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DOUTRINA 

o QUE É A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL? 
Humberto Gomes de Barros 

"Acredito que darínrno5 um 
grande passo para aumenlllr o 
rendimento de no.sso aparelho 
judiciário se modific:tisscmos o 
pnrúgrafo único do Ilrt. 459 e o 
art. 580 do CPC. Com singelas 
alterações. oJinar-se· ia pela 
realidade o conceito de prestação 
jurisdiciono.l. ... 

McndendO honroso convite da Ordem dos 
Advogados do 8l'3sil, compareci à XVII 

nferência Nacional dos Advogados, rc
alizada no Rio de Janeiro, em setembro de 
1999. Dissertei sobre a nêcessidade de uma rc
forma em nossa cultura judicial. A reforma -
sustentei - deve anteceder à tão apregoada rc
forma constitucional do Poder Judiciário. A 
mudança cultural dependeria, em substancial 
parte, de singelas alterações em textos de leis 
ord inári3s. 

Res umi minha proposta em vários enun
ciados. Desses re lembro dois, cuja adoção p:ue
ce-me tão fác il, quanto urgente. Ei-los: 

UI . É necess:hio ajustar-se o conceito de 
prestação jurisdicional para estabelecer que a 
sentença não encerra a lide e o Estado-Juiz so
mente cumpre seu dever qua ndo entrega à par
te vitoriosa o bcm da vida objeto do li tígio; 

2. Não faz sentido a sucessão de três 
processos autônomos, visando respectivamente 
o conhecimento, a liquidação e a execução. 
Urge alterar-se o art. 459 do CPC para vedar, 
em qualquer hipótese, a em issão de sentença 
ilíquida. Indispensável, também, modificar a 
lei processual para faze r com que a intimação 
da coisaju lgada inicie, automaticamente, a exe
cução da sentença." 

Para justificar essas indicações, desen
volvi breve argumentação, cujos termos passo a 
reproduzir: 

uComo todos nós sabemos, a função ju
risdicional tem como escopo compor litígios, 
com a supremacia da pretensão do litigante vi
torioso, substituindo-se à vontade do derrota
do. 

Ao exercer o direito de ação, o autor tor
na-se credor do Estado. Este passa a dever-lhe a 
soluçiio do eonnito. Por isso, afirma-se que a 
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sentença corresponde à entrega da prestação jurisdicional. Hoje se c ntendc que 
tal entrega pode ocorrer de várias formas: 

a) declaração de que o demandante não pode reclamara direito (por efei
tO de prescrição, decadência, etc.); 

b) declaração de que a pretensão do amor é procedente (ou improccdcn-
te); 

c) condenação do réu. 

Nosso CPC afirma que, com a sentença, o Estado cumpre sua fu nção, en
tregando a prestação jurisdicional. Se o derrotado não obedece à condenação, 
deve o vitorioso promover a liquidação, se a sentença for ilíquida (o que ocorre 
constantemente) e, após, propor a execução. 

Temos, então, três processos autônomos e sucessivos. Todos eles com 
potencial de acesso ao STJ e ao STF. 

Para os doutrinadore$ a autonomia dos processos homenageia a ciência 
processual. 

Peço vênia para discordar. Para tanto, figuro uma hipótese: fi prosaica si
tuação do taxista que tem o se u automóvel destruído em acidente de trânsito. 

Indago: quando o infeli;!: taxista pede socorro ao Judiciário, ele pretende a 
simples condenação do causador do dano? 

Eu mesmo respondo: a pretensão da vítima é ver seu veículo recuperado, 
com e le prestando serviços e produzindo renda nccessária à sobrcvivência de seu 
proprietário. A condenação do culpado em nada minora aangústia do trabalhador 
privado de seu ganha-pão. Assim, o Estado deve. ao taxista acidentado, muito 
mais que a retórica condenação do adversário: deve-lhe o efetivo ressarcimento 
do dano. Se assim ocorre, prestação jurisdicional não é a singela condenação de 
uma das partes, mas a efet iva satisfação da parte vitoriosa. 

A tripartição dos processos, ao meu sentir, carece de qualquer sentido 
prático. Dela resultam três conseqüências sociais nefastas: a sobrecarga do Poder 
Judiciário, que é forçado a tríplice esforço; a frustração do litigante vitorioso e o 
locupletarnento do causador do dano. 

Sem a solução para essa anomalia, o Judiciário necessitará de juízes em 
triplo, para evitar a jactância do derrotado. 

Faz-se imprescindível , pois, ajustar o conceito de prestação jurisdicional. 

Na minha opi nião, oajus te não requer maiores esforços. Bastam duas sin
gelas providências: 

a) reforma do art. 459, parágrafo único do CPC, vedando, em qualquer 
caso, a em issão de sentença ilíquida; 

b) alteração do art. 580 da Lei Processual para que a intimação do trânsito 
em julgado se transforme em primeiro ato da execução." 
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Minhas sugestões caíram no vazio. Pelo mt:nos, não vi qual
quer referência a elas nos vários comentários desenvolvidos em lOrno 
d:l conferênci:l. Explic:l-se o esquecimenlO: a conferência girava em 
torno do mote "Utopi:l e Re:llidade". Ora, O advogado é, por natureza, 
um ser quixotesco, p:lladino das grandes causas, cu ltor das soluções 
heróicas. Natural, pois, a opção peJa utopia, e o dt:sprezo pela realida
de. Por isso, somente "renderam Ibope" os grandes tem:lS (Controle 
Externo, Súmula Vincu lante e quejandos). Questões terra a terra me
receram compreensível desprezo. 

Passad:l :l euforia, ouso retornar ao tema. Faço-o em termos 
pragmáticos, ao estilo de Sancho P:lnça. P:lra economizar espaço e pa
ciência do lei tor, lembro velho método da maiC:utica, para formular 
três perguntas: 

a) é JUStO que O pobre taxista vitimado pelo acidente st:ja fo r
çado a demandar três vezes o Judiciário, p:lr:l tcr de voh:l seu instru
mento de sobrevivência? 

b) em tempos "c:lbcludos" de aperto fimmeeiro, é correto fa
zer com que os juízes sejam compe lidos a decidir, por três vezes, um 
mesmo confli lO de interesses? - Não podemos esquecer que, dimi
nuindo o número de processos, reduz-se:l necessid:ldc de juízes, car
tórios e serventuários. V:lle dizer: os juízos hoje em funcionamento 
renderi:lm muilO mais. Reduz-se-ia sensivelmente a necessidade de 
criarem-se novos cargos e ampliarem-se os tribunais existentes; 

c) para que serve uma sentença condenatória ilíquida ? 

Acredito que daríamos um grande passo para aumem:lr o rt:n
dimento de nosso ap:lrelho judiciário se modificássemos o p:lr:lgrafo 
único do art. 459 e o art. 580. Esses disposit ivos pass:lriam a dizer: 

"Art. 459 . . ..... . ............................ . 

Pa.rágr:lro único. É ved:ldo :lO ju iz prorerir sentença iH
qu ida. . A liquidação do pedido, se necessária, ocorrerá no pro
cesso de conhecimenm. 

Are 580. A in timação da sentenç:lcondenatória passad:l 
em julg:ldo inicia, independentemente de qU:llqut:r formal i
dade, a exec ução." 

Com essas singelas :lI te rações, a.finar-se-ia peJa realid3.de o 
conceito de prestação jurisd iciona l. 

Posso n50 est:lr correto. É provável que esteja errado. No en
tanto, ainda não ouvi qualquer argumento convincente t:m sentido 
contrário. 

cYeulllba1d 

r:2Jdlllt:! dt: 
<53mrar 

" 

Minúr,.. da S .. pm., 
Tribunal dei,ar"'''-


