é um desafio para você 

analisar o cumprimento, porque esse  negócio de cumprimento e execução 

dificulta, porque eles interagem. Se você for ao art. 919, que prevê 

embargos à execução, verá  o seguin te: há uma regulamentação muito  

semelhante, os em bargos à execução não terão efeito suspensivo. O juiz  

poderá atribuir efeito suspensivo, verificados os requisitos para a  

concessão da tutela provisória. 

Grande conquista. 

Embargos à impugnação não têm efeito suspensivo. Então, nã o 

mais efeito suspensivo ope legis , mas é  ope judicis, que é o correto. A lei 

não tem essa possibilida de de dizer quando tem de suspender. O juiz, no  

caso concreto, é que deve ver se suspende ou não. 
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O que quero dizer é que não há, senhores, no art. 919 uma regr a 

igual à do § 10 do art. 525. O que não sei se foi deliberado e não 

permitiria a aplic ação ou, se ao contrário,  permite  uma aplicação  

analógica do art. 525. Explico: se é cumprimento de sentença, deu efeito 

suspensivo, o credor pode, inclusive, conseguir a expropriação mediante a 

prestação de caução – o que me parece a regra coerente  com o 

cumprimento provisório. 

Em se tratando de título executivo extrajudicial, salvo melhor juízo, 

a lógica é basicamente a mesma. Po r quê? Deixo outro ponto para os  

senhores, que acho que é altamente  problemático: não foi repetida a 

regra do art. 587 do Código  de Processo Civil, qu e tratava do tormentoso  

problema de saber quando a execuç ão fundada em título e xecutivo 

extrajudicial é definitiva ou provisória. Há uma súmula deste egrégio 

Tribunal que d izia corretamente: “ É definitiva a execução fundada e m 

título executivo extrajudicial”. Ponto n. 1. 

Ponto n. 2: essa súmula havia fica do superada, salvo melhor juízo, 

pela nova redação do art. 58 7. Por quê? Porque o art. 587 passou a dizer 

mais ou menos o seguinte : A execuç ão fundada em título executivo 

extrajudicial é provisória se interposto recurso de apelação contra ela e os 

embargos tiverem sido rece bidos co m efeito suspensivo. Vou relembrar  

porque me parece um ponto relevante. Então, quando a execução fundada 

em título  extrajudicial se tornava pr ovisória por força de lei? Quando , 

recebidos os embargos com efeito susp ensivo, houvesse a interposição de 

apelação que, neste caso, fazia com que a execução pudesse prosseguir –  

mas como provisória, não como definitiva.  
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Diante da supressão do art.  587, parece-me que há duas  

interpretações. Uma: revigora-se o en tendimento deste egrégio Tribunal . 

A execução fundada em título exec utivo extrajudicial, ainda que na 

pendência de apelação, mesmo que ti vessem sido recebidos os embargos 

com efeito suspensivo, é definitiv a. “Mas os embargos tinham sido 

recebidos com efeito suspensivo...” Mas eles foram rejeitados e, tendo 

sido rejeitados, aparentemente a op ção do sistema é fazer a e xecução 

definitiva. Alguém deve estar pergunt ando: mas qual é a diferença? Tem  

uma dife rença relevante: a exigência da caução e as consequências  

decorrentes da reforma da decisão.  

Outra interpretação é a seg uinte: não tendo sido repetida a regra 

do art. 587, o modelo do Código é o que era no Código anterior, que se 

extrai do sistema. Se os embargos forem recebidos com efeito suspensivo 

e, ainda que rejeitados, for interp osta a apel ação, mesmo que ela só 

tenha efeito devolutivo, e só tem efei to devolutivo, a execução prossegue  

como provisória. Acho mais lógico imaginar que uma execução  que não 

nasceu provisória prossiga como defini tiva. Agora, de novo, aqui vai bater 

sob o ângulo da interpretação da lei.  Lá embaixo vai b ater: expropria ou 

não expropria? Deixa expropriar ou não deixa expropriar? 

Senhores, eu tenho  mais algumas consideraçõe s para fazer. Mais 

uma, é a última, só para casar com aq uilo que falei na primeira palestra,  

até por u ma decisão re cente do STF  cujo teor não conheço e que me  

causou, data maxima venia, claro, um pouco de perplexidade, mas depois 

fui olhar melhor e ainda est ou digerindo. Esse egrégio Tribunal s umulou 

inclusive matéria dizendo que o ar t. 475, naquela letra que prevê a 

possibilidade de se dizer inexigível o título executivo após a declaração de 
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constitucionalidade, é consti tucional. Não está dito na s úmula, mas está 

subentendido porque diz que se aplica a sentenças proferidas depois que o 

CPC de 1973 tinha sido al terado. Então, tinha aquela regra, art. 730, 

parágrafo único etc., altamente cont rovertida, e ess e egrégio T ribunal 

disse: aplica, portanto é constitucional, mas só aplica para sentenças 

proferidas depois da edição da norma.  

Havia uma ADIn com objeto no Código  de 1973. O que,  

ingenuamente, me levou a dizer – cheguei até a escrever sobre isso – que 

essa ADIn, com a vigência do novo Código, seria tida por prejudicada. Não 

foi, para  minha surpresa. Não li o acórdão ainda, então não quero 

prejudicado, mas vi, pelos elemento s, que essa ADI n foi julgada e o 

argumento, invocou-se um preced ente do Tribunal q ue tamb ém não 

conheço, acho que  era relatado pelo  Ministro Joaquim, dizendo: pode,  

eventualmente, prosseguir no julgamento da ADIn quando a lei revogada  

foi, em certa medida, repetida pela nova lei. Repito que estou falando aqui 

com cuidado porque não conheço os termos do acórdão.  

Eu já tive, sinceramente, um pouc o de dificuldade d e dizer que  

uma coisa tinha repetido a outra, porque o que está repetido no art. 525 – 

deem uma lida depois – é, no § 12, a regra do art. 475-L. Isso está, de 

fato, repetido. Que é o problema clássi co da suposta inconstitucionalidade 

dizer o seguinte: se transitou em ju lgado, é inexigível se o Supremo 

declarou a inconstitucionalidade, independentemente de ação rescisória.  

Acontece que o novo Código, e isso  é o que me faz fica r um pouco 

intrigado, trouxe novidades no § 13 e seguintes, porque na verdade ele 

disse: olha, espere um pouq uinho. Não é qualquer inexigibili dade depois  

do controle concentrado de cons titucionalidade. O controle de  
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constitucionalidade só leva  à inexigibilidade se ele veio antes do trânsito 

em julgado. Isso não está dito no Có digo de Processo Civil de 1973. Isso 

poderia até ser uma interpretação q ue se fizesse, mas me parece que,  

data maxima venia, di zer que  jul go uma  ADIn, declaro a  

constitucionalidade de um disposit ivo vigente que não havia quando a 

ADIn foi proposta, porque aquele que ha via foi reeditado pelo novo 

Código, quando, na verdade, veio uma regra nova... Tudo bem, sei que é  

a segurança jurídica etc., mas é vontad e de declarar a constitucionalidade 

do dispositivo. Sinceramente, tenho  um pouco de dúvida a respeito,  

porque, repito, precisa acrescer.  

Para terminar, qual é a regra hoje vigente? Se o Supremo  declarar 

inconstitucional antes do trânsito, al ega no processo e aí é inexigível. A 

rigor, a regra nem está na impugnaç ão porque pode ser que já tenha  

passado o m omento da impugnaç ão e a declaração de 

inconstitucionalidade veio d epois de julgada a impugnação. Então, o 

Código dá marge m a ess a possibil idade, porque, se não, o i ntérprete 

também vai falar:  “mas se passou o momento da impugnação, ainda que  

tenha tido a decl aração d e inconsti tucionalidade, aí não pode mais”. 

Preciso ler melhor o acórdão do Supr emo, porque aparentemente  a regra  

do § 13 só diz que se a deci são do caso concreto ainda não transitou em 

julgado, vai lá, entra com uma pe tição e d iz para parar a e xecução, 

mesmo que já tenha sido julgada a impugnação. É inexigível. Mas o  

Código acresceu e  disse: se o contro le concentrado ocorrer depois do 

trânsito em julgado, não... Isso era uma interpretaçã o que a doutrina 

tirava pa ra o Código anterior. É a clássica ideia de coisa  julgada 

inconstitucional a qualquer momento . É por isso que o Supremo,  no meu 

modo de ver, ao declarar a cons titucionalidade desse dispositivo, 
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interpretou retroativamente o Código de  Processo Civil. Tudo bem,  se for 

a bem da segurança jurídi ca, estou de acordo. Mas o fato é que são 

sistemas diferentes, porque  agora, se  o controle for posterior, não se 

dispensa a ação re scisória, apenas o prazo p ara a ação rescisória será 

contado do trânsito em julgado, não do  caso concreto, mas do controle de 

constitucionalidade, o que também é bastante perigoso porque levará  

para frente esse prazo de rescisória,  mas ao menos terá o condão de  

acabar com aquela ideia de  relativização da coisa julgada sem nenhum 

parâmetro objetivo. 

Senhores, acho que cansei os senhores, mas saio daqui com a 

consciência tranquila por talvez te r trazido uma pequena parte desse 

enorme universo que diz respeito à impugnação de sentença. 

Muito obrigado. Por enquanto estou à disposição para um debate. 

 

O SENHOR MINISTRO MARCO BUZZI 

Eventuais perguntas serão dirigidas ao Professor para que, a seu 

critério, possa respondê-las.  

Gostaria de agradecer mai s uma vez a excelência da fala. Há 

muitos anos que leciono es sa discip lina nos cursos de graduação e fico 

muito feliz, Professor, por saber qu e não estou cometendo lá nenhum 

grande equívoco. 

A execução, como ponderou Vossa Excelência, continua 

preservando os dois grandes princípios que se faz a bem dos interesses do 

credor, buscando, obviamente, observa r a menor onerosidade po ssível ao 

devedor. Seja no Código de 1939, seja no Código de 1973, seja no Código 
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de 2015, no Novo Código de Processo Civil, observamos que no  mundo 

inteiro — não só no Brasil nas últimas legislações — esse s dois princípios 

são muito observados. É uma questão de segurança jurídica também. Sou 

muito simpático àquele princ ípio que vem desde Roma, ainda que nossos 

códigos e a Lei Lusitana tenham sofrido uma benéfica influência do Direito 

Germânico, mas sou muito simpático àq uela noção, àquele princípio que  

vem desde o Direito Romano que nessa sede dos compromissos da  

contratualidade somos servos daquil o que pactuamos. É uma v isão que 

tenho desde a minha formação acadêmica e continuo com ela.  

Acho interessante que sejam preser vadas essas duas noções que, 

quando pactuamos, devemos honrar aquilo que pactuamos em nome de 

alguma segurança jurídica e, dentro da execução, ela deve ser feita a bem 

dos interesses do credor a cima de tudo com a menor onerosidade do 

devedor. Por quê? Porque quando, como Vossa Excel ência muito bem 

colocou, emérito Professor, estamos diante e dentro de uma execução, é 

porque temos um t ítulo. A execução é diversa, é muito diferente. É muito 

diverso o processo de execução de um  processo de cognição po rque na 

cognição não temos um título — seja ju dicial, seja extrajudicial. Na fase 

de execução, já temos ou um título di tado pelo Estado — depois de toda 

uma fase de cognição — ou um título formado já extrajudicialmente, 

preliminarmente, à discussão já temo s, porta nto, seja numa hipótese, 

seja nout ra, já te mos um t ítulo formado. Portanto, a partir desse título, 

devemos buscar honrar o que foi pactua do não só pelo fato de ter sido 

pactuado, mas por causa da segurança jurídica.  

Isso é uma verdade que  ultrapassa fronteiras; não é só no Brasil, 

mas no mundo inteiro, obv iamente, desde Roma, como ponderou Vossa 
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Excelência no início da sua fala, não temos mais a coerção que tínhamos  

naquele tempo. As coisas t odas fora m sendo moderadas, mas sempre 

insisto que uma característica que não é preponderantemente patrimonial, 

mas sim pessoal das execuções é pre servada a té hoje, muito embora o 

advento das constituições todas que ti vemos — não só no Brasil. Ou seja,  

quando há uma  execução e o seu objeto é ali mentos, até hoje 

abandonamos o caráter preponderantem ente patrimoni al da exe cução e 

vamos sim para o caráter pessoal — nós encarceramos o devedor.  

Então a execução continua s endo, no mundo inteiro e também n o 

Brasil, um procedimento muito violen to, um procedimento que s e buscou 

erigir dentro dele a efetividade. Port anto, é muito importante que, com as 

interpretações toda s que buscamos e que bus quemos dar aos preceitos 

que disciplinam a execuçã o que nós,  por m eio de interpretações, não 

tiremos da execução essa força que o sistema quer e quis a ela dar não só 

no Brasil, mas no mundo inteiro.  

Muitíssimo obrigado, Professor. É sempre mui tíssimo bem-vindo. 

Espero que em outras ocasi ões possamos contar também com o saber e  

com a colaboração de Vossa Excelência aqui no STJ. 
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