
Sumário 

Agradecimentos .. ....... .. ........ ..... ... ........ ... .... .......... .... .. ... .. ........ .. .. ............ . 7 


A figura admirável de Theotonio Negrão ..... ................................ ...... .... .... 13 


Apresentação ...... .. .. .. ......... ... .. .. ...... ......... ....... .. ........ .. .. .......... ............. .. ... 15 


Prefácio .......... ...... ....... ... ....... ........ ....... ....... ... ...... ........... .. ..... .. .... .... ......... 19 


Capítulo 1- Rescindibilidade das decisões judiciais ... ... .......... ........ .... .. .. .. 21 


1. Considerações in iciais .. 
 ....... . . .. .. . 	 21 

2. Objeto da ação resc isória ... .. ..... .. . 
 23 

3. Decisão de mérito. 26 

4. Trãnsito em Julgado 28 
5. Decisão rescindíveL .. .. .. 
 30 
6. Rescindibilidade total e parcia l . 33 

7. Decisão inexistente .. 
 34 

8 . Decisão nula .. 
 40 

9. Decisão anulável. 41 

10. Decisão indicaz .. 
 42 

11. Decisão inconstituciona l. . 
 43 

12. Decisão injusta 50 

13. Erro material. 53 

Capítulo 11 - Decisões no processo de conhecimento 	 57 


1. Noções gerais .. 
 57 

2. Pronunciame ntos do órgão j urisdicional . 61 

3. Conceito de sentença. 63 

4. Sentença de mé rito .. 
 64 

4. 1. Acol himento ou rejeição do ped ido . . 
 64 

4.2. Reconhecimento j urídico do pedido .. 
 66 

4.3. Reconhecimento Jur ídico do pedido parcial.. 	 69 

4.4 . Transação ....... 
 72 

4.5. Transação parcial . 85 

4.6. Pronunciamento da decadência ou da prescrição .. 
 86 

9 



4.7. Renúncia ao direito sobre que se funda a demanda .. 93 


5. Decisão liminar de improcedência do mérito .. 	 95 


5.1. Indeferimento da petição inicial (art 295, IV, do CPC) 95 


5.2. Julgamento limin ar do mérito (art . 285-A do CPC) 98 


6. 	 Decisões processuais ou term inati vas (a rt 267 do CPC) .. 102 


7. 	 Sentença sem mérito que impede a renovação da demanda (art. 268 do 

CPC) 105 


7.1. PerempçãO ............. .. . 	 106 


7.2 . 	 Litispendência ...... ... .......... . 107 


7.3. 	 Coisa Julgada .. 108 


74 . Rescmdibilidade das deCisões fundadas na perempção , litispen


dêncIa e coisa julgada 109 


8. Falsa carência de ação e falsa decisão de mérilO .. 	 111 


9. Duplo grau de jurisdição obrigatório 	 1.14 

10. Tutela antecipada. 	 118 


10.1. O problema do art. 273, § 6", do CPC 	 119 


11. Processos com objeto complexo. 	 127 


11.1 . Reconvenção ......................... . 	 127 


11.2. Ped ido COnt raposto . 	 128 


11.3. Ação declarató ria incidental 	 128 


12. Decisão no incidente de conllito de competência 	 130 


13 . Decisões que fixam a verba de sucumbência ........... .. 131 


14 . Decisões que fixam correção monetária e JUros .. 	 140 


15 . Decisões que determinam honorários de auxiliares da Justiça 142 


16. Decisões que fixam multas processuais ........ .... .. ... 144 


Capítulo 111- Decisões nos recursos .. .... ...... , .................................. ........ .. 149 


1 Imrodução. .. ........ .. .. 	 149 


2. Efeito subst itutivo. 	 150 


3 . Decisão do órgão prolator da decisão recorrida . 	 152 


4 . Decisão de órgão hierarquica mente supe ri o r . 	 155 


4 .1. Acórdão .. . 	 . .......... .. ... . 155 


4 .2. Decisão unipessoal ....... ... .......... ..... ....... ....... ........ ...... .. .. 157 


4 .2 .1. Natureza jurídica da decisão do relator. 	 157 


4.2.2. Cabimento de ação rescisória contra a decisão do re lator .. 161 


5. 	Rescindibilidade da decisão que não conhece o recurso 163 


6. 	 Decisões que não conhecem o recurso especial ou o recurso extraordi


nário 166 


10 

7. 	 Efeito substitut ivo complexo . .. .... .... . 


Capítulo IV - Decisões na fase de liquidação de senter 

1. 	 Generalidades ... 

2. 	 liquidação por cálculo.....··· ···· 

2.1. 	 Alcance das expressões "cálculo arilmético" e 

nada e atualizada do cálculo" ..... . 

2 .2. 	 Controle da memória de cálcu lo ....... . 


2 .3 . 	 Resci ndibilidade da decisão que homologa o: 

3. 	 liquidaçãO por art igos .......... .... . 


3 .1. 	 Significado da expressão "por artigos" ......... 


3 .2. 	 Conceito de "fatos novos" .. .... ..... . 


3 .3. 	 Procedimento da liquidaçãO por artigos .... .. 

34. 	 Objeto da liquidaçãO por artigos ....... 


3 .5. 	 Rescindibi lidade da decisão da liquidação p 

4 . 	 Liquidação por arb itramento ............ . 


Capítulo V - Decisões na fase do cumprimento de SE 

1. 	 Noções Gerais ................... . 


2. 	 Natureza jurídica da impugnação do executado .. 

3. 	 Decisão que resolve a impugnação do executado. 

Capítulo VI - Decisões no processo de execução 

1. 	 Mérito no processo de execução ... . 

2. 	 CogniçãO no processo executivo ..................... .. 


3. 	 Decisão de extinção da execução e rescindibilid< 

4. 	 Decisões interlocutórias no processo de execuçã 

5. 	 Decisões que fixam honorários na execução ... 

6. 	 Decisão nos embargos à execução ." .... 

7. lnsolvência civH . ..... ........................ .... .... .. 


8. Concurso especial de credores . ...... . 

9. Concurso de pretendentes à adjudicaçãO ..... , 

10. Execução fiscal ..... . .......... . 


Capítulo VII - Decisões no processo cautelar ... ... 

1. 	 Mérito e coisa julgada no processo cautelar 

2. 	 Decisões rescindíveis no processo cautelar ...... 

3. 	 Hipóteses excepcionais ........ .. . 




direito sobre que se funda a demanda .. 

93 

improcedência do mérito.. 
95 


o da petição inicial (are 295, IV, do CPC) 
 95 


98
:minar do mérito (a n 285-A do CPC) . 


102
.s ou terminativas (an 267 do CPC) .. 


o que impede a renovação da demanda (art . 268 do 

105 


106 

107 


108 

Ide das decisões fundadas na perempção, litispen
julgada . 

109 

o e falsa decisão de mérito .. 

111 

ição obrigatório 

114 


11 8 

) ano 273, § 6.0, do CPc. 

119 

, complexo .. 

127 


127 

JSto ....... 


128 

ia incidental. 

128 


130

de conflito de competência. 


verba de sucumbência. 
Dl 

.rreção monetária e juros .. 
140 


12m honorários de auxiliares da justiça .. 
 142 

144

ultas processuais.. 

; recursos ......... ...... ............... .... ............... .. ...... 
 149 

149 


150 


152
tor da decisão recorrida. 


155

rquicamente superior. 


155 

·al. 

157 


157
Irldica da decisão do relator .. 


de ação rescisória COntra a decisão do re lator. . 161 


isão que não conhece o recurso . 163 


cem o recurso especial ou o recurso extraordi

166 


7. Eleito substitutivo compl exo .. . 	 171 


Capítulo IV - Decisões na fase de liquidação de sentença .......... ...... ...... .. 173 


1. General idades. 	 173 


2. liquidação por cálculo. . 	 ..... . ........ .. .. 175 


2.1. 	 Alcance das expressões "cálculo aritmético" e "memória discrimi


nada e atua lizada do cálculo" .. 175 


2.2. 	 Controle da memória de cálculo .. 180 


2.3. 	 Rescindibilidade da decisão que homologa os cá lculos. 183 


3. Liquidação por artigos 	 185 


3.1. Significado da expressão "por artigos" . . ... .. .... 185 


3.2. Conceito de "fatos novos".. .. .. ...... ...... ...... .. 	 186 


3.3. Procedime nto da liquidação por artigos ........... .. . 191 


3.4 . ObjColO da liquidação por artigos .. 	 194 


3.5. Rescindibilidade da decisão da liquidação por artigos .. 195 

4. liquidação por arbitramento .. 	 199 


Capítulo V- Decisões na fase do cumprimento de sentença ............... ..... .. 202 


1. Noções Gerais. . ........ .. . 	 202 


2. NalUrezajurid ica da impugnação do executado .. 	 203 


3. Decisão que resolve a impugnação do executado .. 	 206 


Capítulo VI - Decisões no processo de execução ........... ......................... . 213 


1. Méri to no processo de execução .. 	 213 


2. Cognição no processo executivo .... 	 215 


3. Decisão de extinção da execução e rescindibilidade .. 	 217 


4 . Decisões interlocutórias no processo de execução . 
 228 

5. Decisões que fixam honorários na execução. 
 231 

6. Decisão nos embargos á execu ção. 
 233 

7. Insolvência civil ... 
 235 

8. Concurso especial de credores .... 
 241 

9. Concurso de pretendentes à adjudicação... .... .... 
 242 

10. Execução fiscal 
 243 

Capítulo VII - Decisões no processo cautelar ...... .......... ........... ........ .. ...... . 245 


1. Mérito e coisa Julgada no processo cautelar... ... ........... .. 245 


2. Decisões rescindíveis no processo cautelar. 
 248 

3. Hipóteses excepcionais .. 
 255 

11 



3.1. Prescrição e decadencia no processo cautelar 	 255 

3.2 Atentado .... . 	 259 

4. Medidas cautelares satisfativas 	 260 

5. Medida cautelar fiscal. . . ............. ... ... . 	 262 


Capítulo VIII - Decisões nos procedimentos especiais....... 264

1. 	 Generalidades ....................... . 

264 

2. Ação de consignação em pagamento 	 265 

3 . Prestação de contas . 	 268 

4. Ação monitória 	 269 

5. Partilha judicial 	 278 

6. Inventário . 	 282 

7. Ação de alimentos .. 	 282 

8. Juizados especiais cíveis estaduais e federais ..... 	 283 
9. Mandado de segurança. 	 ...... . . .. . . 

286 

10. Ações coletivas 	 293 

11. Ações de controle abstr~t~~~c~~~ttt~~t;~alI~a~~ •• 	 299 

Capítulo IX - Decisões nos procedimentos de jurisdição voluntária ........... 302 


Notas conclusivas ........................ .......... ........... ..... ................ ......... .......... 307 


Referências ...... .. ............ . ....... .. ...... ... ......... .. ................ .. .. ........ ........ .. , .. .... . 309 


A figura admirávl 

Theotonio Negl 


Theotonio Negrão insere-se no seleto rol de no! 
memória eterna dos estudiosos e profissionais do Dil 
tonio" tomou-se expressão comum no meio forense 
tória para o Juiz , o Advogado, o Promotor, o serve 
Justiça, ávidos pela infonnação segura e atual traziC 

dos Códigos por mais de três décadas. 

A grandeza do ser humano Theotonio Negri 
por ocasião de sua morte. Nos tribunais, na On 
jornais, todos reverenciaram o autor e enaltecera r 
pennanecerá viva Com estas palavras, homenag 
na sessão da Corte Especial do Superior Tribum 

após sua partida: 
"No dia 20 deste mes, pela manhã, ainda 
São Paulo, dado por uma das prestimosa 
e a antecede r outros de amigos comuns, d 
prof. Theotonio Negrão , ocorrida naquel: 

Após o impacto da surpreendente e tnste c 
trazidas pela memória, tangidas também
entrava pela janela, e certamente por un 
as imagens da figura admirável daquele j 

virtudes. 
Paralelamente a esses sentimentos, a cer 
perder um dos expoentes das nossas letra 

Nascido na cidade paulista de Piraju, em 
exerceu a advocacia por aproximadamel 
dido, e com absoluto sucesso, a prestigi 
do seu Estado, entidade que sempre Ir 
exemplo do não menos conceituado lru 
era sócio benemérito e de quem receb~ 
Ramalho' 

Membro do Tribunal Regional Eleitoral, 

le período com sua habitual lucidez' 

portador de substancioso curriculum, 

culturais e estudos jurídicos de eleva 

número de meritórias distinções. 
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