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CAPÍTULO I – AÇÃO: CONCEITO E TEORIAS DA AÇÃO 

 

 

1.Conceito 

 

A parte, frente ao Estado-Juiz, dispõe de um poder jurídico, que consiste 

na faculdade de obter a tutela para os próprios direitos ou interesses, ou para 

obter a definição de situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza pública, por referir-se a uma atividade pública, oficial do Estado. 

Exerce-se não apenas o autor, mas também o réu, ao se opor á 

pretensão do primeiro e postular do Estado um provimento contrário ao 

procurado por parte daquele que propõe a causa, isto é, a declaração de 

ausência do direito invocado pelo autor. 

Logo, tanto para o autor como para o réu a ação é o direito ao 

pronunciamento estatal que solucione o litígio, fazendo desaparecer a incerteza 

ou a insegurança gerada pelo conflito de interesses, pouco importando qual 

seja a solução dada pelo juiz. 

 

1.1 Autonomia do direito de ação 

 

O direito subjetivo movido contra o Estado não se vincula ao direito 

material da parte, pois não se supõe que quem o maneja venha a ganhar a 

causa. 

Mesmo que ao final do processo fique demonstrado não ser o titular do 

direito, não deixa de ter exercido o direito de ação. 

Estabelece-se a distinção entre direito subjetivo substancial e direito 

subjetivo processual (ação), pois enquanto o primeiro visa a prestação do 

devedor, e se dirige contra a parte adversária, o segundo busca provocar uma 

atividade do órgão jurisdicional, e se volta contra o Estado. 
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A ação é um direito abstrato (direito à composição do litígio), que atua 

independentemente da existência ou inexistência do direito substancial que se 

pretende reconhecido e executado. 

 

2.Teorias da ação 

 

2.1 Civilista 

 

Considera a ação sob o ponto de vista civilístico, como simples aspecto 

do direito material da parte. A ação nada mais era do que o próprio direito 

substantivo reagindo contra a sua violação. 

Não podia haver ação sem direito, nem direito sem ação, como constava 

no art. 75 do CC/1916. 

 

2.2 Teorias autônomas 

 

São realidades distintas o direito lesado e a ação. A partir desta visão, 

formaram-se duas correntes, ambas fundadas na autonomia da ação. 

a) que considerava um direito autônomo concreto; 

b) que a classifica como direito autônomo abstrato. 

 

2.2.1 Teoria concreta da ação 

 

O direito público subjetivo de ação, embora diverso do direito material 

lesado, só existe quando também exista o próprio direito material a tutelar. A 

ação seria, então, o direito à sentença favorável, isto é, voltada contra o 

Estado, para obter uma proteção pública para o direito subjetivo material. 
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2.2.2 Teoria abstrata da ação 

 

O direito de ação é o direito à composição do litígio pelo Estado, que, 

por isso, não depende da efetiva existência do direito material da parte que 

provoca a atuação do órgão jurisdicional. Mesmo quando a sentença nega a 

procedência do pedido do autor, não deixa de ter havido composição da lide. 

É suficiente, assim, que o autor invoque um interesse abstratamente 

protegido pela ordem jurídica. 

 • conceito moderno de ação: direito público subjetivo exercitável 

pela parte para exigir do Estado a obrigação da tutela jurisdicional, pouco 

importando que seja de amparo ou desamparo à pretensão de quem o exerce. 

É, por isso, abstrato. 

É, ainda, autônomo, porque pode ser exercitado sem sequer relacionar-

se com a existência de um direito subjetivo material, em casos com o da ação 

declaratória negativa. 

 

CAPÍTULO II – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS 

 

 

1.Conceito de terceiro 

 

1.1 Terceiro e sua intervenção no processo pendente 

 

1.1.1 Conceito de terceiro 

 

No plano do direito processual, suposta uma relação jurídica pendente 

entre autor e réu, apresentam-se como terceiros todos aqueles que não forem 

partes (ou coadjuvantes das partes) no processo. 
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1.1.2 Terceiro e interesse na demanda 

 

A demanda efetivamente interessa, ou poderá interessar, a um terceiro, 

por afetar direta ou indiretamente sua própria esfera jurídica. A ação de 

despejo do locador contra o locatário, se procedente, provocará a resilição da 

sublocação. 

O interesse, já no plano jurídico, atribui motivo bastante para que o 

terceiro deseje participar da relação processual que vincula autor e réu. 

 

1.1.3 Ingresso do terceiro no processo pendente 

 

Pela intervenção, o terceiro torna-se parte (ou coadjuvante da parte) no 

processo pendente. 

A intervenção de terceiros somente deve ser aceita sob determinados 

pressupostos, um deles, ocorrente em todos os casos de intervenção é o de 

que o terceiro deve ser juridicamente interessado no processo pendente. 

Nem sempre as modificações subjetivas no processo constituem 

intervenção de terceiros. Assim, não o são a determinação do juiz, pendente o 

processo, para que sejam citados litisconsortes necessários (CPC, art. 47, p. 

ún.), pois tais pessoas são partes originárias, cuja citação o autor deveria ter 

requisitado na inicial. 

Também não é intervenção a sucessão da parte no curso do processo, 

conforme os arts. 41 e 43 do CPC; trata-se de falecimento ou alienação da 

coisa litigiosa. 

 

1.1.4Casos de proibição de intervenção de terceiro 
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a) rito sumaríssimo (L. 9099/95): é total a vedação a intervenção de 

terceiros (LJE, art. 10). 

No processo perante os Juizados Especiais não incidem as sanções e 

conseqüências do CPC para os casos em que a parte se omita no dever ou na 

faculdade de provocar a intervenção no processo pendente. 

b) Código de Defesa do Consumidor: por fato do produto, autoriza-se 

ao comerciante que houver indenizado algum consumidor 

prejudicado que exerça o “direito de regresso contra os demais 

responsáveis” (CDC, art. 13, p. ún.). 

Esta ação, entretanto, será ajuizada em processo autônomo, que 

poderá ser deduzido nos mesmos autos ou em autor próprios, vedada a 

denunciação da lide (CDC, art. 88). 

Já o chamamento ao processo é autorizado ao fornecedor que, réu em 

ação de consumo, haja contratado seguro de responsabilidade (CDC, art. 101, 

II), sendo-lhe defeso a integração do contraditório com o IRB. 

c) ações direita de constitucionalidade: não se admitirá a intervenção 

de terceiros na ADIn e na ACD. 

É possível, entretanto, que o relator autorize, por despacho irrecorrível, a 

manifestação de outros órgãos e entidades além daqueles referidos no art. 103 

da CF, constituindo intervenção de amicus curiae. 

d) limitação no CPC: restringe-se a intervenção sob o rito sumário, salvo 

aquela fundada no contrato de seguro. 

 

2. Noções gerais sobre os casos de intervenção 

 

2.1 Assistência 
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O assistente ingressa não como parte, mas como coadjuvante da parte, 

buscando auxiliar a defesa dos interesses do seu assistido, que tanto pode ser 

o demandante como o demandado. 

O assistente nada pede para si, não formula pretensão; nem é sujeito 

passivo de pretensão alheia, pois contra ele nada é pedido. 

 

 

J 

 

 

A  R 

(a)  (b) 

 

2.2 Oposição 

 

O opoente ingressa no processo pendente, apresentando uma 

pretensão própria sobre a coisa ou o direito objeto da lide. 

Processualmente, é uma nova ação, em que é autor o terceiro, como 

opoente, e são réus o autor e o réu da ação já existente, como opostos. 

 

J 

 

 

C   A/B 
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2.3 Nomeação à autoria 

 

O objetivo visado é substituir o réu pelo terceiro, com o objetivo de 

afastar da relação processual um réu que seria parte ilegítima ad causam, 

nela fazendo ingressar aquele que possui legitimidade. 

 

J 

 

 

A  B 

C 

2.4 Denunciação da lide 

 

Uma das partes (mais freqüentemente o réu), como “denunciante”, 

promove no mesmo processo uma ação regressiva contra terceiro – o 

denunciado. 

Pressupõe necessariamente que o denunciante tenha uma pretensão 

própria, que fará valer contra o denunciado caso venha a sucumbir no processo 

principal. 

 

J    J 

 

+ 

A  B      A ou B  C 
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O denunciado, além de réu na ação regressiva, torna-se litisconsorte 

do denunciante na ação principal. 

 

2.5 Chamamento ao processo 

 

O réu tem a faculdade de fazer citar um terceiro, para que este ingresse 

no processo como seu litisconsorte. 

Amplia-se o pólo passivo pela vontade do réu. Pressupõe que ao 

“chamado” seja atribuída a condição de co-devedor do autor. 

 

3.Classificação das formas de intervenção 

 

3.1 Espontânea e provocada 

 

a) espontânea: 

- assistência; 

- oposição. 

b) provocada: 

- nomeação à autoria (pelo réu); 

- denunciação da lide (pelo autor ou réu); 

- chamamento ao processo (pelo réu). 

 

3.2 Por inserção e por ação 

 

a) inserção na relação processual existente: 

- assistência: ao lado de uma das partes; 

- nomeação à autoria: em substituição ao réu; 

- chamamento ao processo: mediante litisconsórcio com o réu. 
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b) por meio de uma nova ação no processo simultâneo: 

- oposição: como autor da nova ação; 

- denunciação da lide: como réu de nova ação e simultânea 

inserção na ação principal; 

 

4.Oposição 

 

4.1 Noções gerais 

 

Pode ocorrer que o terceiro considere que o verdadeiro titular da coisa 

ou direito obrigacional em litígio é ele e não o autor ou o réu. 

Eventual sentença entre autor e réu somente entre eles fará coisa 

julgada, sem prejuízo de direitos de terceiro. Este pode aguardar a prolação da 

sentença e resguarda-se para agir mais tarde em defesa dos seus direitos. 

Mas pode optar a propositura da ação de oposição. 

 

4.2 Procedimento na ação de oposição 

 

O terceiro (opoente) é autor, e apresentará petição inicial com os 

requisitos do art. 282 do CPC. 

A ação de oposição é distribuída por dependência ao juízo da ação 

pendente. 

São réus, em litisconsórcio necessário, o autor e réu da ação 

principal, como “opostos”. Não se cuida de litisconsórcio unitário, pois o juiz 

não decide a lide de modo idêntico para ambos. 

A citação é feita na pessoa dos respectivos advogados, sendo 

irrelevante que a eles tenham sido outorgados poderes especiais para receber 

citação. 
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Se o réu (oposto) for revel na ação principal, será citado pessoalmente 

(CPC, art. 57, p. ún.). 

O prazo para contestação é de 15 dias.  

Oferecida antes da audiência, será apensada aos autos principais e 

correrá simultaneamente com a ação. O juiz determinará a instrução conjunta 

das ações, sendo ambas julgadas pela mesma sentença (CPC, art. 59). 

O juiz julgará primeiro a oposição. Se totalmente procedente, então 

improcedente a ação principal, necessariamente. 

Se improcedente a oposição, analisa-se o mérito da ação principal. 

 

4.3 Oposição em processo autônomo 

 

Se a oposição for apresentada após a audiência, não se tratará, a rigor, 

de intervenção de terceiro. 

Nesse caso, embora distribuída por dependência, o processo será 

autônomo, sob procedimento ordinário, sendo processada, instruída e julgada 

sem prejuízo da causa principal (CPC, art. 60). 

O juiz pode suspender por até 90 dias o andamento do processo 

principal, para tentar que haja julgamento conjunto. 

A oposição somente pode ser oferecida até ser proferida a sentença. Se 

já foi prolatada, não é mais cabível a oposição, mas a demanda autônoma que 

se entender adequada. 

  

4.4 Situações particulares na oposição 

 

Se um dos opostos reconhece a procedência do pedido do opoente, 

extingue-se o processo com julgamento de mérito em relação àquele; 
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Se o autor da principal, implica em renúncia da pretensão contra o réu 

(CPC, art. 269, V), extinguindo-se a principal e prosseguindo a oposição entre 

o opoente e o oposto/réu.  

Se o réu da principal reconhece a procedência do pedido do opoente, 

prosseguirá a oposição contra o oposto/autor e a principal, normalmente entre 

autor e réu. 

Se ambos reconhecem o direito do opoente, extingue-se a principal por 

renúncia e procedente a oposição a favor do opoente (CPC, art. 269, II). 

 

4.5 Natureza da ação de oposição  

 

Geralmente a oposição apresenta-se como ação declaratória em face do 

autor, e como ação reivindicatória em face do réu. 

 

4.6 Casos em que não cabe a oposição 

 

Somente é possível em processo de conhecimento, pelo rito comum 

ordinário, bem como nos procedimentos especiais que, contestados, adotam o 

rito ordinário. 

Não é admissível: 

- processo de execução: pois posterior à sentença e, se de título 

extrajudicial, por incompatibilidade de procedimentos; 

- nos Juizados Especiais; 

- no rito sumário. 

 

5.Denunciação da lide 
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5.1 Noções gerais 

 

É uma ação regressiva no mesmo processo, proponível tanto pelo autor 

como pelo réu, sendo citada como denunciada aquela pessoa contra quem o 

denunciante terá uma pretensão indenizatória, caso venha a sucumbir na ação 

principal. 

Existe, no mesmo processo, duas ações, que serão objeto de uma 

instrução e uma sentença. 

A denunciação visa “enxertar” no processo uma nova lide, que irá 

envolver o denunciante e o denunciado em torno do direito de garantia ou de 

regresso que o primeiro pretende (eventualmente) exercer contra o segundo. 

Quando a denunciação implica no deslocamento da competência para 

grau de jurisdição superior, só pode ser acolhida quando indispensável ao 

exercício do direito de evicção ou da ação regressiva. 

 

5.2 Relação de prejudicialidade 

 

Se o denunciante for vitorioso na ação principal, a ação regressiva será 

necessariamente julgada prejudicada; se, no entanto, o denunciante sucumbir 

na ação principal, a denunciação da lide tanto pode ser procedente como 

improcedente. 

 

5.3 Da “obrigatoriedade” da denunciação 

 

- garantia própria: são as hipóteses do art. 70, I e II, e algumas 

hipóteses do art. 70, III, ligadas à evicção e a transmissão de 

direitos, sendo que a não-denunciação acarreta a perda do 

direito de regresso; 
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- garantia imprópria: é vinculada apenas à responsabilidade civil 

(CPC, art. 70, III), na qual restaria assegurada, embora a não-

denunciação, o direito de regresso contra o responsável civil, em 

processo autônomo. 

5.4 Denunciação da lide na evicção (CPC, art. 70, I) 

 

5.4.1 Conceito de evicção 

 

É a perda da coisa, sofrida pelo adquirente, em conseqüência de 

anterior direito de outrem, declarado em sentença. 

A denunciação é providência obrigatória para que o evicto possa 

“exercer o direito que da evicção lhe resulta”. 

 

5.4.2 Evicção não pressupõe sempre sentença 

 

Basta que o adquirente fique privado da coisa por ato legítimo de 

autoridade, tal como na apreensão da res furtiva ou do contrabando. 

Ocorrendo a evicção, a garantia compreenderá não só a restituição 

integral ao evicto do preço que este pagou, como ainda cumprirá ao alienante 

indeniza-los pelso demais prejuízos. 

 

5.5 Denunciação da lide pelo possuidor direto (CPC, art. 70, II) 

  

5.5.1 Evicção nos casos de transferência da “posse” e “uso” 

 

A evicção socorre não somente o adquirente  do domínio, mas também 

os casos de transferência da “posse” e “uso”. 
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Para estes e outros casos alheios à evicção e em que alguém exerça a 

posse direta da coisa demandada, aplica-se o inciso II do art. 70. 

 

5.5.2 Objetivos da denunciação a quem exerça a posse direta da 

coisa demandada 

 

- dar-se-á ao arrendante a oportunidade de defender sua posse 

indireta, em litisconsórcio com o arrendatário/denunciante; 

- o possuidor direto demandará, mediante a ação regressiva contra 

o arrendante, a indenização que lhe será devida na hipótese de, 

se julgada procedente a ação principal, tornar-se impossível 

prosseguir cumprindo o contrato de arrendamento. 

Opera-se a formação, no pólo passivo da ação principal, de um 

litisconsórcio entre possuidor direto e indireto. 

 

5.5.3 Formação da coisa julgada contra o denunciante e também 

contra o denunciado 

 

Procedente a ação principal, a coisa julgada formar-se-á, nessa ação, 

contra denunciante e denunciado, e ambos ficarão sujeitos à execução 

forçada, caso não cumpram o dispositivo. 

Isso é assim porque na ação principal, formam, denunciante e 

denunciado, litisconsórcio. 

 

5.6 Denunciação da lide pelo titular de ação regressiva 

 

Prevista no art. 70, III do CPC, quanto “àquele que estiver obrigado, pela 

lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder 

a demanda”. 
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Supõe a ação de regresso que decorra de texto expresso de lei ou da 

expressa previsão em contrato firmado entre denunciante e denunciado. 

O STJ não aceita a denunciada fundada no art. 70, III nos casos em que 

o direito regressivo implique a análise de fundamento novo. 

Quando improcedente a ação principal, nada haverá que reembolsar o 

réu, e, pois, será também improcedente a ação de denunciação. 

Se procedente, no todo ou em parte, a ação indenizatória, o magistrado 

irá apreciar as alegações de defesa do denunciado no alusivo à ação 

regressiva, e poderá julga-la procedente, no todo ou em parte, ou 

improcedente. 

 

5.7 Denunciação da lide pela pessoa jurídica de direito público 

 

É o exercício da ação de regresso, pela administração pública, contra o 

funcionário cuja ação ou omissão tenham causado dano (CF, art. 37, §6º). 

A demanda regressiva do Poder Público contra o funcionário será 

improcedente se o dano resultou não de culpa ou dolo do servidor, mas de 

mau funcionamento do próprio serviço. 

O STF não admite a denunciação da lide, nesse caso; para o STJ, nada 

impede que a Fazenda Pública se utilize da intervenção e, se solicitada, não 

pode ser indeferida pelo Juiz. 

 

5.8 Procedimento da denunciação da lide pelo autor 

 

Quando o titular da (eventual) pretensão regressiva for o autor, deve a 

denunciação ser requerida na própria petição inicial (CPC, art. 71). O autor 

pedirá a citação do denunciado e do réu. 
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Será feita em primeiro lugar a citação do denunciado, pois poderá 

defender-se da ação regressiva e poderá, também assumindo a posição de 

litisconsorte do autor, aditar a petição inicial (CPC, art. 74). 

Com o aditamento pode o denunciado adicionar nova causa de pedir, 

elementos ou argumentos de fato ou de direito à petição inicial, ou a 

regularizará, se estiver inepta. 

Não poderá o denunciado alterar substancialmente o próprio pedido 

formulado pelo denunciante ou cumular outros. 

Somente depois de citado o litisconsorte/denunciado, e transcorrido o 

prazo para contestar a demanda regressiva e aditar a inicial, proceder-se-á a 

citação do réu. 

 

5.9 Procedimento na denunciação da lide pelo réu 

 

Quando o titular da (eventual) pretensão regressiva for o réu, deve 

oferecer a denunciação e requer a citação do denunciado no mesmo prazo de 

que dispõe para contestar a ação principal (CPC, art. 71), sem prejuízo de 

responder ao pedido do demandante. 

Nada impede que a denunciação seja oferecida contra litisconsorte. 

 

5.10 Rejeição liminar da denunciação. Impossibilidade da 

denunciação no processo de execução e no processo cautelar 

 

5.10.1 A denunciação está sujeita ao indeferimento liminar 

 

Tanto pode ser indeferida, de plano, quando o juiz entender que, em 

tese, não é caso de denunciação da lide; como pode sê-lo em qualquer dos 

casos do art. 295 do CPC, por estar a peça inepta. 
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Formalmente, a denunciação deve ser apresentada em peça própria, 

com os requisitos do art. 282 do CPC. Não há maior inconveniente que seja 

redigida conjuntamente, desde que obedecidos os requisitos mencionados e 

formalmente destacada do texto. 

A decisão que rejeita liminarmente é interlocutória (CPC, art. 162, §2º). 

 

5.10.2 A denunciação é instituto típico  do processo de 

conhecimento 

  

A denunciação da lide é incabível e, pois, deve ser liminarmente 

rejeitada, em não se cuidando de processo de conhecimento, a culminar com a 

sentença a que alude o art. 76. 

No processo de execução essa sentença não existe, pois visa ele a 

atuação material da norma jurídica; no processo cautelar, busca-se resguardar 

o resultado útil de outro processo. 

 

5.11 Denunciação da lide e prazo em dobro 

 

A jurisprudência dominante no STJ é no sentido de que os prazos são 

contados nos termos do art. 191 (em dobro) quando o denunciado contesta o 

pedido formulado na ação principal e possui procurador outro que não o do 

denunciante, e isso se apenas um deles houver apelado. 

A regra da contagem majorada dos prazos não incide se o denunciado 

se limita a negar a existência do vínculo do qual decorreria o invocado direito 

de regresso (CPC, art. 75, II). 

 

5.12 Prazos para a citação do denunciado 
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- 10 dias na comarca; 

- 30 dias em comarcas diversas. 

 

5.12.1 Sanção para a inobservância dos prazos 

 

Aceitando o juiz a denunciação, e ordenada a citação, “ficará suspenso 

o processo” (CPC, art. 72, caput), isto é, somente os atos relacionados à ação 

principal, até que se realize a citação do denunciado. 

Se tais prazos não forem observados por culpa ou desídia do 

denunciante, o pedido de denunciação perde a sua eficácia, e o denunciante 

irá arcar com as conseqüências decorrentes da não-denunciação. 

Não se procedendo à citação no prazo marcado, a ação prosseguirá 

unicamente em relação ao denunciante. 

 

5.12.2 Denunciações sucessivas  

 

O CPC, no art. 73, prevê sucessivas denunciações da lide. O 

denunciado ultimará do litígio ao seu alienante ou as pessoas indicadas no art. 

70, III a fim de exercer direito de regresso. 

Também é admitido o chamamento coletivo, isto é, denunciação, na 

mesma ocasião, a todos os antecessores na cadeia dominial, sem prejuízo do 

direito, a cada um dos denunciados, em defesa, procurar eximir-se da 

responsabilidade pela garantia e pela evicção. 

Resguarda-se ao magistrado a possibilidade de indeferir sucessivas 

denunciações naqueles casos em que venha a ocorrer demasiada demora no 

andamento do feito, com evidente prejuízo à parte adversa ao denunciante 

originário. 
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5.13 Procedimento no caso de “aceitação” da denúncia. 

Possibilidade de execução “direta” do autor contra o denunciado 

 

a) denunciado como litisconsorte do denunciante, sujeito à coisa julgada 

da ação principal: 

- o denunciado comparece, podendo inclusive, argüir, na 

contestação, a preliminar de não ser o caso de denunciação da 

lide; 

- o denunciado não comparece, e então será revel, arcando com 

os efeitos da revelia, tanto na ação regressiva como na principal. 

Tanto denunciado pelo autor, como pelo réu, em aceitando a “qualidade 

que lhe é atribuída” (a legitimidade no regresso), torna-se litisconsorte do 

denunciante, sujeito, portanto, à eficácia da coisa julgada na ação principal e 

na regressiva, naturalmente. 

b) ainda a coisa julgada em face do denunciado: a coisa julgada na ação 

principal assumirá freqüentemente, ante o denunciado, a eficácia 

declaratória, podendo, conforme a natureza da relação material 

suscitada, ter eficácia diversa. 

c) da execução direta contra o denunciado, com “flexibilização do 

sistema”: nos casos de ação regressiva por responsabilidade civil, 

considera-se possível ao autor executar a sentença condenatória não 

só contra o réu denunciante como contra o denunciado, seu 

litisconsorte por força da lei, e nos limites da condenação na 

demanda regressiva. 

 

Tal ocorre principalmente no direito regressivo decorrente do contrato de 

seguro. 

 

5.14 Procedimento no caso do art. 75, II do CPC 
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No caso de revelia do denunciado, ou de limitar-se ele, em sua 

contestação, a negar a qualidade que lhe foi atribuída, o réu denunciante 

deverá contestar a ação principal e “prosseguir na defesa até o final”. 

Se assim o denunciante não proceder, e perder a demanda principal, 

não lhe será assegurado o direito de regresso. 

A revelia do denunciado não desobriga, obriga o réu ao uso de todos os 

meios conducentes à defesa, sob pena de perda do direito de regresso. 

 

5.15 Procedimentos nos casos de confissão ou reconhecimento do 

pedido pelo denunciado 

 

Se o denunciado confessar os fatos ou reconhecer a procedência do 

pedido, fica ao réu a opção: 

- poderá prosseguir na sua defesa, caso entenda que a conduta do 

denunciado não lhe impedirá de ser vencedor na demanda; 

- poderá aderir à confissão ou ao reconhecimento do pedido, 

postulando, em conseqüência, que seja julgada procedente a 

ação regressiva. 

 

5.16 Eficácia da sentença nos casos de denunciação da lide 

 

O art. 76 do CPC dispõe, textualmente, que “a sentença, ao julgar 

procedente a ação, declarará, conforme o caso, o direito do evicto, ou a 

responsabilidade por perdas e danos, valendo como título executivo”. 

A lei determina o julgamento de ambas as ações na mesma sentença. 

 

6.Da assistência 
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6.1 Noções gerais 

 

6.1.1 Da assistência como forma de “inserção” do terceiro na 

relação processual 

 

A intervenção é uma forma de intervenção espontânea, e que não 

ocorre por via de “ação”, mas pela inserção de terceiro na relação processual 

pendente (CPC, art. 50). 

O terceiro, ao intervir como assistente, não formula pedido algum em 

prol de direito seu. Torna-se sujeito do processo, mas não toma parte. 

Coadjuva uma das partes, pois tem interesse que a sentença venha a ser 

favorável ao litigante a quem assiste. 

  

6.1.2 Do interesse “jurídico” como requisitos de admissibilidade do 

assistente 

 

Não a autorizam o interesse econômico ou afetivo. A sentença proferida 

na causa poderá refletir-se em relação jurídica, favorecendo ou prejudicando a 

posição do terceiro. 

 

6.2 Pressupostos de admissibilidade da assistência 

 

6.2.1 Causa pendente 

 

A causa deve pender “em qualquer dos tipos de procedimento, sob o 

rito comum ordinário e em todos os graus de jurisdição” (CPC, art. 50, p. ún.). 

Cabe a assistência no processo de conhecimento, sob o rito comum 

ordinário ou sumário, ou sob procedimentos especiais, e, também, no 

procedimento cautelar. 
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No processo de execução propriamente dito descabe assistência, salvo 

nos embargos. 

 

6.2.2 Ingresso do assistente 

 

O terceiro pode pedir sua admissão em qualquer momento do processo, 

desde que citado o réu e até o trânsito em julgado. 

O terceiro recebe o processo no estado em que se encontra. Se quando 

admitido no processo, o tempo de requerer provas já se findou, tornou-se 

defeso ao assistente requeri-las. 

 

6.2.3 Do assistente como “coadjuvante” do assistido 

 

O interesse jurídico não torna o assistente parte. É “auxiliar da parte 

principal”. 

 

6.3 Procedimento na admissão como assistente 

 

Ao terceiro cumpre peticionar ao juiz da causa, expondo os fatos e as 

razõs de direito pelas quais considera ter jurídico interesse em assistir uma das 

partes. 

O magistrado dará vista da petição às partes no prazo de cinco dias. 

Não havendo impugnação, o pedido é deferido e o peticionário assume a 

condição de assistente, salvo se o juiz entender, de ofício, não configurados 

os pressupostos de admissibilidade da assistência. 

Se qualquer das partes diz que “falece ao assistente interesse jurídico” 

para assistir, o juiz, sem suspensão do processo, determina desentranhamento 
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do pedido e impugnação e manda autua-los em apartado, autoriza a produção 

de provas no prazo que fixar e decidirá em cinco dias. 

O recurso cabível é o agravo (CPC, art. 162, §2º). 

 

6.4 Assistência simples e assistência litisconsorcial 

 

6.4.1 Assistência simples 

 

A “intensidade” do interesse do assistente conduz à distinção. 

Na assistência simples não está em causa a própria relação jurídica ou 

o direito que o assistente se tem como titular. 

 

6.4.2 Assistência litisconsorcial 

 

O assistente é direta e imediatamente vinculado à relação jurídica do 

processo. 

O art. 54 do CPC considera litisconsorte da parte principal o assistente 

“toda vez que a sentença houver de influir na relação jurídica entre o assistente 

e o adversário do assistido”. 

O assistente litisconsorcial não chega a ser parte. 

Exemplo é o do condômino que ingressa na demanda reivindicatória. 

 

6.5 Poderes processuais do assistente adesivo 

 

A distinção entre a assistência adesiva e a litisconsorcial reflete-se no 

âmbito dos poderes processuais concedidos ao assistente. 
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O assistente adesivo atua sempre complementando a atividade 

processual do assistido e de conformidade com a orientação traçada pelo 

assistido, nunca em seu antagonismo. 

Pode apresentar rol de testemunhas, não se o assistido requereu o 

julgamento antecipado da lide; poderá requerer perícia, se o assistido não a 

dispensou; pode recorrer, exceto se o assistido não tenha, expressamente, 

renunciado (CPC, art. 502e 503).  

Esta vinculação não ocorrerá se revel o assistido. Neste caso, o 

assistente será considerado gestor de negócios (CPC, art. 52, p. ún.), 

cumprindo orientar a defesa e ficando responsável pela má gestão processual, 

por culpa ou dolo. Poderá até mesmo contestar se ingressar no processo em 

tempo hábil, impedindo a revelia e os seus efeitos. 

Os prazos dependerão da ciência a ser dada ao assistente. 

 

6.6 Poderes processuais do assistente litisconsorcial 

 

O assistente atua processualmente como se fosse um litisconsorte do 

assistido, sendo considerados (CPC, art. 48), em suas relações com a parte 

adversa, como litigantes distintos, os atos e omissões de um não prejudicarão 

nem beneficiarão os outros. 

Pode o assistente litisconsorcial agir no processo e conduzir sua 

atividade, sem subordinar-se à orientação tomada pelo assistido: contraditar 

testemunha que o assistido teve por idônea; requerer o julgamento antecipado 

da lide, embora o assistido pretenda produzir prova em audiência; recorrer, 

quando o assistido renunciou. 

Pode executar a sentença, em substituição processual ao assistido. 

 

6.7 Intervenção do “amicus curiae” 
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Passou a ser admitida pela L. 6385/76, que permite a intervenção, nessa 

qualidade, da CVM em processos judiciais de caráter individual, nos quais 

devessem ser apreciadas questões de direito societário sujeitas, no plano 

administrativo, à fiscalização da autarquia. 

Na ações de controle abstrato de constitucionalidade e 

inconstitucionalidade, com embasamento constitucional, não se admite a 

intervenção de terceiros (L. 9868/99, art. 7º), pois o processo de fiscalização 

normativa abstrata qualifica-se como processo de caráter objetivo. 

Admite-se, nessas ações, o ingresso (manifestação) de outras entidades 

e órgãos, na qualidade de amicus curiae. 

 

6.8 Assistência e disponibilidade sobre o objeto do litígio 

 

A qualquer assistente é defeso dispor do objeto do processo, nem 

mesmo para amplia-lo por reconvenção, ação declaratória incidental ou 

denunciação da lide. 

Conforme o art. 53, a existência de assistente não obsta a auto-

composição da lide. Declarado extinto o processo “cessa a intervenção do 

assistente”, restando a estea ação própria para tutelar seus interesses. 

Mas prevalece que o art. 53 se aplica somente a assistência simples. A 

parte não fica obstada, pela existência do terceiro, de transigir. Se houver 

assistente litisconsorcial, não se produzirão os efeitos de terminar o processo e 

cessar a intervenção do assistente litisconsorcial. 

O assistido retira-se da lide e o assistente litisconsorcial irá sucede-lo, 

agora na posição de parte principal. 

 

6.9 Assistência e efeitos da sentença 
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O assistente simples, a rigor, não é afetado pela imutabilidade dos 

efeitos da sentença. A “coisa julgada” não o atinge, porque não está em 

julgamento o seu direito, mas o do assistido. 

Será afetado pelos efeitos reflexos da sentença. 

Mas estes efeitos se produziriam houvesse ou não ingressado como 

assistente. 

O ingresso do assistente impede ao assistente discutir a justiça da 

decisão (CPC, art. 55), isto é, os fatos e os motivos que serviram de 

fundamento à anterior sentença. 

Entretanto, os fatos e fundamentos podem  voltar a ser discutidos em 

duas hipóteses (CPC, art. 55): 

- se o assistente ingressou no processo tardiamente, ou se tendo 

ingressado ainda a tempo de produzir provas, o assistido veio a 

impedi-lo (inciso I); 

- se “desconhecia” a existência de alegações ou de provas, de que 

o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu” (inciso II). 

 

6.10 Da coisa julgada e do assistente litisconsorcial 

 

Indaga-se é a extensão (ou não) da coisa julgada ao terceiro que 

“poderia” ter sido litisconsorte unitário, e não o foi (litisconsórcio passivo 

unitário), e que, portanto, também estaria em condições de ser assistente 

litisconsorcial. 

São teses: 

- os co-interessados alheios ao processo ficam submetidos à 

sentença, pela unitariedade do possível litisconsórcio (Barbosa 

Moreira); 

- limita-se a coisa julgada apenas às partes, resguardada ao 

terceiro a possibilidade de opor-se aos efeitos da sentença, para 
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ele não imutável (Grinover); irrestrita e absoluta limitação da coisa 

julgada somente às partes (Ovídio). 

 

7.Nomeação à autoria 

 

7.1 Noções gerais 

 

Objetiva a substituição do réu, parte ilegítima para a causa, por um réu 

parte legítima. Visa corrigir a legitimidade passiva. 

Em determinados casos o réu é obrigado a provocar, desde logo, sua 

substituição: 

a) detenção: o réu, demandado em nome próprio, se afirma simples 

detentor da coisa objeto do litígio (CPC, art. 62). O demandado é 

instrumento da posse alheia. 

b)  ações de indenização por danos causados à coisa, sempre que o 

autor material dos prejuízos alegar que agiu por ordem ou em 

cumprimento de instruções de terceiro (empregado, preposto). 

 

7.2 Rito e regra da dupla concordância 

 

A substituição pressupõe a dupla concordância do autor e do nomeado. 

O réu citado fará a nomeação no prazo da defesa; o juiz, deferindo, 

mandará ouvir o autor no prazo de cinco dias. 

Se o autor não aceitar a nomeação, esta fica sem efeito; aceitando-a, 

providenciará o autor na citação do nomeado (art. 65). 

Citado, o nomeado poderá negar a qualidade que lhe é atribuída, 

recusará substituir o nomeante. 
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 • extromissão: se o nomeado reconhecer sua legitimação 

passiva, então a nomeação produzirá os seus efeitos; o nomeante retira-se da 

relação processual e o nomeado o substitui no pólo passivo. 

O juiz não julga se devida ou indevida a recusa do nomeado. 

A nomeação presume-se aceita pelo autor quando este não objeta no 

qüinqüídio; quando o nomeado, citado, não contestar ou quando contestar sem 

negar a qualidade que lhe foi atribuída. 

A nomeação é um dever para o nomeante, respondendo por perdas e 

danos se deixar de efetuar a nomeação, ou se nomear pessoa diversa daquela 

em cujo nome detém a coisa. 

As perdas e danos serão postuladas em ação indenizatória autônoma, 

promovida pelo prejudicado. 

 

7.3 Prazo para contestar 

 

Quando a intervenção resulta frustrada, quer porque o autor recusa a 

nomeação, quer porque o nomeado a recusa, então “assinar-se-á ao nomeante 

novo prazo para contestar”. 

A abertura do novo prazo depende de despacho explícito, não bastando 

a simples intimação acerca da recusa da nomeação. 

O prazo será restituído por completo após a sua reabertura. A nomeação 

de má-fé implica nas penas dos arts. 17 e 18 do CPC. 

 

8.Chamamento ao processo 

 

8.1 Noções gerais 
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8.1.1 Distinção entre chamamento e denunciação 

 

Pelo chamamento o réu assiste a faculdade (não a obrigação) de, 

acionado pelo credor em ação de conhecimento sob o rito ordinário, fazer citar 

os coobrigados a fim de que ingressem na relação jurídica processual, a fim de 

que ingressem na relação jurídica processual, ficando destarte abrangidos pela 

eficácia da coisa julgada material decorrente da sentença. 

Não se trata do exercício do direito regressivo, os chamados devem ao 

credor comum, não ao chamante. É instauração de litisconsórcio passivo 

facultativo. 

 

8.1.2 Pressupostos para o exercício do chamamento 

 

a) a relação de direito material deve por o chamado também como 

devedor em caráter principal, ou em caráter subsidiário ao mesmo 

credor; 

b)  é necessário que o pagamento da dívida pelo chamado dê a este o 

direito de reembolso total ou parcialmente contra o chamado (art. 80). 

Nisto consiste o interesse jurídico. 

 

8.1.3 Vantagens processuais do chamamento  

 

Como é uma faculdade, se o devedor se omite em chamar o coobrigado, 

não perde a possibilidade de, posteriormente, em outro processo, exercer 

eventual direito regressivo contra o devedor principal ou contra co-devedores. 

Se o devedor não efetuar o chamamento, não terá constituído título 

executivo em seu favor contra os demais devedores e fica sujeito, na ação 

regressiva, a que lhe sejam opostas objeções que, no plano do direito material, 

poderia o coobrigado apresentar contra o credor. 
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8.1.4 O chamamento como ampliação subjetiva do pólo passivo da 

relação processual 

 

O réu que chama terceiro a processo não está exercendo pretensão em 

face ao chamado, apenas entende que este tem, tanto quanto ele, ou mais, 

obrigação de responder face ao autor. 

 

8.2 Casos de chamamento ao processo (CPC, art. 77)  

 

8.2.1 Chamamento do devedor principal 

 

O fiador não apenas garante a vantagem processual prevista no art. 80, 

como também poderá em tempo oportuno exercitar o benefício de ordem, 

permitindo-lhe, quando da execução, nomear à penhora bens livres e 

desembargados do devedor. 

  

8.2.2 Chamamento do co-fiador 

 

Aqueles dos co-fiadores que venha a pagar a dívida poderá, nos 

mesmos autos, executar os outros para haver destes as respectivas quotas. 

A possibilidade de o fiador chamar ao processo os co-fiadores não 

prejudica a faculdade de chamar ao processo o devedor principal. 

 

8.2.3 Chamamento do devedor solidário 

 

Quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou totalmente, 

a dívida comum. 
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A lei processual alterou a doutrina da solidariedade passiva; o devedor 

pode obrigar o credor a exercer pretensão, não só contra ele, mas também 

contra os chamados. 

 

8.2.4 Obrigação solidária não contratual 

 

Casos do art. 932 do CC em que os bens do nomeado ficam à 

disposição para reparação do dano. 

 

8.3 Execução e cautelar. Chamamento ao processo. Impossibilidade 

 

O chamamento ao processo é possível tão-só e unicamente no processo 

de conhecimento que culmine com uma sentença condenatória, não no 

processo de execução, principalmente no processo de execução de título 

cambial (a obrigação de cada um é autônoma e independente). 

Não existe condenação em processo cautelar, pelo quê não cabe o 

chamamento. 

 

8.4 Procedimento no chamamento ao processo 

 

O réu requererá no prazo para contestar a citação do chamado. 

Nada impede que o juiz julgue procedente contra um e improcedente 

contra outro, já que as defesas oponíveis nem sempre serão as mesmas para 

todos os litisconsortes. 

O juiz pode indeferir de plano caso considere incabível o chamamento. 

 

8.5 Eficácia da sentença nos casos de chamamento 
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Nem sempre o título executivo será formado em favor do chamante e 

contra o chamado, tudo depende de quem vier, ao final, a satisfazer a dívida. 

Cuida-se de litisconsórcio simples, mesmo porque as lides podem ser 

decididas de forma diversa relativamente a cada um dos litisconsortes.  

Condenados os devedores, a sentença “valerá como título executivo, em 

favor de quem satisfizer a dívida, para exigi-la, por inteiro, do devedor principal, 

ou de cada um dos co-devedores a sua quota, na proporção que lhes tocar” 

(CPC, art. 80). 
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CAPITULO II – SUJEITOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL. 

LITISCONSÓRCIO 

 

1.Conceito de parte e noções gerais 

 

1.1 Conceito de parte 

 

Os sujeitos principais do processo são o juiz e as partes. O juiz é sujeito 

desinteressado, as partes, por definição, são sujeitos “interessados”, são 

parciais. 

CHIOVENDA considerou parte “aquele que demanda em seu próprio nome 

a atuação de uma vontade da lei, e aquele em face de quem essa atuação é 

demandada.” 

As partes são o sujeito ativo e passivo da demanda judicial, com 

abstração de toda referência ao direito substancial. Não se trata de perquirir a 

relação de direito material, nem mesmo de analisar a legitimidade ou 

ilegitimidade do interessado em razão desta. 

 

2.Capacidade para ser parte 

 

2.1 Dos pressupostos processuais subjetivos 

 

Os pressupostos processuais são os requisitos, as condições subjetivas 

e objetivas de validade do processo. A ausência insanável dará causa a 

extinção sem julgamento de mérito. 

Os pressupostos processuais subjetivos quanto as partes impõem 

verificar se estas possuem: 

- capacidade para ser parte; 
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- capacidade de exercício dos atos processuais, isto é, legitimação 

para o processo; 

- legitimação para a causa; 

- capacidade postulacional, isto é, representação em juízo por 

intermédio de advogado legalmente habilitado. 

 

2.2 Das pessoas capazes para ser partes. Das pessoas “formais” 

 

A capacidade para ser parte consiste na aptidão para praticar atos 

jurídicos processuais. 

É reflexo da própria personalidade jurídica, tal como reconhecida pelo 

direito material. Todos os que gozam de personalidade jurídica podem ser 

parte. 

 • pessoas naturais: sem exceção, pois todo homem é capaz de 

direitos e obrigações na ordem civil, não se distinguindo entre nacionais e 

estrangeiros. 

 • nascituro: embora a personalidade se inicie com o nascimento 

com vida, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, 

representado pelo genitor ou pelo curador ao ventre. 

 • pessoas jurídicas: tanto as pessoas jurídicas de direito público, 

interno e externo, como as de direito privado. 

As pessoas jurídicas de direito público interno possuem representação 

especial: a União é presentada pelo Advogado-Geral da União, ou por seus 

Procuradores-Gerais, Regionais ou Seccionais; os Estados por seus 

procuradores; os Municípios, por seus Prefeitos ou procuradores. 

 • pessoas formais: são patrimônios autônomos ou comunidades 

de bens ou de pessoas, destituídos de personalidade jurídica, mas aos quais a 

lei atribui a possibilidade de litigarem em juízo como autores e réus: 

- o espólio: representado pelo inventariante; 
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- a herança jacente ou vacante: pelo curador; 

- condomínio em edifícios: pelo administrador ou síndico; 

- sociedades sem personalidade jurídica: pela pessoa a quem 

couber a administração de seus bens. 

• mandado de segurança coletivo: a organização sindical, entidade de 

classe ou associação.  

 

2.3 Da capacidade para ser parte perante os Juizados Especiais 

 

Somente as pessoas físicas capazes são admitidas a propor ação 

perante os Juizados Especiais. As microempresas foram admitidas a litigar 

nos Juizados Especiais pela L. 9841/99. 

No pólo passivo podem figurar: 

- outra pessoa física capaz; 

- pessoa jurídica de direito privado; 

- certas pessoas formais, tais como condomínio em edifícios ou o 

espólio. 

Não podem ser partes: 

- o incapaz; 

- o preso; 

- pessoas jurídicas de direito público; 

- empresas públicas da União; 

- massa falida; 

- insolvente civil. 

Não pode ser autora a pessoa física, quando na qualidade de 

cessionária de direito de pessoa jurídica. 

 

3.Legitimação para o processo 
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3.1 Conceito 

 

A legitimação para o processo, isto é, a capacidade de exercício dos 

atos jurídicos processuais corresponde à capacidade civil, tal como regulada 

pelo direito material. Pode ser distinguida em: 

a) capacidade processual plena; 

b) capacidade processual limitada; 

c) ausência de capacidade processual. 

 

3.2 Da capacidade processual plena 

 

As pessoas maiores e capazes, bem como as pessoas jurídicas 

dispõem, em princípio, de capacidade processual plena, isto é, são aptas a 

exercer, por si mesmas, por obra de sua própria vontade e entendimento, os 

atos jurídicos processuais. 

 

3.2.1 Cônjuge 

 

O casamento implica restrições para ambos os cônjuges quanto ao 

ajuizamento de ações que versem sobre direitos reais imobiliários; para 

propô-las, o cônjuge necessitará da outorga do outro (CPC, art. 10). 

A falta de autorização do marido ou de outorga da mulher podem suprir-

se judicialmente, quando um cônjuge o recuse ao outro sem motivo justo, ou 

lhe seja impossível dá-la. 

O CPC prevê também litisconsórcio passivo necessário de marido e 

mulher (ambos citados) quando réus em ações que versem sobre direitos reais 

imobiliários; ou ações que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos 

praticados por eles, ou em ações fundadas em dívidas contraídas pelo marido 

a bem da família, quando a execução recair sobre bens próprios da mulher; 
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ou, ações que visem reconhecimento, constituição ou extinção de ônus sobre 

bens imóveis de um ou de ambos os cônjuges (CPC, art. 10, §1º). 

Nas ações possessórias a participação do cônjuge somente é 

indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticado (CPC, 

art. 10, §2º). 

Omitindo o autor em requerer ou promover a citação do outro cônjuge, 

haverá a carência de ação por falta de legitimidade ad causam, com a 

conseqüente extinção do processo sem julgamento de mérito. 

 

3.2.2 Pessoas jurídicas 

 

Comparecem a juízo por meio de seus órgãos, que as presentam como 

dispuserem a lei, os estatutos ou o contrato social. 

O espólio, se nomeado inventariante dativo, será presentado ativa e 

passivamente por todos os herdeiros e sucessores do falecido (CPC, art. 12, 

V, §1º). 

 

3.2.3. Entidades e sociedades sem personalidade 

 

São representadas por quem cabe administrar os seus bens e, quando 

rés não podem opor a irregularidade da sua constituição. 

O CDC prevê a atuação em juízo, em defesa dos interesses e direitos 

dos consumidores, de entidades e órgãos da administração pública, direta e 

indireta, “ainda que sem personalidade jurídica”, quando instituídos para a 

defesa de tais interesses e direitos (CDC, art. 82, III). 

 

4.Capacidade processual suprida 
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4.1 Casos de incapacidade absoluta e relativa 

 

Os relativamente incapazes apresentam em juízo uma capacidade 

processual limitada; aos absolutamente incapazes não assiste capacidade 

processual. 

Tais pessoas adquirem a legitimidade para o processo por meio de  

suprimento de sua incapacidade, absoluta ou relativa: “os incapazes serão 

representados ou assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da 

lei civil” (CPC, art. 8º). 

A procuração ao advogado do absolutamente incapaz será outorgada 

apenas pelo representante legal do incapaz. 

Em se tratando de relativamente incapaz, a legitimidade é adquirida 

pela conjugação da sua vontade e da vontade de quem o assiste. 

São absolutamente incapazes (CC, art. 3º): 

- menores de 16 anos; 

- os que, por deficiência ou enfermidade mental, não tiverem o 

necessário discernimento para a prática de atos da vida civil; 

- os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a 

sua vontade. 

São relativamente incapazes (CC, art. 4º): 

- os maiores de 16 anos e menores de 18; 

- os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e deficientes mentais 

com entendimento reduzido; 

- excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 

- os pródigos. 

A representação e a assistência do menor passam ao tutor com o 

falecimento dos pais, se estes forem julgados ausentes ou de decaírem do 

poder familiar (CC, arts. 1728 c/c art. 1747, I). O tutor necessita de autorização 
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do juiz para representar e assistir o menor em juízo, como autor ou como réu 

(CC, art. 1748, V). 

A ilegitimidade dos arts. 267, VI e 295, II do CPC abrange tanto os 

casos de ilegitimidade ad causam como os de ilegitimidade ad processum. 

Determina o CPC que, ao constatar “a incapacidade processual ou a 

irregularidade de representação das partes, o juiz, suspendendo o processo”, 

marque prazo razoável para ser sanado o defeito (CPC, art. 13). O juiz não 

deve extinguir o processo antes de ensejar à parte a oportunidade de suprir a 

irregularidade. 

 

4.2 Do curador especial (CPC, art. 9º) 

 

Nas demandas em que, sendo parte um incapaz, estiver ele, por 

qualquer motivo, privado de quem o represente ou assista, dar-lhe-á o juiz  

curador especial, que para aquela causa assumirá a representação ou a 

assistência. 

Não é necessário suspensão do processo. 

Dar-se-á também a nomeação de curador especial se os interesses do 

incapaz forem colidentes com os interesses de seu representante ou 

assistente legal. 

A intervenção do MP é indispensável nas causas em que o incapaz for 

interessado (CPC, art. 82, I), sob pena de nulidade do processo (art. 246) se 

ocorrer prejuízo para o incapaz. 

Também é nomeado curador especial à pessoa que, ré em processo 

civil, estiver (ou for) recolhida à prisão, e isto mesmo na hipótese de não ser 

revel, por haver constituído advogado e contestado. 

 

5.Legitimação para a causa 
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5.1 Conceito de legitimação “ad causam” 

 

5.1.1 Legitimação como “coincidência em tese” 

 

Consiste a legitimação para a causa na coincidência entre a pessoa do 

autor e a pessoa a quem, em tese, a lei atribui a titularidade da pretensão 

deduzida em juízo, e a coincidência da pessoa do réu e a pessoa contra quem, 

em teses, pode ser proposta tal pretensão. 

 

5.1.2 Legitimação predeterminada 

 

Existem ações para as quais é necessária certa e determinada 

qualificação jurídica. A legitimidade para a causa resulta da coincidência entre 

o esquema apresentado pelo autor na inicial e o esquema de proteção ao 

direito traçado na norma legal. 

Muitas vezes, já a lei, de modo explícito ou virtual, identifica a pessoa 

que pode deduzir o pedido (ex.: só o proprietário pode reivindicar). 

 

5.1.3 Legitimação como ponto de conexão entre o direito material e 

o direito processual 

 

Conforme a tese, somente se reconhece a legitimidade para a causa 

àqueles que em tese possam ser titulares da relação de direito material 

deduzida. A legitimação para a causa é um dos pontos de conexão entre o 

direito material e o direito processual. 

Sujeitos da lide serão as partes legítimas para o processo que visa 

compor a mesma lide. 

 



66 
 
 

5.2 Legitimação “ad causam” e “ad processum” 

 

A legitimação para o processo diz respeito estritamente à pessoa da 

parte, à sua capacidade de agir “em todo e qualquer processo”. 

A legitimação para a causa decorre de uma vinculação entre a parte e o 

objeto da causa. 

A legitimação “ad processum” é um pressuposto processual (requisito de 

validade do processo); a legitimação “ad causam” é condição para o exercício 

regular da ação. 

 

6.Substituição processual 

 

6.1 Noções gerais 

 

A parte postula em nome próprio e em defesa de direito próprio. 

Dispõe expressamente a lei processual: “ninguém poderá pleitear, em 

nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” (CPC, art. 6º). 

A autorização por lei são os casos excepcionais de legitimação 

extraordinária, quando alguém pode sustentar em juízo, como parte, um 

direito cuja titularidade o autor afirma pertencer a outrem. 

Somente pode ser substituto processual aquele a quem a lei 

expressamente atribuir a legitimação extraordinária, geralmente decorrente de 

alguma vinculação. 

 

6.2 Casos de substituição processual 

 

O CPC dispõe que a alienação da coisa ou direito litigioso, a título 

particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes. O réu, 
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embora tenha alienado a coisa, mantém no processo como parte legítima, não 

obstante agora defenda, em nome próprio, um direito que passou a ser alheio 

(CPC, art. 42). 

Aponta-se também como casos: 

- do MP para mover ação de reparação decorrente do delito, 

quando a vítima for pessoa pobre (CPP, art. 68); 

- do cidadão, que propõe ação popular, tutelando, em nome 

próprio, interesses da coletividade (CF, art. 5º, LXXII); 

- da associação constituída para a defesa de interesses 

comunitários, nos casos da ação civil pública (L. 7.347/85, art. 5º); 

- gestor de negócios, atuando em defesa dos negócios do gerido. 

As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 

legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 

 

7.Sucessão das partes 

 

7.1 Alienação do bem litigioso 

 

A alienação ou cessão do bem litigioso não produz o efeito de alterar a 

legitimidade das partes. 

Se, no entanto, o adquirente (ou o cessionário) deseja se fazer substituir 

ao alienante, poderá faze-lo desde que a parte contrária consinta na 

substituição (CPC, art. 42, §1º). 

Não havendo o consentimento da parte contrária, o adquirente tem 

resguardada apenas a possibilidade de intervir como assistente 

litisconsorcial do alienante ou cedente (CPC, art. 42, §2º). 

No caso do falecimento da parte (transmissão causa mortis), dar-se-á a 

suspensão do processo, representando-se a sucessão do falecido pelo seu 

espólio ou pelos sucessores, estes após a habilitação. 
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Se falecer o alienante ou o cedente, ao cessionário ou adquirente 

assiste o direito de “prosseguir na causa” (CPC, art. 1061), como parte. 

 

8.Capacidade postulacional 

 

8.1 Representação por advogado 

 

A lei exige, além da legitimação para o processo e para a causa, a 

representação da parte, em juízo, por “advogado legalmente habilitado” (CPC, 

art. 36), ou seja, regularmente inscrito na OAB. 

Admite-se que a parte postule em causa própria: 

- quando tiver habilitação legal; 

- mesmo sem habilitação legal, a parte poderá postular ela mesma 

se na comarca não houver advogado presente, ou quando os 

advogados presentes recusarem o patrocínio da causa, ou 

estiverem impedidos (CPC, art. 36). 
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 CAPITULO III – SUJEITOS DA RELAÇÃO 

PROCESSUAL. LITISCONSÓRCIO. INTERVENÇÃO DE 

TERCEIROS 

 

 

1.Litisconsórcio 

 

1.1 Distinções 

 

No litisconsórcio há uma cumulação subjetiva, isto é, cumulação de 

vários sujeitos, no mesmo processo, como autores ou réus. 

Na cumulação de ações, ou de pedidos, existe uma cumulação objetiva. 

 

1.2 Fontes do litisconsórcio 

 

A possibilidade de formação de litisconsórcio não é livre. Ao contrário, 

para que se forme validamente o litisconsórcio é preciso que os sujeitos da 

relação de direito material, na posição de autores ou réus, guardem entre si um 

laço que os prenda ou os permita prenderem-se. 

É possível estabelecer-se o litisconsórcio nos casos em que a lei o 

autoriza. Assim, ela prevê fontes, fora dos quais o litisconsórcio é inadmissível 

(CPC, arts. 46 e 47). 

 

1.3 Espécies de litisconsórcio 

• posição de pluralidade: 

- ativo: vários autores; 

- passivo: vários réus; 
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- misto: vários autores e réus; 

• momento da formação: 

- inicial: quando surge na constituição da relação processual; 

- ulterior: quando surge no curso do processo, depois de 

constituída a relação processual ou pela junção duas ou mais 

relações processuais (conexão ou continência); 

• natureza da relação entre os litisconsortes: 

- necessário: quando a lei o determina, o que ocorre, geralmente, 

no litisconsórcio fundado no art. 46, I do CPC, ou seja, quando 

entre duas ou mais pessoas “houver comunhão de direitos ou de 

obrigações relativamente à lide”; 

- facultativo (voluntário): nas demais hipóteses do art. 46; 

• sentença a ser proferida: 

- unitário: “quando, por disposição de lei ou natureza da relação 

jurídica, o juiz tiver que decidir a lide de modo uniforme para todas 

as partes” (CPC, art. 47); 

- simples: quando a decisão pode não ser uniforme; 

 

1.4 Litisconsórcio necessário 

 

Litisconsórcio necessário, dito também indispensável, se dá na ação que 

somente pode ser intentada pró ou contra duas ou mais pessoas, seja por 

disposição de lei, seja em razão da natureza da relação jurídica material posta 

em juízo (CPC, art. 47). 

a) a lei, em muitos casos, impõe o litisconsórcio, entre os quais se 

citam: 

- ações que versem sobre bens imóveis ou sobre direitos reais 

sobre imóveis alheios, em que marido e mulher terão que se 

litisconsorciar como autores (CPC, art. 10); 
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- nestas mesmas ações, quando os cônjuges devem ser citados 

como réus; 

- na ação de usucapião, em que se deve pedir a citação de todos 

os interessados, certos ou incertos, bem como a dos confinantes 

do imóvel (CPC, art. 942, II); 

- na divisão de terras, em que todos os condôminos devem ser 

citados (CPC, arts. 946, I e 953). 

b) o litisconsórcio necessário, na generalidade dos casos, não é 

expressamente previsto na lei, mas se funda na natureza da relação 

processual (CPC, art. 47): 

Em se tratando de uma comunhão de direitos e obrigações, e a relação 

de direito material seja uma e incindível quanto aos seus sujeitos ativos e 

passivo, todos eles deverão necessariamente participar da relação processual 

litisconsorcial. 

Se o direito é um só ou a obrigação uma só há comunhão e deve haver 

o litisconsórcio. 

Pode se verificar comunhão que não imponha o litisconsórcio, mas isso 

só é possível quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação 

jurídica, se permita a um só titular ou sujeito agir isoladamente em juízo. 

São exemplos de litisconsórcio necessário em razão da natureza da 

relação jurídica: 

- ações de partilha; 

- ação de nulidade de casamento, proposta pelo MP, em que serão 

citados ambos os cônjuges; 

- dissolução de sociedade; 

- ação pauliana. 

c) exatamente quando o litisconsórcio é necessário é que o juiz, se ele 

não se forma, determinará que o autor tome as providências para 

constituí-lo (CPC, art. 47), sob pena de extinção. 
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Quanto ao litisconsórcio necessário ativo “não se cabe cogita-lo, na falta 

de evidência de sua inevitabilidade”, porque “repugna ao direito pátrio que se 

constranja alguém a demandar como autor” (RTJ 112/20). 

 

1.5 Litisconsórcio facultativo 

 

Diz-se facultativo o litisconsórcio cuja formação depende da vontade das 

partes. 

A condição para que o litisconsórcio seja admitido é que incida num dos 

casos do art. 46 do CPC: 

a) de regra, quando houver “comunhão de direitos e obrigações 

relativamente à lide”, o litisconsórcio é necessário. Todavia, existem 

casos em que somente uma das pessoas pode ter legitimação para 

agir como autor e como réu. 

Assim, por exemplo, conforme o art. 1314 do CC, “cada condômino pode 

... reivindicá-la (a coisa) de terceiro, defender a sua posse”. 

b) típico litisconsórcio facultativo é o que se funda no inciso III do art. 46 

do CPC: quando “entre as causas houver conexão pelo objeto ou 

pela causa de pedir”. 

São seus exemplos: 

- a vítima do delito acionando os responsáveis pelo fato delituoso; 

- a vítima do acidente de trânsito, que pode acionar o motorista e o 

proprietário do veículo; 

- credor acionando devedor e fiador; 

- credor acionando os co-devedores solidários; 

- credores solidários que acionam o devedor comum. 

c) o art. 46, II aponta modalidade de conexão parcial, quando os 

direitos e obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato. 
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d) no caso do art. 46, IV, não há conexão de causas, nem mesmo 

parcial, mas apenas afinidade de questões entre várias ações por 

um ponto comum de fato ou de direito. 

O litisconsórcio por afinidade justifica-se tão-só pela celeridade 

processual. As causas que aqui se cumulam são independentes entre si, 

comportando a possibilidade de decisões contraditórias. 

- vários contribuintes acionando a Fazenda Pública para haver 

repetição do pagamento do mesmo imposto. 

 

1.6 Litisconsórcio simples e unitário 

 

Litisconsórcio necessário simples ocorre nas ações que só podem ser 

intentadas pró ou contra duas pessoas, por disposição de lei ou pela natureza 

da relação jurídica. 

 

Litisconsórcio necessário unitário exige uma decisão em que se resolva 

a relação jurídica de modo uniforme para todos os litisconsortes. Em quase 

todas as situações, o litisconsórcio necessário é unitário. São exemplos: 

- ação de nulidade do casamento, movida pelo MP; 

- ação pauliana; 

- divisão de terras. 

Existem também casos de litisconsórcio facultativo unitário: 

- litisconsórcio em ação popular; 

- dois acionistas que intentam ação para anulação de deliberação 

de assembléia geral. 

 

1.7 Relação processual litisconsorcial 
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Por força da autonomia das lides, cada litisconsorte é parte distinta em 

relação aos adversários, mas por outro lado, por força da unidade da relação 

processual, se subordina à marcha do processo, que é igual para todos. 

 

1.8 Princípio da autonomia dos co-litigantes 

 

O fato de ser cada litisconsorte parte distinta dos demais em relação aos 

adversários está expressa no art. 48 do CPC. 

Por ser autônomo, cada litisconsorte poderá constituir advogado próprio, 

alegar o que julgar conveniente em defesa dos seus direitos, opor as 

execuções que lhe convier, oferecer prova, recorrer de despachos e sentenças, 

etc. 

Cabe-lhe promover o andamento do processo, sendo todos intimados 

dos respectivos atos (CPC, art. 49). 

a) em relação ao litisconsórcio facultativo é quase completa a 

autonomia. 

A confissão produzirá efeitos tão-somente em relação ao que a fizer, não 

prejudicando os demais litisconsortes. Da mesma forma, o reconhecimento do 

pedido (CPC, art. 269, II). 

A transação com o adversário não prejudicará os demais litisconsortes, 

com os quais continuará a causa. O mesmo se diga quanto à conciliação (CPC, 

art. 448). 

Se um dos litisconsortes passivos não contestar a ação, e assim tornar-

se revel, será de considerar-se o laço fático que prende os litisconsortes. Se os 

fatos alegados forem comuns a todos os litigantes passivos, basta que um só 

conteste a ação para que a revelia daquele ou de mais litisconsortes não 

acarrete o seu efeito (CPC, art. 320, I). 

Se diversos os fatos alegados contra o contestante, prevalece a 

presunção legal contra o revel. 
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No recurso, havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um 

devedor aproveitará os outros, quando as defesas opostas ao credor lhes 

forem comuns (CPC, art. 509, p. ún.). 

b) no litisconsórcio necessário simples, os princípios relativos à 

autonomia dos colitigantes são extensivos aos demais. 

c) tratando-se de litisconsórcio unitário, mesmo facultativo, a todos os 

litisconsortes aproveita a defesa de um só, a exceção posta por um 

só, a prova oferecida por um só. 

O recurso interposto por um só a todos aproveita. 

No que diz respeito aos atos prejudiciais, a solução é diversa: a 

confissão ou a transação somente produzem os efeitos jurídicos eu lhes sejam 

próprios, se confirmadas ou consentidas pelos demais litisconsortes. 
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CAPITULO IV – PROCEDIMENTOS: COMUM 

ORDINÁRIO, COMUM SUMÁRIO E PROCEDIMENTOS 

ESPECIAIS DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA E 

VOLUNTÁRIA. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA. 

PROCESSO DE CONHECIMENTO E TUTELA 

ANTECIPADA 

 

 

1.Processo e procedimentos de cognição 

 

1.1 Procedimentos no processo de cognição 

 

1.1.1 Procedimentos especiais 

 

Especiais são os ritos próprios para o processamento de determinadas 

causas. 

 

1.1.2 Procedimento comum 

 

É o que se aplica a todas as causas para as quais a lei processual não 

haja instituído um rito próprio ou específico (CPC, art. 272). Seu âmbito é 

delimitado por exclusão ou por não haver previsão legal de um procedimento 

especial, a causa será processada sob as regras do procedimento comum. 

a) sumário: 

Aplica-se a certas causas em razão do valor ou da matéria (CPC, art. 

275); 
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b) ordinário: 

É o que se aplica às causas para as quais não seja previsto nem o 

procedimento sumário, nem qualquer procedimento especial. 

Apenas o rito ordinário é regulado de maneira completa e exaustiva pelo 

CPC. O sumário e os especiais são abordados pelo legislador apenas naqueles 

pontos em que se afasta do procedimento ordinário, de que este se aplica 

subsidiariamente a todos os ritos (CPC, art. 272, parágrafo único). 

 

1.2 Procedimentos especiais: jurisdição contenciosa e jurisdição 

voluntária 

  

a) jurisdição contenciosa: 

Refere-se à solução de litígios. Ocorre simbiose entre cognição e 

execução, gerando, numa só relação processual, as ações executivas. 

b) jurisdição voluntária: 

Refere-se à administração judicial de interesses privados não-litigiosos. 

O Juiz não exerce função jurisdicional, mas tão-só administrativa, tendente à 

formação de negócios jurídicos em que a lei houve por bem exigir a 

participação de órgãos da Justiça para aperfeiçoamento e eficácia. 

 

1.3 Fases do procedimento ordinário 

 

1.3.1 Fase postulatória 

 

É a que dura da propositura da ação à resposta do réu, podendo 

ocasionalmente penetrar nas providências preliminares determinadas pelo juiz, 

como preâmbulo do saneamento. 



78 
 
 

Compreende a petição inicial, formulada pelo autor, a citação do réu, e a 

eventual resposta deste, pois pode encerrar-se sem esta última, caso o 

demandado não faça uso de sua faculdade processual de defender-se em 

tempo hábil. 

 

1.3.2 Fase saneadora 

 

Desde o recebimento da petição inicial até o início a fase de instrução, o 

juiz exerce uma atividade destinada a verificar a regularidade do processo, 

mediante a decretação das nulidades insanáveis e promoção do suprimento 

daquelas que forem sanáveis. 

Compreende essa fase as diligências de emenda ou complementação 

da inicial (CPC, art. 284) e as “providências preliminares” (CPC, art. 323 a 328). 

Pode conduzir ao reconhecimento de estar o processo em ordem, ou 

pode levar à sua extinção sem julgamento de mérito. 

 

1.3.3 Fase instrutória 

 

Destina-se à coleta do material probatória, que servirá de suporte à 

decisão de mérito. 

As partes já começam sua atividade probatória com a inicial e a contestação, 

quando, de ordinário, produzem documentos (CPC, art. 396). Saneado o processo, 

surge o momento em que os atos processuais são preponderantemente probatórios. 

Na revelia (CPC, art. 319), bem como na suficiência  da prova documental e de 

questões meramente de direito (CPC, art. 330), a fase instrutória propriamente dita é 

eliminada, e cabe o julgamento antecipado da lide. 

 

1.3.4 Fase decisória 

 



79 
 
 

Destinada à prolação da sentença de mérito. Realiza-se após a 

instrução encerrada, o que, de ordinário, ocorre dentro da própria audiência, 

permitindo-se às partes produzir suas alegações finais. 

É possível a sua antecipação nas hipóteses do art. 330. 

A sentença pode ser proferida oralmente, ao final da audiência, ou ser 

elaborada por escrito. 

A sentença só assume feição de ato processual com a sua publicação. 

 

1.4 Adequação do procedimento 

 

A previsão legal de determinado procedimento para certas causas 

envolve matéria de ordem pública, pelo que não há liberdade de se substituir 

um rito pelo outro, seja pelas partes ou pelo juiz. 

O erro de forma, no entanto, não conduz à nulidade do processo. Deve o 

juiz determinar a adaptação da causa ao procedimento adequado, qualquer 

que seja a fase, aproveitando-se os atos já praticados, dos quais não tenha 

decorrido prejuízo. 

Não é o nome dado à ação pela parte que importa. 

 

2.Procedimento sumário 

 

2.1 Causas sujeitas ao procedimento sumário 

 

a) valor que não exceda 60 vezes o salário-mínimo: 

- o cotejo do valor da causa com o salário-mínimo é feito na 

data da propositura da ação (CPC, art. 263). 
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Não se aplica o procedimento sumário às ações relativas ao estado e à 

capacidade das pessoas, que sempre são de rito ordinário ou especial (CPC, 

art. 275, p. ún.), independentemente do valor atribuído. 

b) outras causas, qualquer que seja o valor: 

- de arrendamento mercantil e parceria agrícola (Estatuto da 

Terra, L. 4505/54 e Lei 4947/66). 

- as causas de cobrança ao condômino de quaisquer 

quantias devidas ao condomínio: desde que não exista 

documento em favor do condomínio apto a aparelhar ação 

executiva (CPC, art 585), não bastando, para tanto, 

orçamento aprovado pela assembléia condominial; 

- causas de ressarcimento de danos em prédios urbanos e 

rústicos: prédio é o sinônimo de bem imóvel, com ou sem 

edificações ou outras acessões. Compreende o solo com 

todos os seus acessórios naturais ou artificiais. 

A ação é a de indenização por ato ilícito, de responsabilidade objetiva ou 

subjetiva. 

- ressarcimento por danos causados em acidente de veículo de via 

terrestre: idnenização por ato ilícito. Não importa se o demandado 

dirigia, ou não, o veículo, na ocasião do dano. 

Desde que a causa do acidente tenha sido veículo de via terrestre, a 

causa seguirá o rito sumário, sendo indiferente que o veículo se mova sob 

tração mecanizada ou não. 

- causas de cobrança de seguro, relativamente aos danos 

causados em acidente de veículo: o segurado poderá sempre 

usar o procedimento sumário para reclamar da seguradora a 

indenização do dano proveniente do acidente de veículo. 

Não há a restrição do veículo de via terrestre. 
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Quando o seguro referir-se a danos pessoais, de que resulte morte, ou 

incapacidade, o segurado deve usar a execução forçada do art. 585, III. Não 

cabe o procedimento sumário. 

- causas de cobrança de honorários dos profissionais liberais, 

ressalvada a legislação especial: para os advogados cabe ação 

executiva, desde que os honorários tenham sido contratados por 

escrito ou arbitrados judicialmente, caso em que o instrumento de 

mandato vale como presunção de prestação de serviço. 

A previsão de arbitramento da Lei 8906/94, art. 101, que é preparatório, 

não exclui a opção pela cobrança dos honorários não-contratados por escrito 

através da ação sumária do art. 275, II, f. 

 

2.2 Indisponibilidade do rito sumário 

 

Não pode o autor, nem mesmo com o assentimento do réu, substituir o 

procedimento sumário pelo ordinário quando a lei manda observar o primeiro. 

A não ser na hipótese de pedidos cumulados (CPC, art. 292, §2º), a parte não 

tem a disponibilidade de escolha do rito da causa. 

À vista do disposto no art. 250, o emprego do procedimento ordinário, em vez 

do sumário, não é causa de nulidade do processo. 

Ao determinar a conversão do procedimento ordinário em sumário, o juiz deve 

abrir prazo ao autor, para que emende a inicial, juntando os pedidos de provas 

cabíveis. Quando não houve a conversão e o feito for processado e julgado pelo 

ordinário, não cabe a anulação se não resultou prejuízo para a defesa. 

 

2.3 Procedimento 

 

As causas em rito sumário se processam durante as férias forenses e 

não se suspendem pela sua superveniência. 
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- é possível a conversão do rito em ordinário quando a prova 

técnica necessária ao julgamento da causa envolver trabalho de 

maior complexidade. O prazo máximo para a apresentação do 

laudo é de 15 dias (CPC, art. 280, II). 

- audiência inicial destinada especialmente à conciliação e, na sua 

falta, à resposta do demandado (CPC, arts. 277 e 278). 

- autoriza o uso de conciliador; 

- possuem natureza de ação dúplice, pode o réu, sem reconvir, 

formular pedido contra o autor, desde que fundado nos mesmos 

fatos trazidos a juízo na inicial (CPC, art. 278, §1º); 

- não há intervenção de terceiros, restringindo-se à assistência, o 

recurso de terceiro prejudicado e à intervenção fundada em 

contrato de seguro (CPC, art. 280). 

- vedou-se a ação declaratória incidental (CPC, art. 280) e, por 

conseguinte, o incidente de falsidade. Não se veda questionar a 

veracidade do documento produzido pelo adversário mas se terá 

de o fazer como simples medida de defesa, dentro da instrução 

da causa, sem ampliar a extensão do objeto litigioso e sem 

provocar a suspensão do feito. 

 

2.4 A petição inicial e seu despacho 

  

Na petição inicial (CPC, art. 276), o autor: 

- exporá os fatos e os fundamentos do pedido; 

- formulará o pedido; 

- indicará as provas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 

documentos; 

- requerendo perícia, formulará no mesmo ato, os quesitos, e 

indicará o assistente técnico; 

- se desejar o depoimento pessoal, deve requere-lo na inicial. 
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O autor deve produzir o rol de testemunhas e a prova documental junto 

com a inicial, sob pena de preclusão. 

Ao despachar a inicial, o juiz não só defere a citação, mas designará 

audiência de conciliação, a ser realizada no prazo máximo de 30 dias. Incluirá 

ordem para o comparecimento pessoal das partes para tentativa de 

conciliação. 

A decisão sobre o cabimento das provas requeridas dá-se após 

frustrada a composição e apresentada a resposta. 

 

2.5 A citação e a resposta do réu 

 

A citação no sumário é para que o réu compareça na audiência e nela 

produza defesa (CPC, arts. 277 e 278). 

Os requisitos da citação são os dos arts. 213 a 233 com a expressa 

advertência de que o seu não-comparecimento, sem justificativa, importará a 

presunção de serem verdadeiros os fatos narrados na inicial (CPC, art. 277, 

§2º). 

A presunção é relativa, pois mesmo na falta de contestação, não 

incidirão os efeitos da revelia, se do contrário resultar a convicção do juiz (CPC, 

art. 277, §2º). 

Entre a citação e a audiência deve medeiar prazo de 10 dias. Se o 

sujeito passivo for a Fazenda Pública, o prazo será duplicado. 

A inobservância do prazo acarreta a nulidade dos atos posteriores à 

citação. 

Mas se o réu comparecer à audiência e contestar, sem alegar a 

inobservância do art. 277, presume-se que renunciou ao prazo estabelecido em 

seu favor. 
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A resposta pode consistir em contestação ou exceção. Não cabe ação 

declaratória incidental nem a denunciação da lide e outras formas de 

intervenção provocada de terceiro (CPC, art. 280). 

O que veda a reconvenção é a natureza dúplice do procedimento 

sumário (CPC, art. 278, §1º). O contexto fático para que o réu formule pedido a 

seu favor deve ser único (conexão de causa), não sendo lícito trazer para o 

processo pretensão de evento diverso do noticiado na inicial. 

A contestação pode ser escrita ou oral (CPC, art. 278, caput). 

Todas as provas desejadas pelo réu deverão ser requeridas na 

contestação. Havendo requerimento de perícia, cabe ao réu, na contestação, 

formular os seus quesitos e indicar assistente técnico (CPC, art. 278, caput). 

O comparecimento das partes é obrigatório, mas não pessoal, pois se 

permite a representação por meio de prepostos com poderes para transigir 

(CPC, art. 277, §3º). 

Se o réu não comparecer, ser-lhe-á aplicada a pena de confesso em 

razão da revelia (CPC, art. 277, §2º). 

A resposta somente será produzida depois de frustrada a tentativa de 

conciliação e poderá ser formulada por escrito ou oralmente e será manifestada 

por advogado. 

Da mesma forma, as exceções devem ser produzidas na audiência. 

As exceções, se não puderem ser desde logo solucionadas pelo juiz 

acarretarão a suspensão do processo (CPC, art. 306), impedindo a realização 

da audiência de instrução enquanto não solucionadas. 

 

2.6 Audiência de conciliação 

 

Fracassada a conciliação é que o magistrado examinará as preliminares. 

Reconhecendo que a causa não se enquadra no campo que a lei destina ao 
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sumário, determinará, de plano, a sua conversão para o rito ordinário (CPC, art. 

277, §4º). 

 

2.7 Audiência de instrução e julgamento 

 

Mesmo depois de oferecida a contestação na primeira audiência, não 

será designada a segunda, se o juiz verificar: 

- que deve extinguir o processo por falta insanável de pressuposto 

processual ou condição da ação (CPC, art. 278, §2º c/c art. 267, 

IV e VI); 

- que deve proferir julgamento antecipado da lide por 

desnecessidade de prova oral ou de presunção legal de 

veracidade dos fatos alegados (CPC, art. 278, §2º c/c art. 330, I e 

II). 

A audiência deve permitir às partes o debate oral após a coleta das 

provas. A sentença, em princípio, deve ser proferida pelo juiz na própria 

audiência. Se não for possível, no prazo de 10 dias depois de encerrada a 

instrução (CPC, art. 281). 

 

2.8 Revelia 

 

No sumário ocorre a revelia nos mesmos casos e com os mesmos 

efeitos do rito ordinário. 

O não-comparecimento do réu à audiência de conciliação, ou não for 

enviado preposto com poderes para transigir (CPC, art. 277, §3º) importa por si 

só em confissão quanto à veracidade dos fatos narrados na inicial, proferindo o 

juiz desde logo a sentença (CPC, art. 277, §2º). 

Não há necessidade de designar audiência de instrução e julgamento. 
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3.Procedimento ordinário 

 

3.1 Petição inicial 

 

3.1.1 Requisitos da petição inicial 

 

A petição inicial, que só pode ser elaborada por escrito e que, salvo a 

exceção do art. 36, há de ser firmada por advogado legalmente habilitado, deve 

conter: 

- o juiz ou tribunal, a que é dirigida; 

- os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e 

residência do autor e do réu; 

- os fatos e fundamentos jurídicos do pedido: o direito subjetivo 

nasce de um fato, que deve coincidir abstratamente com a lei 

para gerar a faculdade de que o agente se mostra titular. 

Ao postular a pretensão inicial, o autor tem que indicar o direito subjetivo 

que pretende exercitar contra o réu e apontar o fato de onde ele provém. 

Incumbe não só descrever o fato material ocorrido como atribuir-lhe um nexo 

jurídico capaz de justificar o pedido constante da inicial. 

Quando o CPC exige a descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do 

pedido, evidencia adotar o princípio da substanciação: o exercício do direito de 

ação deve se fazer à base de uma causa de pedir que compreenda o fato ou o 

complexo de fatos de onde se extraiu a conclusão a que chegou o pedido 

formulado na inicial. 

Não é obrigatória a menção do texto legal. O importante é a revelação 

da lide através da exata exposição do fato e da conseqüência jurídica. 

- o pedido com suas especificações; 

- valor da causa: a toda causa o autor deve atribuir um valor certo 

(CPC, art. 258); 
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- as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos 

fatos alegados: não se impõe, desde já, requerer medidas 

probatórias concretas. Os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (título de domínio na ação reivindicatória) 

devem ser produzidos na inicial (CPC, art. 283); 

- requerimento para a citação do réu. 

 

3.1.2 Despacho da citação inicial 

 

Após o exame dos requisitos extrínsecos e intrínsecos da inicial, e 

considerados, o juiz pode: 

- deferir a citação: se a petição estiver em termos, o juiz ordenará a 

citação do réu para responder (CPC, art. 285). É chamado 

despacho positivo. 

- saneamento da petição: quando a inicial apresentar lacunas, 

imperfeições ou omissões, mas forem vícios sanáveis, o juiz não 

a indeferirá de plano, dando prazo de 10 dias para que o autor a 

emende ou complete. Só se o autor não cumprir o prazo que lhe 

foi assinado é que o juiz indeferirá a inicial (CPC, art. 284, p. ún.). 

- indeferimento da petição: pode ser por motivos formais (não-

atendimentos das diligências), não impedindo que o autor volte a 

propor a mesma ação, evitando os defeitos que inutilizaram a 

primeira postulação. 

Há casos em que o juiz profere julgamento de mérito ao indeferir a 

inicial, quando, por exemplo, constata-se que ocorreu a prescrição e 

decadência (CPC, art. 295, IV, c/c art. 219, §5º). 

Em todos os casos de indeferimento, a decisão é sentença e desafia a 

apelação. Neste único caso, pode o juiz, em 48 horas, rever a sua decisão e 

reformá-la. Não sendo reformada, os autos serão imediatamente enviados ao 

tribunal, desnecessária a citação do réu para acompanhamento. 
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3.1.3 Casos de indeferimento da petição inicial 

 

a) quando for inepta (CPC, art. 295, p. ún.): 

- faltam pedido ou causa de pedir; 

- da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 

- pedido for juridicamente impossível; 

- contiver pedidos incompatíveis entre si. 

b) quando a parte for manifestamente ilegítima; 

c) quando o autor carecer de interesse processual; 

d) quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição 

(CPC, art. 219, §5º); 

e) quando o procedimento escolhido pelo autor, não corresponder à 

natureza da causa ou ao valor da ação: a regra é a conversão ao rito 

adequado e o juiz indeferirá a inicial quando se revele impossível a 

adaptação; 

f) quando não atendidas as prescrições do art. 39, p. ún., primeira parte 

e art. 284. 

 

3.2 O pedido 

 

3.2.1 Pedido 

 

A manifestação inaugural do autor é chamado pedido imediato, no que 

se relaciona à pretensão a uma sentença, a uma execução ou a uma medida 

cautelar; e pedido mediato é o próprio bem jurídico que o autor procura com a 

sentença. 

3.2.2 Requisitos do pedido 

 

Recomenda o art. 286 que “o pedido deve ser certo e determinado”. 

Certo é o pedido expresso, pois não se admitem pedidos implícitos. 
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A determinação se refere aos limites da pretensão. Somente é 

determinado o pedido se o autor faz conhecer, com segurança, o que pede que 

seja pronunciado na sentença. Deve especificar se quer condenação, 

declaração, ordem, etc. 

 

3.2.3 Pedido concludente 

 

Além de certo e determinado, o pedido deve ser concludente, isto é, de 

acordo com o fato e o direito exposto pelo autor, que são a causa de pedir. 

 

3.2.3 Pedido genérico 

 

O pedido mediato (utilidade prática) pode ser genérico, nos seguintes 

casos: 

- nas ações universais, se não puder o autor individuar na petição 

os bens demandados; 

- quando não for possível determinar, de modo definitivo, as 

conseqüências do ato ou fato ilícito; 

- quando ao valor da condenação depender de ato que deva ser 

praticado pelo réu. 

A indeterminação nunca pode ser total ou absoluta. Nunca poderá haver 

indeterminação do gênero da prestação pretendida. 

Quando o pedido for genérico, e não for possível ao juiz, durante a 

instrução do processo, obter elementos para proferir uma sentença líquida, o 

vencedor terá de promover o procedimento de liquidação de sentença, antes 

da respectiva execução (CPC, art. 586, §1º e 603, antigos). 

 

3.2.4 Pedido cominatório 

 



90 
 
 

Adequado às pretensões de fato (obrigações de fazer ou não-fazer) em 

que se exige um comportamento pessoal do devedor, insubstituível perante os 

termos do negócio jurídico havido entre as partes. 

São utilizados meios indiretos de coação (CPC, art. 287). 

Enquanto o art. 287 explicita o pedido, o art. 645, antigo (L. 10444/02) 

diz que na execução de obrigação de fazer ou não fazer, fundada em título 

extrajudicial, o juiz fixará a multa diária e a data a partir da qual será devida. 

- nas obrigações fungíveis, a cominação de pena é faculdade do 

credor para reforçar a sub-rogação executiva; 

- nas obrigações infungíveis não há obrigatoriedade do preceito 

cominatório quando o autor preferir formular pedido alternativo de 

perdas e danos. 

 

3.2.5 Pedido alternativo 

 

Quando pela natureza da obrigação, o devedor puder cumpri-la de mais 

de um modo (CPC, art. 288). 

Se a alternatividade for a benefício do credor, este poderá dispensá-la e 

pedir a condenação do devedor apenas a uma prestação fixa, escolhida dentre 

as que a lei ou o negócio facultam. 

Sendo em benefício do devedor, o juiz lhe assegurará o direito de 

cumprir a obrigação de um ou outro modo, ainda que o pedido não seja 

alternativo (p. ún.). 

 

3.2.6 Pedidos sucessivos 

 

Formulados a fim de que o juiz conheça do posterior, em não podendo 

acolher o anterior. 



91 
 
 

Enquanto a alternatividade se refere apenas à prestação que é objeto do 

pedido mediato, no caso de pedidos sucessivos a substituição pode também se 

referir ao pedido imediato, ou seja, à própria tutela jurisdicional. 

Assim, é lícito ao autor pedir a rescisão do contrato com perdas e danos, 

ou se não configurada razão para tanto, a condenação do réu a pagar a 

prestação vencida. 

 

3.2.7 Pedido de prestações periódicas 

 

Decorre das obrigações de trato sucessivo. 

Mesmo sem menção expressa do autor na petição inicial, consideram-se 

incluídas no pedido as prestações periódicas de vencimento posterior ao 

ajuizamento da causa. 

Se, no curso do processo, o devedor deixar de pagá-las ou consigná-las, 

a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação. 

É possível também a condenação a prestações vincendas, que se 

vencerão após a sentença. A execução fica condicionada à ultrapassagem do 

termo (CPC, art, 572), pois sem o vencimento, será inexigível (CPC, art. 580). 

  

3.2.8 Pedido de prestação indivisível 

 

Havendo vários credores de prestação indivisível, qualquer deles é 

legitimado para exigir a prestação por inteiro. 

Não ocorre litisconsórcio necessário. Aquele que não tiver movido a 

ação também receberá a sua parte, devendo reembolsar o autor das despesas, 

na proporção do seu crédito. 

O autor só estará legitimado a levantar a parte que lhe couber. 
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3.2.9 Pedidos cumulados 

 

Há cumulação de diversas ações, pois cada pedido distinto representa 

uma lide a ser composta, isto é, uma pretensão do autor resistida pelo réu. 

Não há necessidade de conexão para justificar a cumulação de pedidos 

na inicial. 

- os pedidos devem ser compatíveis entre si: na cumulação 

subsidiária, sucessiva ou eventual, os pedidos podem ser até 

opostos ou contraditórios, pois um exclui o outro. Na cumulação 

efetiva, a sua admissibilidade pressupõe que todos sejam 

compatíveis e coerentes. 

- o juízo seja competente para todos os pedidos: se a 

incompetência para algum dos pedidos for relativa, não se repele 

de ofício a cumulação, pois a ausência de exceção leva à 

prorrogação da competência para todos os pedidos (CPC, art. 

114); 

- o tipo de procedimento deve ser adequado para todos os pedidos: 

poderá haver cumulação, mesmo que para alguns dos pedidos 

houvesse previsão de rito especial. 

Nunca poderá haver cumulação de processos diferentes (conhecimento 

e execução). 

 

3.2.10 Interpretação do pedido 

 

São interpretados restritivamente. Integra o pedido tão-somente o que 

nele expressamente estiver contido (CPC, art. 293). 

Admite o CPC alguns pedidos implícitos: 

- prestações vincendas nas obrigações de trato sucessivo (CPC, 

art. 290); 
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- ônus das despesas processuais, que o juiz deve impor ao vencido 

mesmo diante do silêncio do vencedor (CPC, art. 20); 

- juros legais moratórios: não os compensatórios, pois estes 

dependem sempre de pedido da parte e o juiz não pode concedê-

los de ofício. Ainda que a sentença seja omissa, poderá o credor 

incluí-los na liquidação. 

 

3.2.11 Aditamento do pedido 

 

Salvo os casos de pedidos implícitos, incumbe ao autor cumular na 

petição inicial todos os pedidos que forem lícitos cumular contra o réu.  

 Antes da citação, o autor poderá aditar o pedido, correndo à sua 

conta as custas acrescidas em razão desta iniciativa. 

 

3.2.12 Modificação do pedido 

 

A citação produz a estabilização do processo, impedindo, fora dos casos 

legais, alterações objetivas e subjetivas da relação processual (CPC, art. 264). 

O art. 264 permite a modificação em torno da matéria, mesmo após a 

citação, desde que o demandado consinta. 

A adesão do demandado pode ser expressa ou tácita, quando deixa de 

impugnar a modificação e passa a discutir o novo pedido ou causa de pedir. 

Após o saneamento, nem com assentimento expresso do réu é 

admissível a modificação do objeto da lide. 

Sendo possível a modificação e o réu revel, após a modificação 

procede-se a nova citação. 
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3.3 A resposta do réu 

 

3.3.1 A defesa do réu 

 

Existe para o réu apenas o ônus da defesa, sofrendo, caso não se 

manifeste, as conseqüências da revelia. 

Quando, porém, o direito em litígio for indisponível (estado, menores, 

etc.), desaparece para o réu a possibilidade de renunciar à defesa, pela inação 

ou revelia. O Ministério Público é convocado como custos legis e o autor, 

mesmo diante do silêncio do demandado, não se desobriga do ônus de 

demonstrar os fatos alegados (CPC, art. 320, II). 

 

3.3.2 A resposta do réu 

 

Nos quinze dias seguintes à citação, o réu pode apresentar resposta 

consistente em contestação, exceção ou reconvenção. 

Formaliza-se em petição escrita, firmada por advogado e dirigida ao juiz 

da causa. 

O prazo de defesa é comum quando houver litisconsórcio passivo. Mas 

é contado em dobro se os litisconsortes estão representados por advogados 

diferentes (CPC, art. 191). 

O início do prazo só se dá após a citação do último litisconsorte. 

Se o autor desistir da ação quanto a algum dos réus não-citados, o 

prazo da defesa só se inicia da intimação do despacho que deferir a 

desistência. 

A contestação, exceção ou reconvenção são objeto de petições 

autônomas, sendo a exceção processada em apenso. 
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3.3.3 Defesa processual 

 

Tem conteúdo apenas formal, visando a inutilização do processo. 

As defesas processuais são peremptórias ou dilatórias: 

- peremptórias: uma vez acolhidas, levam à extinção do processo; 

- dilatórias: não extinguem o processo, mas ampliam o curso do 

feito, paralisando-o temporariamente, enquanto o obstáculo 

processual não seja removido. Superada, o processo continua. 

A defesa dilatória pode se tornar peremptória quando, acolhida pelo juiz, 

a parte deixar de cumprir a diligência saneadora que lhe for determinada. 

A decisão é interlocutória se o juiz rejeita a exceção ou julga sanada a 

falha que a motivou. É sentença se acolhe a exceção e extingue o processo. 

 

3.3.4 Defesa de mérito 

 

Quando o réu ataca o fato jurídico que constitui o mérito da causa, tem-

se defesa de mérito. 

A defesa quanto ao fato ou suas conseqüências jurídicas é direta de 

mérito. 

Se o réu, embora reconhecendo a existência e a eficácia do fato jurídico, 

invoca fato novo impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 326), constitui-

se defesa indireta de mérito. 

As defesas de mérito também podem ser dilatórias ou peremptórias. 

Defesa dilatória é, por exemplo, embargos de retenção por benfeitorias 

ou exceção do contrato não cumprido. 
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3.4 Contestação 

 

3.4.1 Conceito 

 

É o direito de ação exercitado pelo réu. O direito de defender-se não 

está vinculado ao direito material. É puramente processual, tanto que, mesmo 

sem o menor resquício de amparo em direito substancial comprovado, sempre 

se assegura ao réu o direito formal de formular sua contestação ao pedido do 

autor. 

Na defesa não se contém nenhuma pretensão, mas resistência à 

pretensão e ao pedido do autor. 

A contestação é o instrumento processual utilizado pelo réu para opor-

se, formal ou materialmente, à pretensão deduzida em juízo pelo autor: 

- através de ataque à relação processual (formal), apontando-lhe 

vícios que a invalidem ou tornem inadequada ao fim colimado 

pelo autor ou; 

- por meio de ataque ao mérito da pretensão do autor (material). 

 

3.4.2 Conteúdo e forma da contestação 

 

A forma da contestação é a de petição escrita, dirigida ao juiz da causa 

(CPC, art. 297). 

Nela o réu deve alegar “toda a matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, e especificando as 

provas que pretende produzir” (CPC, art. 300). 

O ônus de argüir “toda a matéria de defesa” é a adoção do princípio da 

eventualidade (ou da concentração), que consiste na preclusão do direito de 

invocar em fases posterior do processo matéria de defesa não manifestada na 

contestação. 



97 
 
 

O Código abre três exceções ao princípio da eventualidade (CPC, art. 

303): 

- sejam as alegações relativas a fatos supervenientes; 

- quando a matéria argüida for daquelas que o juiz pode conhecer 

de ofício; 

- quando, por expressa autorização legal, a matéria puder ser 

alegada em qualquer tempo e juízo. 

 

3.4.3 Ônus da defesa especificada 

 

O réu deve se manifestar precisamente sobre os fatos narrados na 

petição inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos não 

impugnados (CPC, art. 302). 

Os fatos não impugnados são havidos como verídicos, o que dispensa 

prova a seu respeito. Se o fato for decisivo para a solução do litígio, cabe o 

julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 330, I). 

O art. 302 ressalva três casos em que não ocorre a presunção legal de 

veracidade dos fatos não impugnados: 

- não for admissível, a seu respeito, a confissão: é o caso dos 

direitos indisponíveis, como os relacionados com a personalidade 

e o estado; 

- quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento 

público que a lei considerar da substância do ato; 

- quando os fatos impugnados estiverem em contradição com a 

defesa em seu conjunto: da impugnação a alguns fatos decorre 

implicitamente a rejeição dos demais, por incompatibilidade lógica 

entre o que foi argüido e os fatos não apreciados pelo 

contestante. 
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Outro caso em que a presunção de veracidade deixa de operar ocorre 

quando a contestação é formulada por advogado dativo, curador especial ou 

órgão do Ministério Público (CPC, art. 302, parágrafo único). 

 

3.4.4 Preliminares da contestação 

 

Cabendo ao réu usar a contestação, também, para as defesas de 

natureza processual, dispõe o art. 301 que compete ao contestante, antes de 

discutir o mérito, alegar as seguintes preliminares: 

a) inexistência ou nulidade da citação: é exceção ou defesa dilatória, 

pois o comparecimento do réu supre a citação (CPC, art. 214, §1º); 

mas seu acolhimento pode levar à reabertura do prazo de resposta na 

hipótese do art. 214, §2º - comparecimento apenas para argüir a 

nulidade. 

b) incompetência absoluta: a defesa é também dilatória, pois o 

acolhimento leva à remessa do processo ao juízo competente. 

A incompetência relativa não pode ser alegada em preliminar, pois o 

CPC exige que seja objeto de incidente específico (CPC, arts. 307 a 311). Não 

sendo suscitada (relativa) haverá a prorrogação da competência do juiz que 

tomou conhecimento da iniciativa. 

c) inépcia da inicial: defesa peremptória, que dá lugar à extinção do 

processo, sem julgamento de mérito. 

d) perempção: é peremptória, ocorrendo quando o autor dá ensejo à três 

extinções do processo, sobre a mesma lide, por abandono da causa 

(CPC, art. 268, p. ún.). Com a perempção, não ocorre extinção do 

direito subjetivo, podendo a questão ser suscitada em defesa. 

e) litispendência: é a existência de uma ação anterior igual à atual. 

Ocorre litispendência “quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada” (CPC, art. 301, §1º) e quando ainda esteja em curso, 

pendente de julgamento (§3º). Ação idêntica é a que possui as 
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mesmas partes, causa de pedir e o mesmo pedido de outra ação. 

Quando acolhida, é defesa peremptória. 

f) coisa julgada: com a coisa julgada, o dispositivo da sentença torna-se 

imutável e indiscutível (CPC, art. 467). Necessário que ocorra 

identidade de partes, causa de pedir e pedido, referindo-se a um feito 

já definitivamente julgado por sentença, de que não cabe mais 

nenhum recurso (CPC, art. 301, §3º). 

g) conexão: ocorre conexão entre ações nos casos previstos no art. 103 

(comunhão do objeto ou da causa de pedir). A defesa é dilatória, pois 

não visa à extinção do processo, mas à reunião das causas conexas 

(CPC, art. 105). Os autos são remetidos ao juiz que teve preventa a 

competência segundo as regras dos arts. 106 e 219. Compreende-se 

na expressão conexão, também, a continência (CPC, art. 104). 

h) incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de 

autorização: a defesa é dilatória, pois o juiz, acolhendo-a, não 

extingue desde logo o processo, ensejando à parte sanar o vício 

encontrado. 

Não cumprida a diligência é que então, há verá a extinção do processo, 

tornando-se peremptória. 

i) convenção de arbitragem: a defesa é peremptória. 

j) carência de ação. 

k) falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar: 

é dilatória, pois o juiz, ao acolhê-la, deve ensejar oportunidade ao 

autor para sanar a falha. Se não houver suprimento no prazo 

marcado, a preliminar assumirá força de peremptória e o juiz 

decretará a extinção do processo. 

 

3.4.5 Conhecimento “ex officio” das preliminares 

 

O juízo arbitral, mesmo quando previamente compromissado, pode ser 

renunciado, até mesmo de forma tácita, basta ao réu não alegá-lo na 
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contestação. Assim, não pode o juiz conhecer de ofício da preliminar do art. 

301, IX. 

Todas as demais preliminares referidas no artigo devem ser apreciadas 

e decididas pelo juiz, de ofício (CPC, art. 301, §4º). 

 

3.4.6 Réplica ou impugnação do autor 

 

Sempre que a contestação contiver defesa indireta de mérito ou o réu 

argüir qualquer das hipóteses do art. 301, o juiz mandará ouvir o autor sobre a 

resposta, em 10 dias (CPC, art. 326). 

Além de se permitir a impugnação da defesa do réu, será facultado ao 

autor produzir prova documental (CPC, arts. 326 e 327). 

 

3.5 Exceções 

 

3.5.1 Conceito 

 

No sentido estrito em que a expressão “exceção” foi utilizada no art. 297, 

é o incidente processual destinado a argüição da incompetência relativa, e de 

suspeição e impedimento do juiz. 

As exceções podem ser argüidas por qualquer das partes (CPC, art. 

304). 

A exceção é matéria de defesa processual dilatória, que não se volta 

contra o outro litigante, mas contra o órgão jurisdicional ou seu titular. 

Há dois procedimentos para as exceções: um para a incompetência 

(CPC, arts. 307 a 311) e outro para o impedimento ou suspeição (CPC, arts. 

312 a 314). 
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Ambos se iniciam por petição de uma das partes e dão lugar a um 

procedimento apartado que corre em apenso (CPC, art. 299). 

 

3.5.2 Prazo 

 

Pode ser exercido a qualquer tempo ou grau de jurisdição, cabendo ao 

suscitante proceder no prazo de 15 dias, contado do fato que ocasionou a 

incompetência, o impedimento ou a suspeição (CPC, art. 305). 

Sendo o fato anterior ao ajuizamento, o prazo começa, para o réu, da 

citação, e para o autor, da ciência da distribuição ao juiz incapaz. 

Posterior ao ajuizamento, o prazo começa a fluir em 15 dias do fato que 

vier a causar a incompetência, impedimento ou suspeição (CPC, art. 305) 

(ciência inequívoca do fato). 

 

3.5.3 Efeito da exceção 

 

A arguição de quaisquer das exceções do art. 305 produz a suspensão 

do processo até o seu julgamento. 

No caso de incompetência, entende-se julgado o incidente no primeiro 

grau de jurisdição, pois o agravo, no caso, não tem efeito suspensivo. 

No impedimento ou suspeição, o julgamento se dá em única instância 

pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz. 

Não acolhida a exceção, o vencido paga as custas processuais (CPC, 

art. 20, §1º). 

Não há condenação em honorários advocatícios, que só são devidos na 

sentença. 

Da decisão que acolhe ou rejeita a exceção, o recurso interponível é o 

agravo de instrumento. 
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Após o julgamento da exceção, o processo principal retorna a seu curso 

normal e o prazo da contestação será restituído ao réu “por tempo igual ao que 

lhe faltava para sua complementação (CPC, art. 180). 

 

3.5.4 Exceção de incompetência. Cabimento. 

 

A incompetência absoluta não é argüida na forma de exceção, mas de 

simples prliminar, e mesmo não alegada, pode ser decretada de ofício, em 

qualquer fase do processo. 

A incompetência relativa jamais é decretada de ofício, pois a lei faculta 

às partes a modificação da competência contratualmente (CPC, art. 111), ou 

por meio da ausência da exceção declinatória do foro e de juízo no prazo legal 

(CPC, art. 114). 

 

3.5.5 Procedimento 

 

É provocada por petição escrita, distinta da inicial ou da contestação, 

que será autuada à parte, formando-se apenso aos autos principais. 

A petição deve estar devidamente instruída (CPC, art. 307). 

Requisito essencial da exceção de incompetência é a indicação do juízo 

para o qual a parte declina, sob pena de inépcia e indeferimento liminar. 

O juiz mandará ouvir o excepto em 10 dias e proferirá decisão em igual 

prazo. 

Havendo necessidade de prova testemunhal, o juiz designará audiência 

de instrução, decidindo dentro de 10 dias (CPC, art. 309). 

Se a exceção for julgada improcedente, finda a suspensão do processo 

e este retoma o seu curso normal, mesmo que interposto agravo. Se a decisão 
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for declinatória, os autos serão imediatamente remetidos ao juízo competente 

(CPC, art. 311). 

 

3.5.6 Exceções de impedimento e de suspeição 

 

No impedimento ou suspeição, o processo não se desloca do juízo, 

apenas o julgador, dentro do mesmo órgão, é que é substituído. 

Embora para o impedimento haja o prazo, é de admitir-se que não 

ocorre preclusão da faculdade de argüir a incapacidade, pois o CPC permite a 

invocação do vício para rescindir a sentença. 

Devem ser, em regra, reconhecidos de ofício pelo juiz ao tomar 

conhecimento do processo (CPC, art. 137). A exceção só é cabível se houver 

descumprimento do dever funcional. 

A posição de exceto toca ao próprio juiz recusado, tanto que, se a 

exceção for procedente, o juiz sofrerá até condenação nas custas (CPC, art. 

314). 

A petição é dirigida ao próprio juiz rejeitado e será autuada em apenso 

aos autos principais. 

Não caberá indeferir a petição, nem mesmo quando reputá-la 

manifestamente improcedente. Não há lugar para oitiva da parte contrária. 

A apreciação e o julgamento tocam ao tribunal ao qual o juiz estiver 

vinculado. 

A petição deve especificar o motivo da recusa, que deve ser um dos 

previstos nos arts. 134 e 135, pois a enumeração legal é taxativa. Pode ser 

instruída com documentos em que o excipiente fundar a alegação e conterá rol 

de testemunhas. 

Não são necessários poderes especiais. 

O juiz poderá: 
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- reconhecer o impedimento ou a suspeição, remetendo os autos 

ao substituto; 

- responderá a exceção em 10 dias, instruindo e arrolando 

testemunhas e determinará a remessa dos autos ao tribunal 

competente. 

Em não havendo fundamento legal, a exceção será arquivada; caso 

contrário, o juiz será condenado nas custas, remetendo os autos ao substituto 

legal (CPC, art. 314). 

 

3.6 Reconvenção 

 

3.6.1 Conceito 

 

É a ação do réu contra o autor, proposta no mesmo feito em que está 

sendo demandado. 

Da reconvenção resulta cumulação de lides, representada pelo 

acréscimo do pedido do réu. 

É faculdade e não ônus ao réu. Se este não formulou resposta 

reconvencional, pode, mesmo assim, ajuizar ação paralela perante o mesmo 

juiz, mesmo depois de vencido o prazo para reconvir, para pedir o que poderia 

ter sido objeto da reconvenção. 

 

3.6.2 Pressupostos da reconvenção 

 

A admissibilidade está subordinada aos pressupostos e condições para 

o exercício de toda ação: pressupostos processuais e condições da ação. 

São seus pressupostos específicos: 
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a) legitimidade de parte: só o réu pode reconvir e só o autor pode ser 

reconvindo. As partes devem atuar na mesma qualidade jurídica, 

de sorte que, se um age como substituto processual de terceiro, não 

poderá figurar em  nome próprio na reconvenção. 

Se há litisconsórcio passivo necessário, não pode um só réu opor a 

reconvenção. 

Não se admite que o reconvinte constitua litisconsórcio com terceiro para 

reconvir ao autor. 

b) conexão: 

- conexão entre a defesa do réu por identidade do objeto ou da 

causa de pedir; 

- conexão entre a defesa do réu e o pedido reconvencional, quando 

o fato jurídico invocado na contestação p ara resistir à pretensão 

do autor, sirva também para fundamentar um pedido próprio do 

réu. 

c) competência: por força do art. 109, o juiz da causa principal é 

também competente para a reconvenção. A prorrogação, que 

decorre da conexão, não alcança as hipóteses de incompetência 

absoluta, mas apenas a relativa. 

d) rito: o procedimento da ação principal deve ser o mesmo da ação 

reconvencional. 

Não cabe reconvenção nas ações de procedimento sumário, pois estas 

possuem natureza dúplice. 

No que toca ao executado, não deve usar reconvenção para pleitear 

possível compensação, bastam os embargos. 

Também não cabe nas demais ações dúplices, como possessórios ou 

prestações de contas, pois a contestação já tem força reconvencional. 

 

3.6.3 Procedimento 
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Oferecida simultaneamente com a contestação, deve ser apresentada 

em petição autônoma (CPC, art. 299), sem que seja autuada à parte; é 

simplesmente juntada aos autos, com a contestação. 

O reconvindo é intimado na pessoa de seu advogado para contestá-la 

em 15 dias (CPC, art. 316). A intimação produz os efeitos da citação. 

O rito é o ordinário e, a final, será julgada de forma explícita, sob pena 

de nulidade. 

A petição inicial pode ser indeferida liminarmente nos mesmos casos em 

que se permite a rejeição da petição inicial (CPC, art. 295). 

Do despacho que não admite a reconvenção, o recurso cabível é o 

agravo de instrumento, pois a decisão não põe fim ao processo. 

A sucumbência na reconvenção equivale à que ocorre na ação. 

Assim, rejeitado o pedido por carência de ação ou improcedência, deve 

o reconvinte arcar com honorários do advogado do reconvindo. 

A reconvenção não substitui a contestação, acarretando, sendo só 

aquela ajuizada, a revelia no principal; não se prejudica a apreciação do pedido 

reconvencional. 

 

3.6.4 Extinção do processo 

 

A desistência da ação, ou a existência de qualquer causa que a extinga, 

não obsta o prosseguimento da reconvenção (CPC, art. 317). 

A ação e a reconvenção são independentes. 

 

3.7 Revelia e reconhecimento do pedido 

  



107 
 
 

3.7.1 Revelia 

 

Ocorre revelia ou contumácia quando regularmente citado, o réu deixa 

de oferecer resposta à ação, no prazo legal. 

O réu não tem dever de contestar, tem ônus de fazê-lo. Se não 

responde, incorre em revelia e passa a ser tratado como ausente no processo. 

Todos os autos processuais passam a ser praticados sem intimação ou 

ciência ao réu, abolindo-se o contraditório (CPC, art. 322). 

No procedimento sumário, ocorre quando o réu comparece 

desacompanhado de advogado para formular resposta. 

O fato de não ter produzido contestação, não impede o réu de 

comparecer posteriormente a juízo e de se fazer representar por advogado nos 

autos. Pode “intervir no processo em qualquer fase”, mas receberá o feito no 

estado em que se encontra (CPC, art. 322). Daí em diante, respeitados os atos 

preclusos, participará da marcha processual em par de igualdade com o autor, 

sendo necessárias as intimações ao seu advogado. 

 

3.7.2 Os efeitos da revelia 

 

Reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (CPC, art. 319). 

O mandado de citação deve conter a advertência (CPC, art. 285). 

Com a revelia, torna-se desnecessária a prova dos fatos em que se 

baseou o pedido de modo a permitir o julgamento antecipado da lide, 

dispensando-se a audiência de instrução e julgamento (CPC, art. 330, II). 

Não implica procedência do pedido. 

Há também hipóteses em que o CPC afastou os efeitos da revelia (CPC, 

art. 320) 

- havendo pluralidade de réus, algum contestar o pedido; 
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- o litígio versar sobre direitos indisponíveis; 

- a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, 

que a lei considere indispensável à prova do ato. 

Quando o revel mantiver-se totalmente ausente do processo e sua 

citação for resultado de presunção legal – ausente citação por edital – não há 

eficácia do art. 319 do CPC, inclusive porque se dá curador especial com 

poderes de contestação inclusive por negativa geral. 

 

3.7.3 Alteração do pedido 

 

Citado o réu, a lide estabiliza-se e ao autor não é mais permitido alterar 

os elementos da causa, sem o consentimento do réu (CPC, art. 264). 

Ainda que ocorra a revelia, o autor não poderá alterar o pedido, ou a 

causa de pedir, nem solicitar declaração incidente. 

Pretendendo alguma das medidas, somente com nova citação, com 

prazo de 15 dias para resposta (CPC, art. 321). 

 

3.7.4 Reconhecimento da procedência do pedido 

 

O reconhecimento leva ao julgamento antecipado do processo, com 

resolução de mérito. 

Não se confunde com a confissão, que é meio de prova e se refere a um 

ou alguns fatos arrolados pela parte. O reconhecimento tem por objeto o 

pedido, como um todo, incluindo-se as suas conseqüências jurídicas. 

O juiz apenas encerra o processo, reconhecendo que a lide se extinguiu 

por eliminação da resistência do réu à pretensão do autor (CPC, art. 269, II). 

Deve ser prolatada sentença. 
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4.Fase de saneamento 

 

4.1 Conceito 

 

São certas medidas que o juiz, eventualmente, deve tomar logo após a 

resposta do réu. 

Findo o prazo de resposta, os autos são conclusos ao juiz, que, 

conforme o caso, poderá, em 10 dias: 

a) determinar a especificação de provas a produzir (CPC, art. 324); 

b) admitir pedido de declaração incidental sobre prejudicial (CPC, art. 

325); 

c) determinar a ouvida do autor em 10 dias sobre fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do seu direito invocado pelo réu na 

contestação (CPC, art. 326); 

d) determinar a ouvida do autor, em 10 dais, sobre as preliminares do 

art. 301, quando argüidas pelo réu. 

Pode não haver necessidade das providências preliminares no caso da 

revelia (fora da hipótese do art. 320) ou de contestação sem argüição das 

matérias dos arts. 301 e 326. 

Se houver nulidades insanáveis, o juiz, de plano, proferirá sentença de 

extinção do processo (CPC, art. 329). 

 

4.2 Réplica do autor 

 

Faculta-se a réplica à contestação em duas hipóteses: 

- quando o réu, reconhecendo o fato, lhe opuser outro, impeditivo, 

modificativo ou extintivo; 

- quando, em preliminar, for alegada quaisquer das matérias do art. 

301. 
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Será facultado, também, a produção de prova documental, tudo no prazo 

de 10 dias. 

 

4.3 Revelia e provas 

 

O juiz, pela simples ausência de resposta do réu, fica autorizado a 

proferir o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, II). 

Há casos em que, mesmo sem a resposta, o autor não se desobriga do 

ônus de provar os fatos jurídicos que servem de base à sua pretensão. 

Nas hipóteses do art. 320, o juiz, após o prazo da contestação, profere 

despacho solicitando ao autor que especifique as provas que pretende produzir 

na audiência (CPC, art. 324). O prazo fica a critério do juiz, se não for 

estipulado, é o legal. 

 

4.4 Intervenção do Ministério Público 

 

Quando o MP deva funcionar na causa (CPC, art. 82), cabe ao juiz 

determinar a sua intimação na fase das providências preliminares. 

Da omissão decorre a nulidade do processo (CPC, arts. 84 e 246). 

 

4.5 Ação declaratória incidental  

 

- art. 5º: qualquer das partes 

- art. 325: autor, na réplica 

Se no curso do processo se tornar litigiosa a relação jurídica de cuja 

existência ou inexistência depender o julgamento da lide, qualquer das partes 

poderá requerer ao juiz a declare por sentença (CPC, art. 5º). 
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A instituição da declaração incidental prende-se aos limites objetivos da 

coisa julgada, que se restringem ao mérito da causa (CPC, art.468). Não fazem 

coisa julgada os motivos, nem a apreciação de questão prejudicial, decidida 

incidentalmente (CPC, art. 469). 

Se a parte deseja que a questão seja apreciada não apenas como razão 

de decidir, deve suscitar o incidente do art. 5º para ampliar a lide, através da 

cumulação sucessiva de pedidos. 

A prejudicial também se transforma em mérito da causa e a sentença 

que a aprecia dar-lhe-á solução com forma de coisa julgada. 

Excluem-se do conceito de questão prejudicial as preliminares 

processuais, cuja decisão a respeito jamais formarão coisa julgada material. 

As prejudiciais são antecedentes lógicos da questão de mérito e se 

situam no plano material, o mesmo da lide. 

Para justificar a declaratória incidental, é preciso que a questão justifique 

um outro processo. 

A propositura da ação incidental não dá lugar a nova autuação, é uma 

simples cumulação sucessiva de pedidos dentro do mesmo processo. 

Para o réu, a ação declaratório pode ser manejada através de 

reconvenção. 

Para o autor, o momento da sua propositura é nos 10 dias seguintes à 

intimação da contestação que gerou controvérsia sobre a prejudicial (CPC, art. 

325). 

A sentença incidente não é separada da principal. Como nas ações 

conexas, o processamento e o julgamento serão comuns. Na mesma sentença, 

o juiz resolve primeiro a questão prejudicial e, imediatamente, passa a resolver 

a principal. 

Quando o pedido é do réu, a tramitação é a da reconvenção. Se do 

autor, enseja-se oportunidade de resposta, no prazo de 15 dias (CPC, art. 321). 
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Qualquer procedimento que, a partir da resposta do réu, siga o rito 

ordinário, comporta ação declaratória incidental. Não se admite no rito sumário, 

no processo de execução ou nas ações cautelares. 

O juiz da causa principal deve ser competente em razão da matéria para 

a causa incidente (CPC, art. 470). 

 

5.Julgamento conforme o estado do processo 

 

5.1 Conceito 

 

Não há necessidade das providências preliminares quando houver 

resposta do réu e não incidir o art. 320; quando o réu não produzir defesa 

indireta; ou quando inexistir irregularidade processual a sanar; e, ainda, quando 

não se produzir documento com a contestação. 

Com o “julgamento conforme o estado do processo”, o juiz encerra as 

“providências preliminares” e realiza o completo saneamento do processo. 

Além de preparar o processo para a instrução probatória, ou de extingui-

lo nos casos de vícios insanáveis, pode ensejar ao juiz a apreciação da própria 

lide, caso em que será prolatada sentença de mérito e extinguirá o processo 

sem necessidade de passar pela dilação probatória. 

O julgamento conforme o estado do processo pode consistir em: 

a) extinção do processo; 

b) julgamento antecipado da lide; 

c) audiência preliminar (CPC, art. 331). 

 

5.2 Extinção do processo 
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Quando ocorre qualquer das hipóteses previstas nos arts. 267 e 269, II a 

IV. 

A sentença que finda o processo no art. 267 é terminativa, pois os 

aspectos examinados são de natureza formal, isto é, ligados ao exame de 

admissibilidade do processo, sem ingresso no mérito. 

A extinção antecipada com julgamento de mérito dá-se nos casos do art. 

269, II a IV: 

- quando o réu reconhecer a procedência do pedido; 

- quando houver transação entre as partes; 

- decadência ou prescrição; 

- se verificar renúncia ao direito sobre que se funda a ação; 

A decisão é definitiva, embora nem sempre com solução própria à lide, 

compõe-se o mérito da causa. 

 

5.3 Julgamento antecipado da lide 

 

O juiz examina o pedido e profere decisão para a lide, sem passar pela 

audiência de instrução e julgamento, quando (CPC, art. 330): 

- a questão de mérito for unicamente de direito: 

- sendo a questão de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência; 

- ocorrer revelia. 

 

5.4 Audiência de conciliação 

 

Realiza-se no caso de não ser o processo extinto (CPC, art. 329) ou 

julgando antecipadamente (CPC, art. 330) e no caso de versar a causa sobre 

direitos que admitem transação. 
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À audiência deverão estar presentes os litigantes ou seus procuradores 

ou prepostos com poderes para transigir. 

Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença 

(CPC, art. 331, §1º). 

Não se realiza a audiência quando a causa versar sobre direitos 

indisponíveis (estado, bens públicos, etc). 

Não sendo obtida a conciliação, o juiz: 

- fixará os pontos controvertidos; 

- decidirá as questões processuais pendentes; 

- determinará as provas a produzir; 

- designará audiência de instrução e julgamento, se necessária. 

 

6.Saneamento do processo 

 

6.1 Despacho saneador 

 

A função do antigo despacho saneador é cumprida por toda uma fase 

processual, cujo início pode dar-se com o despacho da petição inicial e cujo 

término obrigatoriamente será o julgamento conforme o estado do processo. 

O saneamento é a terceiro e última modalidade de julgamento conforme 

o estado do processo (CPC, art. 331, §2º). 

 

6.2 Cabimento 

 

Se, após as providências preliminares subsistirem defeitos insupríveis ou 

insupridos, como ausência de pressuposto processual ou condição da ação, 

não há o saneamento do §2º do art. 331, e sim extinção do processo. Se o juiz 
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se julgar habilitado, proferirá decisão definitiva, sob a forma de julgamento 

antecipado da lide. 

Se as questões preliminares suscitadas pelo réu não foram suficientes 

para provocar o julgamento de extinção, o juiz as apreciará e as decidirá na 

audiência ou no saneamento do §3º, quando a causa não versar sobre direitos 

disponíveis. 

 

6.3 Conteúdo 

 

O despacho saneador deve ser havido como uma decisão interlocutória 

que tenha tríplice declaração positiva de: 

- admissibilidade do direito de ação; 

- validade do processo; 

- deferimento de prova oral ou pericial. 

 

6.4 Efeito preclusivo 

 

A preclusão é fato processual impeditivo que acarreta a perda de 

faculdade da parte. 

Em não havendo recurso hábil da decisão de saneamento, decorre 

preclusão consumativa, que impede voltem ser discutidas as questões nele 

decididas (CPC, art. 473), ou que nele deveriam ter sido tratadas. 

A preclusão não abrange: 

a) as questões expressamente decididas, por provocação das partes ou 

de ofício. Não há, porém, preclusão em matéria de provas. 

b) as questões não decididas, mas implicitamente solucionadas. 

Excetuam-se aquelas que podem ser apreciadas de ofício em 

qualquer fase do processo. 
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Quando, no saneador, se repelir argüição de prescrição ou decadência, 

embora sem extinção do processo, haverá coisa julgada material, por se tratar 

de questão de mérito. O recurso interponível continua sendo o agravo de 

instrumento, por se tratar de decisão interlocutória. 
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CAPÍTULO V – MEIOS DE PROVA 

 

 

1.Depoimento pessoal 

 

1.1 Conceito 

 

Aplica-se tanto ao autor como ao réu, pois ambos se submetem ao ônus 

de comparecer em juízo e responder ao que lhe for interrogado pelo juiz (CPC, 

art. 340, I). 

A iniciativa da diligência pode ser da parte contrária ou do próprio juiz. 

A finalidade desse meio de prova é dupla: provocar a confissão da parte 

e esclarecer fatos discutidos na causa. 

Quando requerido pela parte contrária, o momento adequado é a 

audiência de instrução e julgamento (CPC, art. 343). Ao juiz cabe a faculdade 

de determinar, em qualquer estado do processo, o comparecimento da parte, 

para interrogá-la sobre os fatos da causa (CPC, art. 342). 

 

1.2 Sanção decorrente do ônus de prestar depoimento pessoal 

 

Incumbe à parte intimada: 

- comparecer em juízo; 

- prestar o depoimento pessoal, respondendo, sem evasivas, ao 

que lhe for perguntado pelo juiz. 

Se a parte não comparecer, ou, comparecendo, se recusar a depor, o 

juiz lhe aplicará a pena de confissão (CPC, art. 343, §2º). 
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A imposição da pena de confissão dependerá de ter sido o depoente 

intimado com a advertência prevista no §1º do art. 343. 

O ônus da parte não é apenas de depor, mas o de responder, sem 

empregar evasivas, exceto se, naquele caso, houver justo motivo. O juiz, 

apreciando as demais circunstâncias e elemento de prova, declarará, na 

sentença, se houve recusa de depor (CPC, art. 345). 

A conseqüência será a mesma do §2º do art. 343, sendo aplicada a 

pena de confesso. 

As exceções (motivo justificado) ao dever de depor estão no art. 347: 

- fatos criminosos ou torpes, que lhe forem imputados; 

- fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. 

O direito de recusa não se aplica a ações de filiação, de separação de 

cônjuges e de anulação de casamento. 

 

1.3 Legitimação para o depoimento 

 

A parte deve comparecer em juízo e prestar pessoalmente o 

depoimento. 

Não se admite nem que procurador com poderes especiais e expressos 

deponha em nome da parte. 

Os terceiros intervenientes – opoente, nomeado, denunciado, etc. – 

também se sujeitam a prestar depoimento pessoal. 

 

1.4 Procedimento 

 

A forma do depoimento é a mesma para a inquirição das testemunhas 

(CPC, art. 344). 
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O interessado deverá requerer o depoimento pessoal da parte contrária 

pelo menos no prazo de dez dias antes da audiência. 

Se o depoente residir fora da comarca, pode ser ouvido por intermédio 

de carta precatória ou rogatória. 

A intimação da parte é pessoal, constando a advertência no mandado 

de que “se presumirão confessados os fatos contra ela alegados, caso não 

compareça ou, se compareça, se recuse a depor” (CPC, art. 343, §1º). 

Poderá, na audiência, ou em petição, pedir a dispensa do ônus de 

depor, alegando motivo justo. O juiz decidirá de plano e aplicará a pena de 

confesso, caso haja indeferimento e recusa (§2º). 

A parte não poderá se fazer representar por procurador. 

O impedimento do advogado da própria parte de formular perguntas não 

impede sua intervenção para pedir ao juiz que esclareça dubiedade ou pontos 

obscuros no relato do depoente, o que poderá ser requerido ao final do 

interrogatório, antes de seu encerramento. 

Pode haver antecipação do depoimento pessoal, em casos de urgência, 

nos termos do art. 847. 

 

2.Confissão 

 

2.1 Conceito 

 

Ocorre quando “a parte admite a verdade de um fato, contrário ao seu 

interesse e favorável ao do adversário”. Poder ser feita em juízo ou fora dele 

(CPC, art. 348). 

Não se trata de reconhecer a justiça ou injustiça da pretensão da parte 

contrária, mas apenas de reconhecer a verdade do fato por ela arrolado. A 

confissão não se confunde com a figura do reconhecimento da procedência do 
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pedido, que, segundo o art. 269, II, é causa de extinção do processo com 

julgamento do mérito. 

A confissão é mais um meio de prova. Pode haver confissão e a ação 

ser julgada em favor do confitente. 

Em regra, deve conter: 

- reconhecimento de um fato alegado pela parte; 

- voluntariedade desse reconhecimento; 

- prejuízo para o confitente, em decorrência desse reconhecimento. 

 

2.2 Requisitos da confissão 

 

Diante da confissão plena do fato básico da pretensão do autor, assim 

como na confissão ficta (recusa de depoimento pessoal), o juiz pode dispensar 

as demais provas e enfrentar logo o mérito, decidindo por sentença. 

Como a confissão importa renúncia de direitos, só pessoas maiores e 

capazes podem confessar. E apenas quando a causa versar sobre direitos 

disponíveis (CPC, art. 351) ou quando o ato não for daqueles cuja eficácia 

jurídica reclama forma solene. 

 

2.3 Classificações 

 

a) judicial:  

Feita nos autos, onde é tomada por termo: 

- espontânea: que resulta da iniciativa do próprio confitente, que 

dirige petição ao juiz, manifestando propósito de confessar e, em 

seguida, ser reduzida a termo nos autos; 
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- provocada: resulta de depoimento pessoal, requerido pela parte 

contrária, ou determinada, de ofício, pelo juiz. Sta não pode ser 

prestada por mandatário. 

b) extrajudicial: 

É a que faz o confitente fora do processo, de forma escrita ou oral, 

perante a parte contrária ou terceiros, ou ainda através de testamento (CPC, 

art. 353). 

 

1.4 Efeitos da confissão 

 

A confissão judicial faz prova contra o confitente (CPC, art. 350). 

No que toca a extrajudicial, o art. 353 lhe reconhece a mesma eficácia 

probatória da judicial, desde que “feita por escrito à parte ou a quem a 

represente”. 

A confissão é irretratável. 

Somente quando provar vício de consentimento poderá a parte pleitear a 

anulação (cf. CPC, revogação), devendo recorrer a: 

- ação anulatória, se o processo em que confessou ainda estiver 

pendente; 

- ação rescisória, se já houver sentença passada em julgado e a 

confissão constituir seu único fundamento. 

A legitimidade para propor essas ações é do próprio confitente, apenas. 

Se depois de iniciada a causa, vier a falecer o autor, seus herdeiros poderão 

dar-lhe prosseguimento (CPC, art. 352, p. ún.). 

 

1.5 Indivisibilidade da confissão 
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É, de regra, indivisível a confissão (CPC, art. 354), não podendo a parte 

que a quiser como prova, somente aceita-la em parte. 

A exceção constitui a confissão qualificada, quando, além de 

reconhecer os fatos alegados pelo autor, o confitente aduzir fatos novos, que 

constituam fundamento de defesa ou reconvenção. 

A regra da indivisibilidade só é absoluta quando seja o único meio de 

prova para basear a sentença. 

 

1.6 Valor da confissão extrajudicial 

 

Pode ser feita por escrito ou verbalmente. 

Confissão verbal fora dos autos só se prova com testemunhas e só é 

admissível para a prova de atos jurídicos não solenes. Seu valor será 

apreciado segundo o merecimento que tiver a prova testemunhal. 

 

3.ExibiçÃo de documento ou coisa 

 

3.1 Conceito 

 

Do dever que incumbe às partes e aos terceiros de colaborar com o 

Poder Judiciário “para o descobrimento da verdade”, decorre para o juiz o 

poder de determinar a exibição de documento ou coisa que se ache na posse 

das referidas pessoas, sempre que o exame desses bens for útil ou necessário 

para a instrução do processo. 

Pode dar-se no curso do processo, como incidente da fase probatória, 

ou antes do ajuizamento da causa, a título de medida preparatória (ação 

cautelar). 
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3.2 Legitimação 

 

Pode provocá-la o juiz, de ofício (com exceção das cautelares), ou a 

requerimento de uma das partes. 

O requerente deverá demonstrar interesse jurídico na exibição, e o juiz 

só poderá denegá-la se concluir que o documento ou coisa visada pelo 

requerente não guarda conexão com o objeto da lide ou não terá nenhuma 

influência no julgamento da causa. 

O legitimado passivo pode ser uma das partes ou o terceiro detentor da 

coisa ou documento. 

 

3.3 Procedimento e efeitos da exibição requerida contra a parte 

 

Poderá ser formulado na inicial, na contestação ou em petição posterior. 

Não há autuação em separado, corre dentro dos próprios autos, como 

parte da fase instrutória. 

São seus requisitos: 

- individuação, tão completa quanto possível; 

- finalidade da prova, indicando os fatos a que se relacionam; 

- circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar a posse 

e a existência. 

Deferia a medida, a intimação é feita na pessoa do advogado, com 

prazo de cinco dias para responder. 

Feita a exibição, encerra-se o incidente. 

Se o requerido permanecer inerte ou contestar o pedido: 

- inércia, sem exibição ou justificativa: o juiz proferirá interlocutória 

em que admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do 
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documento ou coisa, a parte pretendia provar. Daí a necessidade 

de os fatos virem enunciados na petição que provoca o incidente; 

- nega-se a existência: cabe ao promovente o ônus de provar a 

existência, e a solução do incidente fica a depender dessa prova; 

- inexistência da obrigação de exibir: o juiz examina a procedência 

dos motivos, se injustos, aplicará a sanção de veracidade dos 

fatos. 

O juiz não deve admitir a recusa do promovido: 

- quando tiver obrigação legal de exibi-los; 

- quando aludiu o objeto, no processo, com o intuito de produzir 

prova. Da alegação resulta o caráter de prova comum, já tendo o 

promovido afirmado a sua existência; 

- quando o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. 

 

3.4 Procedimento e conseqüências da exibição requerida contra 

terceiro 

 

Formulado contra quem não é parte, o pedido de exibição instaura novo 

processo, cujas partes são o promovente e o possuidor. 

Deverá ser processado em autos próprios, em apenso ao processo 

principal, e será julgado por sentença (CPC, art. 361). 

A petição inicial conterá os requisitos do art. 356. Se deferida, o terceiro 

será citado para responder em 10 dias: 

- exibindo o documento: põe fim ao processo incidental; 

- revelia: importa confissão presumida e enseja julgamento 

antecipado da lide, com a condenação do réu (terceiro) a 

depositar em juízo, em 5 dias, o objeto da exibição (CPC, art. 

362); 
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- resposta: tanto seja inexistência do dever de exibir quanto a 

inexistência do objeto. O ônus de provar a posse do terceiro é do 

promovente. 

Com a alegação, segue-se a instrução do feito. 

Decidiu-se que não deve ser deferido pedido de exibição de livros 

mercantis contra quem não é parte no feito. 

Trata-se de sentença mandamental, prescindindo de processo de 

execução forçada para atuação do vencido. Decorrido o prazo e não cumprida 

a ordem, o juiz expedirá mandado de busca e apreensão (CPC, art. 362). 

Tudo sem prejuízo da responsabilidade pelo crime de desobediência. 

 

4.Prova documental 

 

4.1 Conceito 

 

Documento compreende não apenas os escritos, mas toda e qualquer 

coisa que transmita diretamente um registro físico a respeito de algum fato, 

como os desenhos, as fotografias, as gravações sonoras, filmes, etc. 

Costuma-se distinguir entre documento e instrumento. Documento é 

gênero a que pertencem todos os registros materiais de fatos jurídicos. 

Instrumento é aquela espécie de documento preparado com antecipação pelas 

partes, no momento em que o ato jurídico é praticado, com a finalidade 

específica de produzir prova futura do acontecimento. 

 

4.2 Força probante dos documentos 
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O documento possui duplo aspecto: o fato representativo, que é o 

próprio documento em seu aspecto material; e o fato representado, que é o 

acontecimento nele reproduzido. 

Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente 

reconhecido por seu autor. 

Não obstante a adoção do princípio do livre convencimento, nos atos 

solenes, isto é, naqueles em que a forma é substancial, o documento público 

exigido por lei para a sua validade não poderá ser substituído por nenhuma 

outra prova (CPC, art. 366). 

 

4.3 Documentos públicos 

 

Fazem prova não só da sua formação, mas também dos fatos que se 

declararem ocorridos na presença de quem o lavrar. 

Há presunção legal de autenticidade do documento público, entre as 

partes e entre terceiros. A presunção de verdade só atinge aos elementos de 

formação do ato e à autoria das declarações das partes, e não ao conteúdo 

destas declarações. Pela verdade das afirmações, só os seus autores são 

responsáveis. 

A presunção é relativa, porque pode ser desconstituída por declaração 

judicial de falsidade. 

O documento particular pode ser substituído, pois, ainda quando a lei 

exija a prova escrita, o depoimento pessoal confessando o contrato, suprirá a 

falta do instrumento, qualquer que seja o valor da obrigação. 

O documento público, quando elaborado por oficial incompetente, ou 

sem as formalidades legais, embora perca a força própria dos instrumentos 

oficiais, gozará da mesma eficácia probatória do documento particular, se 

estiver subscrito pelas partes (CPC, art. 367). 
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4.4 Documentos particulares 

 

Não sofrem interferência de oficial público na sua formação. 

Existe presunção relativa da autenticidade quando, embora não 

reconhecida a firma, ou reconhecida sem a solenidade do art. 369 (aposição 

diante do tabelião, com a respectiva certidão), a parte contrária não argüir 

dúvida sobre a autenticidade do documento, após a sua juntada aos autos. 

Compete a parte contra quem foi produzido o documento alegar, no 

prazo de 10 dias da juntada ou na contestação, se lhe admite ou não a 

autenticidade da assinatura e a veracidade do contexto; presumindo-se, com o 

silencia, que se o tem por verdadeiro (CPC, art. 372). 

Decorrido o prazo, a parte somente poderá provar ter sido o documento 

obtido por erro, dolo ou coação (CPC, art. 372, p. ún.). 

Basta a simples impugnação da parte, para que se imponha o dever de 

provar em juízo a autenticidade, sob pena de tornar-se inócuo o documento. 

 

4.5 Valor probante do documento particular 

 

Nos instrumentos particulares predominam as declarações de vontade, 

incidindo a regra do art. 368, segundo a qual “as declarações constantes do 

documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se 

verdadeiras em relação ao signatário”. 

Nos simples documentos, predominam as declarações de conhecimento 

acerca de fatos. O “documento prova a declaração, mas não o fato declarado, 

competindo ao interessado em sua veracidade, o ônus de provar o fato” (CPC, 

art. 368, p. ún.). 

Se surgir dúvida quanto à época em que foram manifestadas as 

declarações no documento particular, “provar-se-á por todos os meios de 

direito”, quando entre os litigantes. 
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Perante terceiros a data lançada em documento particular é 

inoperante, sua eficácia é limitada às partes. Para quem não participou do 

negócio jurídico, a eficácia do instrumento particular só se inicia a partir de sua 

transcrição no registro público (CC, art. 221, final). 

Mesmo antes da transcrição, existem exceções quanto a prova da data 

contra terceiros: 

- no dia do ato ou fato que estabeleça, de modo certo, a 

autenticidade da formação; 

- desde a morte de um dos signatários; 

- a partir da impossibilidade física, que sobreveio a qualquer dos 

signatários; 

- da sua apresentação em repartição pública ou em juízo. 

 

4.6 Livros comerciais 

 

Os livros comerciais fazem prova contra o seu autor. 

Mas, se o litígio se estabeleceu entre dois comerciantes, quando os 

livros preencherem os requisitos da lei, provam também a favor do autor (CPC, 

art. 379). 

Prevalece a regra da indivisibilidade da escrituração (CPC, art. 380). 

Não se impede que a parte contrária use de outros meios de prova para 

demonstrar a inverdade parcial dos lançamentos. A regra do art. 380 aplica-se 

quando a escrituração é a única prova existente. 

A exibição integral dos livros e documentos do comerciante só se dá 

(CPC, art. 381). 

- na liquidação da sociedade; 

- na sucessão por morte do sócio; 

- quando a lei determinar. 
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Já a exibição parcial pode ser ordenada pelo juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, para que se extraia a suma que interesse ao litígio – 

que pode ser substituída por reproduções fotográficas ou mecânicas 

autenticadas. 

 

4.7 Reprodução de documentos particulares 

 

Podem os documentos ser reproduzidos de duas formas: 

por meios mecânicos: fotografia, xerox, etc. 

por simples traslado. 

 

As reproduções valem como o original quando o escrivão certificar-lhe a 

conformidade. 

As fotografias serão acompanhadas do seu negativo (CPC, art. 385, 

§1º). Se a fotografia for publicada em jornal, deverão ser produzidos o original 

da foto e seu negativo (§2º). 

A autenticação não é requisito para a validade como prova. Se a cópia 

não é impugnada, tem-se conforme o original, gozando do mesmo valor 

probatório. 

A reprodução material de fatos é tida como prova  documental, fazendo 

prova do fato se aquele contra quem é produzidas não lhe impugnar a 

conformidade (CPC, art. 383). 

Pode a admissão ser expressa ou tácita (falta de manifestação). 

Impugnada a autenticidade da reprodução mecânica, o juiz ordenará a 

prova pericial; em se tratado de cópia, basta a conferência. 
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4.8 Documentos viciados em sua forma 

 

Se contiver, em ponto substancial, sem ressalva, entrelinha, emenda, 

borrão ou cancelamento, o juiz apreciará livremente a fé que deva merecer 

como meio de prova (CPC, art. 386). 

Não há uma condenação apriorística de toda validade do documento, 

mas também perde ele a presunção legal de veracidade da declaração nele 

contida, contra seu autor. Documento passa à condição de prova comum. 

Se provado que a alteração ocorreu antes da assinatura do documento, 

em nada ficará prejudicada. O ônus dessa prova incumbe a quem produziu o 

documento nos autos. 

Apenas o defeito “em ponto substancial” é que vicia o documento, não 

apenas aquele que atinge cláusula ou palavra de significado secundário e não 

relevante para a solução do litígio. 

A ressalva colocada antes do fecho e da assinatura do documento 

elimina inteiramente o defeito naquilo que se refere. 

Os vícios podem ser argüidos em contestação ou impugnação e 

também no incidente de falsidade do art. 390. 

 

4.9 Falsidade documental 

 

O documento é idôneo quando a declaração é verdadeira e a assinatura 

é autêntica. 

A não ser nos casos de vícios materiais evidentes (rasuras, etc.), não 

basta à parte impugnar simplesmente o documento contra si produzido. 

Só cessa a fé do documento, público ou particular, “sendo-lhe 

declarada judicialmente a falsidade” (CPC, art. 387). 

A declaração de falsidade pode ser obtida através: 
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- da ação declaratória autônoma (CPC, art. 4º, II); 

- do incidente de falsidade do art. 390. 

 

4.9.1 Espécies de falsidade 

 

Distinguem-se a falsidade da assinatura e a falsidade do documento. 

A falsidade da assinatura não reclama, necessariamente, o incidente de 

falsidade para o seu reconhecimento. Pois a fé do documento particular cessar 

a partir do momento em que “lhe for contestada a assinatura” e, por isso, a sua 

eficácia não se manifestará “enquanto não se lhe comprovar a veracidade” 

(CPC, art. 388, I). 

Produzido o documento e negada a assinatura pela outra parte, 

incumbirá à primeira o ônus de provar a veracidade da firma, o que será feito 

na própria instrução, sem necessidade de incidente especial. 

O documento, a par da assinatura, pode ser falso: 

- quando a declaração intrinsecamente se refere a um fato não 

verdadeiro; 

- quando há vício na forma e nos aspectos exteriores da formação 

do documento. 

A falsidade da declaração (ideológica) enseja anulação do ato jurídico, o 

que só pode ser pretendido em ação própria em que se busque uma sentença 

constitutiva. Não se presta a simples impugnação na contestação, nem o 

incidente de falsidade, pois não tem função desconstitutiva. 

Apenas os vícios instrumentais (falsidade material) são objeto do 

incidente de falsidade. 

A falsidade que faz cessar a fé do documento e que pode ser argüida no 

incidente do art. 390 (argüição de falsidade) é: 

- formar documento não verdadeiro; 

- alterar documento verdadeiro. 



132 
 
 

Completa a idéia de falsidade material do documento particular a 

assinatura e preenchimento abusivo do documento (CPC, art. 388, II), em que 

há falsidade em vista de má-fé do portador a quem foi confiado documento 

assinado com texto não escrito no todo ou em parte. 

O abuso ocorrerá quando o portador formar ou completar o documento 

por si ou por meio de outrem, “violando o pacto feito com o signatário” (CPC, 

art. 388, p. ún.). 

  

4.9.2 Ônus da prova 

 

Incumbe tanto no incidente de falsidade como nas ações declaratórias 

principais: 

- se tratar de falsidade de documento, à parte que a argüir; 

- se tratar de contestação de assinatura, à parte que produziu o 

documento. 

A impugnação à assinatura (CPC, art. 389, II) é apenas relacionada com 

documentos particulares, pois os documentos públicos gozam de presunção 

legal de autenticidade, que só pode ser afastada por sentença, cabendo 

comprovar a falsidade à parte que a argüir. 

Também incide a regra da atribuição do ônus ao impugnante no caso do 

art. 369 (documento firmado diante de tabelião). 

No documento assinado em branco, compete ao impugnante a prova de 

que foi assinado em branco e que foi abusivamente preenchido. 

 

4.10 Incidente de falsidade 

 

É tipo de ação declaratória incidental, com que se amplia a matéria a ser 

decidida: o juiz, além de solucionar a lide, declarará a falsidade ou não do 

documento produzido nos autos, formando coisa julgada. 
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Há cumulação sucessiva de pedidos, por via incidental. 

Admissível a qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 390). O 

prazo, entretanto, conta-se da juntada do documento aos autos. 

Produzida na inicial, deve ser suscitado na contestação. Se em qualquer 

outro momento, no prazo de 10 dias, da intimação da juntada. 

O prazo é preclusivo, de forma que, não interposta a argüição em 

tempo útil, presume-se que a parte aceitou o documento como verdadeiro 

(CPC, art. 372). 

Não há preclusão nos casos de vícios de vontade, hipótese em que a 

parte poderá, mesmo além dos prazos do art. 390, propor a ação anulatória do 

ato (CPC, art. 372, p. ún.). 

 

4.10.1 Procedimento do incidente de falsidade 

 

Antes do encerramento da instrução, o incidente de falsidade corre nos 

próprios autos (CPC, art. 391). 

Após o encerramento da instrução, correrá em apenso aos autos 

principais. Se o processo já estiver no tribunal, caberá ao relator processa-lo 

(CPC, art. 393). 

A suspensão do processo (CPC, art. 394) é regra relativa, pois, se 

suscitado no curso da instrução, passa a ser somente mais um procedimento 

probatório. A suspensão, aí, seria apenas para que a parte contrária responda 

o pedido incidental. 

Em se tratando de causas conexas, o incidente e o pedido principal 

serão objetos de instrução e julgamento comuns. 

Se a instrução do processo já estiver encerrada, o processo ficará 

suspenso, para aguardar a tramitação do incidente de falsidade, que virá a 

solucionar questão prejudicial (CPC, art. 265, IV, c). 
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A instrução do incidente, neste caso, terá curso em autos próprio e, com 

o seu término, o juiz proferirá sentença única para julgar a questão prejudicial e 

a causa principal. 

Se a decisão do incidente é proferida na sentença, o recurso só pode ser 

apelação. 

Quando o réu suscitar o incidente na contestação (CPC, art.390), não 

haverá necessidade de elaborar petição separada. 

Se, intimada a parte que produziu o documento, esta silenciar, presume-

se que está insistindo na validade do documento. Pode esta parte requerer a 

retirada do documento do processo, mas o juiz só autorizará o 

desentranhamento se o suscitante concordar. 

  

4.10.2 Facultatividade do incidente de falsidade 

 

A parte interessada pode optar entre argüir simplesmente a falsidade ou 

promover a instauração da ação incidental. Se escolher a primeira via, a 

conseqüência será o reconhecimento eventual do falso, que figurará tão-

somente entre os “motivos” da sentença, sem formar coisa julgada. Em futuros 

processo, a questão será reaberta. 

Se, porém, o interessado eleger a via da ação incidental de falsidade, a 

matéria será analisada como mérito, revestindo-se de imutabilidade. 

 

4.11 Produção de prova documental 

 

O art. 396 do CPC especifica os momentos adequados para a produção 

da prova documental, devendo ser apresentados com a petição inicial (CPC, 

art. 283), ou com a resposta (CPC, art. 297). 



135 
 
 

Como o art. 396 faz expressa remissão ao art. 283 que fala em 

“documentos indispensáveis”, tem-se entendido que, quanto aos documentos 

“não-indispensáveis”, não estariam as partes impedidas de produzi-los em 

outras fases posteriores àquelas aludidas pelo art. 396. 

Admite-se a prova em outros momentos desde que “inexistente o 

espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo, 

verificada a necessidade, ou a conveniência da juntada do documento, ao 

magistrado cumpre admiti-la”. 

A rigor, somente os documentos havidos como pressupostos da ação é 

que, obrigatoriamente, deverão ser produzidos com a petição inicial ou com a 

resposta. 

Admite-se a juntada de documentos novos a qualquer tempo (CPC, art. 

397), quando: 

- destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos 

articulados; 

- produzidos como contraprova a outros documentos juntados pela 

parte contrária. 

Sempre que uma das partes requerer a juntada de documentos aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de cinco dias (CPC, art. 

398). 

Quanto aos documentos pertencentes à administração pública, o juiz 

tem o poder de requisitá-los, em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 

399), sendo obrigação do juiz requisitá-las desde que verificada a necessidade 

e dificuldade ponderável de ser a certidão obtida diretamente pela parte. 

Quando forem interessadas a União, Estado, Município ou entidades da 

administração indireta, o juiz poderá requisitar procedimentos administrativos 

(CPC, art. 399, II). 

 



136 
 
 

5.Prova testemunhal 

 

5.1 Conceito 

 

É a que se obtém através do relato prestado, em juízo, por pessoas que 

conhecem o fato litigioso. 

Não podem ter interesse na causa e devem satisfazer os requisitos 

legais de capacidade para o ato que vão praticar. 

Não se confundem com o perito, porquanto este informa sobre dados 

atuais extraídos do exame do objeto litigioso, feito após a ocorrência do fato 

que serviu de base à pretensão da parte. 

Só é prova testemunha a colhida com as garantias que cerca o 

depoimento oral, que obrigatoriamente se faz em audiência, em presença do 

juiz e das partes, sob compromisso legal previamente assumido pelo depoente 

e sujeição à contradita e reperguntas daquele contra quem o meio do 

convencimento foi produzido. 

Classificam-se as testemunhas em judiciárias ou instrumentárias. 

Aquelas são as que relatam em juízo o seu conhecimento a respeito do litígio e 

estas as que presenciaram a assinatura do instrumento do ato jurídico e, 

juntamente com as partes, o firmaram. 

Embora a regra seja a admissibilidade da ouvida de testemunhas em 

todos os processos, o CPC permite ao juiz dispensar essa prova oral quando 

a prova documental for suficiente para fornecer os dados esclarecedores do 

litígio, ou quando inexistirem fatos controvertidos a apurar, casos em que pode 

se antecipar o julgamento da lide. 

Indefere-se a inquirição de testemunhas quando a prova versar sobre 

fatos (CPC, art. 400): 

- provados por documentos ou confissão da parte; 

- que só por documentos ou exame pericial puderem ser provados. 
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No caso de documentos, se estes forem autênticos e não houve 

impugnação de sua veracidade, não se produz a prova testemunhal. Quando 

houver discussão ou divergência quanto à autenticidade, não haverá a 

restrição. 

Também, quando o documento é incompleto ou insuficiente para 

solucionar o litígio, pode a prova testemunhal ser deferida como complementar 

(CPC, art. 402, I). 

Quando contrato de valor superior ao décuplo do salário-mínimo gerou 

efeitos de fato entre as partes, esses efeitos podem ser provados por 

testemunhas. A vedação refere-se à existência ou não do contrato. 

Admite-se, também, o suprimento por depoimento pessoal da parte, que 

contenha confissão do contrato. 

Qualquer que seja o valor do contrato, admite-se a prova testemunhal 

quando: 

- houver começo de prova escrita, reputando-se o documento 

emanado da parte contra quem se pretende utilizar a prova e; 

- o credor não pode ou não podia obter, material ou moralmente, 

prova escrita da obrigação. 

As restrições do valor se aplicam também ao pagamento e à remissão 

de dívida (CPC, art. 403). 

Pode a parte inocente provar com testemunhas, independentemente do 

valor da obrigação (CPC, art. 404): 

- nos contratos simulados, a divergência entre a vontade real e a 

vontade declarada; 

- nos contratos em geral, os vícios de consentimento. 

 

5.2 Direitos e deveres da testemunha 
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O depoimento testemunhal é um dever, imposto expressamente pelo 

art. 341, I do CPC. 

Qualquer pessoa, desde que não seja considerada, por lei, incapaz, 

impedida ou suspeita, pode ser chamada a depor como testemunha (CPC, art. 

405). 

Mesmo as impedidas e suspeitas podem ser ouvidas “sendo 

estritamente necessário”. Seus depoimento são prestados independentemente 

de compromisso (CPC, art. 415) e o juiz lhes atribuirá o valor que possam 

merecer (CPC, art. 405, §1º). 

O juiz da causa pode ser arrolado, procedendo: 

- se tiver conhecimento dos fatos, se declarará impedido e 

remeterá os autos ao seu substituto legal. Será defeso à parte 

que o arrolou desistir do seu depoimento (CPC, art. 409, I); 

- se nada souber, mandará excluir seu nome do rol de testemunhas 

(CPC, art. 409, II). 

São os principais deveres das testemunhas: 

- comparecer em juízo (CPC, art. 412); 

- prestar depoimento (CPC, art. 414); 

- de dizer a verdade (CPC, art. 415). 

Se a testemunha deixar de comparecer à audiência, sem motivo 

justificado, será conduzida coercitivamente para a nova audiência e responderá 

pelas despesas da diligência. 

Prevê o art. 406 hipóteses que a testemunha pode se recusar a depor, o 

que se dará quando: 

- lhe acarrete grave dano, bem como ao seu cônjuge e aos seus 

parentes consangüíneos ou afins, em linha reta, ou na colateral 

em segundo grau; 

- a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo. 

Os direitos das testemunhas são: 



139 
 
 

- o de recusar a depor; quando ocorrerem as hipóteses do art. 406, 

a testemunha requererá ao juiz a dispensa, e este, ouvidas as 

partes, decidirá de plano (CPC, art. 414, §2º); 

- o de ser tratado com urbanidade, não sendo lícito às partes 

formular perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou 

vexatórias (CPC, art. 416, §1º); 

- o de ser reembolsada pelas despesas que efetuou para 

comparecer à audiência, devendo a parte pagá-la logo que 

arbitrada, ou deposita-la em cartório dentro de três dias (CPC, art. 

419); 

- o depoimento é considerado serviço público; a testemunha, 

quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não pode 

sofrer desconto no salário ou no tempo de serviço (CPC, art. 419, 

p. ún.). 

 

5.3 A produção da prova testemunhal 

 

A requisição é feita na petição inicial (CPC, art. 282, VI) ou na 

contestação (CPC, art. 300), ou na fase de especificação de prova, durante as 

providências preliminares (CPC, art. 324). 

No saneamento, o juiz admitirá ou não a prova (CPC, art. 331, §2º). Fica 

implicitamente deferida quando o juiz simplesmente designa audiência de 

instrução e julgamento e fora anteriormente requerido. 

A parte deverá depositar em cartório o rol de testemunhas com 

antecedência de dez dias da audiência. 

Cada parte poderá arrolar no máximo 10 testemunhas; ao juiz é 

permitido dispensar, na audiência, as excedentes de três, quando destinadas à 

prova do mesmo fato (CPC, art. 407, p. ún.). 



140 
 
 

Quando houver transferência da audiência e esta não decorrer de 

embaraço judicial, prazo para o oferecimento do rol de testemunhas contar-se-

á apenas da primeira data designada para a audiência. 

Mesmo o revel pode produzir testemunhas. 

Depois de apresentado o rol do art. 407, só pode haver substituição da 

testemunha: 

- que falecer; 

- que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; 

- tendo mudado de residência, não for encontrada pelo oficial de 

justiça. 

Ao requerer a prova oral, a parte pode pedir a sua intimação ou 

comprometer-se a levar as testemunhas independentemente de intimação. 

Quando se tratar de testemunhas que seja funcionário público ou militar, 

o juiz, por ofício, a requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo 

em que servir.  

Quando se dispensou a intimação, o não-comparecimento importará 

presunção de que a parte desistiu da ouvida da testemunha (CPC, art. 412, 

§1º). 

Fora da audiência, mas em juízo, são inquiridas as testemunhas que 

“prestam depoimento antecipadamente” (CPC, art. 336, p. ún.) e as que “são 

inquiridas por carta” (CPC, art. 200). 

Nos casos do art. 411, o juiz oficiará à autoridade que deve depor, 

solicitando que designe dia, hora e local, a fim de ser inquirida. Remeterá, com 

ofício, cópia da petição inicial ou da defesa oferecida pela parte, que a arrolou 

como testemunha (CPC, art. 411, p. ún.). 

Na audiência, o juiz inquirirá as testemunhas separada e 

sucessivamente: primeiro as do autor e depois as do réu, providenciando de 

modo que uma não ouça o depoimento das outras (CPC, art. 413). 
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No ato de qualificação é lícito à parte contrária contraditar a testemunha 

por meio de argüição de incapacidade, impedimento ou suspeição, de acordo 

com o art. 405. Sobre a contradita, o juiz ouvirá a testemunha e a parte que a 

arrolou. Se reconhecida a procedência, o depoimento não será tomado. 

Se houver negativa da testemunha quanto ao óbice, a parte poderá 

provar a contradita com documentos ou testemunhas, até três, apresentadas 

no ato e inquiridas em separado. Provados os fatos, o juiz dispensará a 

testemunha ou tomará o depoimento sem o compromisso legal. 

Após a qualificação, e antes do início da inquirição, a testemunha presta 

o compromisso de dizer a verdade e será advertida pelo juiz que se sujeita às 

penas de falso testemunho. 

O interrogatório é feito pelo juiz e versará sobre os fatos articulados no 

processo. Após o juiz, caberá também aos advogados da parte formular 

perguntas tendentes a esclarecer ou complementar o depoimento. 

A seguir à tomada de depoimento da testemunha, pode ser solicitado: 

- acareação: confronto pessoal, numa só audiência, de pessoas 

que prestaram depoimentos contraditórios. Não é cabível entre as 

duas partes; 

- ouvida de testemunhas referidas: pessoa estranha ao processo, 

mencionada no depoimento de outra testemunha ou da parte. 

Podem as diligências ser determinadas pelo juiz. 

 

6.Prova pericial 

  

6.1 Conceito 

 

Consiste em exame, vistoria ou avaliação (CPC, art. 420). 
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- exame: é a inspeção sobre coisas, pessoas ou documentos, para 

verificação de qualquer fato ou circunstância que tenha interesse 

para a solução do litígio; 

- vistoria: é a mesma inspeção, quando realizada sobre bens 

imóveis; 

- avaliação ou arbitramento: é a apuração de valor em dinheiro, de 

coisas, direitos ou obrigações em litígio. 

A perícia regulada pelo CPC é sempre judicial, realizada em juízo, por 

perito de nomeação do juiz. 

Milita em favor dos laudos oficiais expedidos pela administração pública 

uma presunção relativa de veracidade, que não pode ser infirmada por simples 

“suscitação de dúvidas”. 

 

6.2 Admissibilidade de perícia 

 

Só pode ser admitida pelo juiz quando a apuração do fato litigioso não 

se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. 

Somente será deferida se a prova do fato depender de conhecimentos 

técnicos ou especiais. 

Será indeferida quando (CPC, art. 420, p. ún.): 

- se a prova não depender do conhecimento especial técnico; 

- a prova técnica for desnecessária em vista de outras provas já 

produzidas; o juiz deve sempre indeferir a realização de provas ou 

diligências inúteis. Se o fato foi confessado, não foi controvertido, 

ou se já está provado nos autos, não se realiza a perícia; 

- a verificação pretendida for impraticável: caso dos eventos 

transitórios. Sendo inócua por falta de objeto. 

Pode ser realizada perícia indireta. 
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6.3 O perito 

 

O técnico a servir no processo é escolhido pelo juiz (CPC, art. 421). 

Uma vez nomeado, passa a exerce a função pública de órgão auxiliar 

da Justiça (CPC, art. 139), com a função de assistir o juiz na prova do fato que 

depender de seu conhecimento especial (CPC, art. 145). 

Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou falsidade de 

documento, ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de 

preferência, dentre os técnicos de estabelecimentos oficiais especializados 

(CPC, art. 434, caput). 

Os litigantes podem participar da perícia através da escolha de 

assistentes técnicos e formulação de quesitos (CPC, art. 421, §1º). 

O perito pode se escusar (CPC, art. 146), ser recusado pelas partes 

(CPC, art. 138, III) e possui responsabilidade por dolo e culpa. 

Pode ser substituído, no curso da perícia, quando: 

- carecer de conhecimento técnico ou científico; 

- sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que 

lhe foi assinado, hipótese em que a corporação profissional será 

comunicada da ocorrência e lhe pode ser imposta multa. 

 

6.4 Procedimento 

 

Pode ser pedido na inicial, contestação ou reconvenção, bem como na 

réplica do autor. 

Deferindo a perícia, o juiz nomeará, desde logo, o perito e determinará a 

intimação das partes para, em cinco dias, indicar assistentes técnicos e 

apresentar quesitos. 

Cada litisconsorte pode indicar o seu assistente. 
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O perito não precisa prestar compromisso (CPC, art. 422), mas está 

sujeito ao impedimento e à suspeição. Os assistentes técnicos são de 

confiança da parte e não se submetem a este regime. 

Assinando o prazo para a diligência (CPC, art. 433), o juiz examinará os 

quesitos das partes e pode indeferir os impertinentes e formular, de ofício, os 

que entender necessários ao esclarecimento da causa (CPC, art. 426). 

Para o desempenho de sua função, poderão os peritos e os assistentes 

utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 

informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte ou em 

repartições públicas (CPC, art. 429). 

O laudo do perito é depositado em cartório pelo menos 20 dias antes da 

audiência. Os assistentes podem elaborar pareceres, no prazo comum de 10 

dias, que corre independentemente de intimação, a contar da intimação da 

apresentação do laudo do perito em cartório (CPC, art. 433, p. ún.). 

O juiz pode conceder ampliação do prazo para entrega do laudo, por 

uma vez (CPC, art. 432). Mesmo além do prazo, pode-se aceitar o laudo, 

desde que se respeite a antecedência mínima de 20 dias da audiência. 

Com ou sem laudo e os pareceres, o juiz pode marcar a audiência de 

instrução e julgamento. 

A não apresentação do parecer do assistente não constitui empecilho 

para a instrução. Mas se a falta for do laudo do perito, a audiência deverá ser 

suspensa, o juiz substituirá o remisso, podendo aplicar as penas do art. 424. 

Mesmo no curso da prova pericial, é lícito às partes apresentar quesitos 

suplementares que, aprovados pelo juiz, serão submetidos ao perito e 

assistentes, com prévia ciência do outro litigante. 

Se a perícia for realizada por carta, a nomeação do perito e a indicação 

dos assistentes pode ser feita no juízo ao qual se requisitar a prova (CPC, art. 

428). 
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Se a parte pretender esclarecimentos em audiência, deverá pedi-lo ao 

juiz, em petição na qual se tenham formulado, desde logo, as perguntas, sob a 

forma de quesitos (CPC, art. 435). O perito deve ser intimado com 

antecedência de 5 dias da audiência. 

Admite-se a prova oral em causas que envolvem questões mais 

singelas, convocando-se peritos e assistentes para prestarem depoimento em 

audiência (CPC, art. 421, §2º). 

O juiz pode dispensar a perícia quando as partes apresentarem, na 

inicial ou contestação, laudos, pareceres técnicos e documentos elucidativos 

para a solução da lide (CPC, art. 427). 

  

6.5 Valor probante da prova técnica 

 

Deve o perito indicar as razões em que se fundou para chegar às 

conclusões enunciadas no seu laudo (CPC, art. 433). 

O juiz não fica adstrito ao laudo e pode formar sua convicção de modo 

contrário, à base de outros elementos ou fatos provados no processo (CPC, 

art. 436). 

O juiz pode divergir em duas hipóteses: 

- quando o laudo carecer de fundamentação lógica; 

- quando outros elementos de prova do processo conduzirem à 

formação de convicção diversa daquela apontada pelo perito, 

posto que a perícia não é prova hierarquicamente superior às 

demais provas. 

 

6.6 Nova perícia 
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Se o juiz entender que, não obstante o laudo, a matéria controvertida 

não restou suficientemente esclarecida, pode determinar, de ofício ou a 

requerimento, nova perícia (CPC, art. 437). 

A diligência pode ser tomada após a juntada do laudo aos autos ou após 

a audiência. 

Só se determina quando o juiz a considerar imprescindível; não é 

faculdade da parte. 

Seu objeto será o mesmo sobre o qual recaiu a primeira e sua 

finalidade é corrigir as omissões ou inexatidões dos resultados a que esta 

conduziu (CPC, art. 438). 

O segundo laudo não invalidade o primeiro, sendo mantidos ambos no 

processo e o juiz fará o cotejo entre eles, apreciando livremente o valor de um 

e outro (CPC, art. 439, p. ún.). 

 

7.Inspeção judicial 

 

7.1 Conceito 

 

É o meio de prova que consiste na percepção sensorial direta do juiz 

sobre qualidades ou circunstâncias corpóreas de pessoas ou coisas 

relacionadas com o litígio. 

É poder do juiz faze-la, de ofício ou a requerimento, em qualquer fase 

do processo. 

Não se reconhece à parte o direito de exigir a inspeção judicial. Cabe 

apenas ao juiz deliberar sobre a conveniência, ou não, de realiza-la, de sorte 

que seu indeferimento não configura cerceamento de defesa. 
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7.2 Procedimento 

 

Normalmente se faz em audiência, determinando-se a prévia ciência 

das partes (CPC, art. 422, p. ún.). 

O juiz pode se deslocar e realizar a diligência no próprio local onde se 

encontre a pessoa ou coisa, quando: 

- julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos 

fatos; 

- a coisa não puder ser apresentada em juízo sem dificuldades; 

- determinar a reconstituição dos fatos. 

Na inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos (CPC, 

art. 441), os quais serão de sua escolha exclusiva. 

Às partes é assegurado o direito de assistir à inspeção, prestando 

esclarecimentos e fazendo observações que reputem de interesse para a 

causa. Podem ser assessoradas por técnico de sua confiança, que não 

assumem a posição de assistentes técnicos. 

Concluída a diligência, mandará o juiz que seja, logo em seguida, 

lavrado auto em que se mencione tudo o que for útil ao julgamento da causa. 

O juiz pode determinar que o auto seja instruído com desenho, gráfico 

ou fotografia (CPC, art. 443, p. ún.).  
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CAPÍTULO VII – SISTEMAS DE DIREITO PROBATÓRIO. 

ÔNUS DA PROVA 

 

 

1. Conceito 

 

a) objetivo: instrumento ou meio hábil, para demonstrar a existência de 

um fato; 

b) subjetivo: certeza (estado psíquico) originada quanto ao fato, em 

virtude da produção do instrumento probatório. 

 

2. Características da prova 

 

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e 

deverá ser obtida mediante métodos determinados. 

A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em 

juízo. 

 

3. Objeto da prova 

 

Os meios legais de prova e os moralmente legítimos são empregados no 

processo para “provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a 

defesa” (CPC, art. 332). São os fatos litigiosos o objeto da prova. 

O direito, ordinariamente, não se prova. Mas se a parte alegar direito 

municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, poderá o juiz lhe exigir a 

respectiva prova (CPC, art. 337). 
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Só os fatos relevantes para a solução da lide devem ser provados, não 

os impertinentes e inconseqüentes. Assim, compete ao juiz fixar, em audiência, 

os fatos a serem provados (CPC, art. 451). 

Não dependem de prova os fatos: 

- notórios: acontecimentos ou situações de conhecimento geral 

inconteste, como as datas históricas, fatos heróicos, etc. 

O conceito de generalidade pode não se referir à unanimidade de um 

povo, já que a notoriedade pode ocorrer apenas num determinado círculo 

social o profissional. 

Quando a lei exige a notoriedade como requisito ou elemento essencial 

de um direito ou fato jurídico (ex.: ação pauliana), então a própria notoriedade 

se transforma em objeto da prova: 

- afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária; 

- admitidos, no processo, como incontroversos: nas hipóteses de 

direitos indisponíveis, como os provenientes do estado natural, a 

falta de contestação não dispensa a parte do ônus de provas 

mesmo os fatos incontroversos; 

- em cujo favor limita a presunção de existência ou veracidade. 

 

4. Valoração da prova 

 

a) critério legal: está superado. Nele o juiz apenas afere a prova 

segundo uma hierarquia legal e o resultado surge automaticamente. 

b) livre convicção: o que deve prevalecer é a íntima convicção do juiz, 

que é soberano para investigar a verdade e apreciar as provas. Não 

há regras que condicionem essa pesquisa. 

Permite o convencimento extra-autos e contrário à prova das partes. 
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c) persuasão racional: o julgamento é fruto de uma operação lógica 

armada com base nos elementos de convicção existentes no 

processo. 

A conclusão deve se ligar logicamente à apreciação jurídica daquilo que 

restou demonstrado nos autos. 

O juiz não pode, também, fugir dos meios que regulam as provas e sua 

produção, nem tampouco às regras da lógica e da experiência. 

A convicção fica, pois, condicionada: 

- aos fatos nos quais se funda a relação jurídica controvertida; 

- às provas desses fatos, colhidas no processo; 

- às regras legais e às máximas de experiência; 

- o julgamento deverá ser sempre motivado. 

 

5. O sistema do Código 

 

Consoante o art. 131 do CPC¸o juiz apreciará os fatos segundo as 

regras de livre convencimento, mas deverá atender aos fatos e circunstâncias 

constantes dos autos, e, ainda, indicar na sentença os motivos que lhe 

formaram o convencimento. 

Deve, pois, no sistema, verificar se existe uma norma jurídica sobre a 

prova produzida. Se houver, será ela aplicada. Na sua falta, formulará o juízo 

segundo o livre convencimento, mas conforme as regras de experiência. 

Adotou o Código o sistema da persuasão racional, ou “livre 

convencimento motivado”, pois: 

- embora livre o convencimento, este não pode ser arbitrário, pois 

fica condicionado às alegações das partes e às provas dos autos; 

- a observância de certos critérios legais sobre provas e sua 

validade não pode ser desprezada pelo juiz, sem as regras sobre 

presunções legais; 
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- o juiz fica adstrito às regras de experiência, quando faltam normas 

legais sobre as provas, isto é, os dados científicos e culturais do 

alcance do magistrado são úteis e não podem ser desprezados 

na decisão da lide; 

- as sentenças devem ser sempre fundamentadas. 

 

6. Poder de instrução do juiz 

 

O juiz tem poderes de iniciativa para pesquisar a verdade real e bem 

instruir a causa. 

Esse poder não é ilimitado, pois segundo as regras que tratam dos ônus 

processuais e presunções legais, na maioria das vezes, a vontade ou a 

conduta da parte influi decisivamente sobre a prova e afasta a iniciativa do juiz. 

Assim acontece quando o réu deixa de contestar a ação e esta não 

versa sobre direitos indisponíveis, ou quando, na contestação, deixa de 

impugnar precisamente os fatos ou algum fato narrado na inicial. 

Nesses casos, ocorre presunção legal de veracidade dos fatos que se 

tornaram incontroversos (CPC, art. 319 e 302) e ao juiz não será dado produzir 

nova prova de sua iniciativa para contrariar a presunção. 

Não é dado ao juiz realizar a prova que a parte omitiu totalmente no 

exercício da faculdade processual. 

Somente nas causas que versam sobre direitos indisponíveis, ou 

naquelas em que as partes se desincumbiram de forma incompleta do ônus é 

que o juiz terá oportunidade de tomar iniciativa na instrução, determinando a 

coleta da prova que ele mesmo julgar conveniente e necessária para evitar 

julgamento em estado de incerteza. 

Mesmo nas causas de estado ou capacidade, deve o juiz deixar a 

iniciativa da prova não requerida pela parte ao representante do Ministério 

Público. 
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7. Ônus da prova 

 

Consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos 

fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir 

a prova do adversário. 

 

8. Sistema legal do ônus da prova 

 

Como decorrência do princípio dispositivo, reparte-se o ônus da prova: 

- ao autor, do fato constitutivo do seu direito; 

- ao réu, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor. 

Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a 

pretensão do autor, todo o ônus recai sobre o autor. 

Se o réu se defende através de defesa indireta, invocando fato capaz 

de atenuar ou eliminar as conseqüências jurídicas do fato invocado pelo autor, 

a regra inverte-se. O réu implicitamente admitiu como verídico o fato básico da 

petição inicial. 

O fato constitutivo tornou-se incontroverso, dispensando, por isso, a 

respectiva prova (CPC, art. 334, III). 

O fato negativo funciona como fato (des)constitutivo de um direito, e 

tem a sua prova muitas vezes exigida pela lei. A parte que alega o fato 

negativo terá o ônus de prova-lo. 

A prova, para ser eficaz, deve ser completa e convincente. Falta de 

prova e prova incompleta equivalem-se. 
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9. Convenção sobre o ônus da prova 

 

Tendo as partes disponibilidade de certos direitos e do próprio processo, 

é licito que, em cláusula contratual, se estipule critérios próprios a respeito do 

ônus da prova. 

Só será admissível se o objeto for direitos disponíveis, ou quando não 

se tornar impraticável o próprio direito da parte (CPC, art. 333, p. ún.). 

  

10. Procedimento probatório 

 

No procedimento probatório se compreendem requisitos gerais e 

particulares concernentes a cada um dos meios de prova admissíveis. 

A não ser provas excepcionalmente determinadas de ofício pelo juiz, 

todas as demais deverão ser produzidas dentro do contraditório: deverão ser 

requeridas pelo juiz e realizadas sob a fiscalização da parte contrária. 

Compreende o procedimento três fases, que são: 

- proposição; 

- deferimento; 

- produção. 

Ao requerer uma prova, incumbe à parte indicar o fato a provar e o meio 

de prova a ser utilizado. Já na inicial, incumbe ao autor especificar os fatos que 

fundamentam o pedido e indicar os meios de prova (CPC, art. 282, III e VI). O 

mesmo ocorre na resposta do réu. 

À proposição e ao deferimento segue-se a produção. 

Os documentos são produzidos no processo mediante sua juntada nos 

autos. Isto ocorre, normalmente, fora da audiência e, ainda, na fase 

postulatória (CPC, art. 396 e 397). 
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11. Instrução através de carta 

 

A expedição de carta precatória ou rogatória só suspenderá o curso do 

processo (CPC, art. 265, IV, b), quando houver sido requerida antes do 

despacho saneador (saneamento). 

Mesmo quando se confere efeito suspensivo à carta, deve o juiz fixar o 

prazo dentro do qual a parte interessada deve diligenciar o cumprimento. 

Retornando a carta após o prazo assinado pelo juiz, ou se expedida sem 

efeito suspensivo, deverá ser juntada aos autos “em qualquer fase do 

processo, até o julgamento final” (CPC, art. 338, p. ún.). 

 

12. Dever de colaboração com a Justiça 

 

Trata-se de uma sujeição que atinge não apenas as partes, mas a todos 

que tenham entrado em contato com fatos relevantes para a solução do litígio 

(CPC, art. 339). 

São deveres da parte: 

- comparecer em juízo, respondendo ao que lhe for interrogado; 

- submeter-se à inspeção judicial, que for julgada necessária; 

- praticar o que lhe for determinado. 

Em relação a terceiros: 

- informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que tenha 

conhecimento; 

- exibir coisa ou documento, que esteja em seu poder. 

 



155 
 
 

CAPÍTULO VIII – SENTENÇA: CONCEITO E 

CLASSIFICAÇÕES 

 

 

1. Definição legal e classificação doutrinária 

 

É emitida como prestação do Estado, em virtude da obrigação assumida 

na relação jurídica processual, quando as partes ou parte vierem a juízo, isto é, 

exercerem a pretensão à tutela jurisdicional.  

Para o Código, sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, 

decidindo ou não o mérito da causa (CPC, art. 162, §1º). 

Conforme os provimentos que solucionam ou não a lide, classificam-se 

em: 

- terminativas: que põem fim ao processo, sem lhe resolverem, 

entretanto, o mérito. São as que correspondem aos casos de 

extinção previstos no art. 267 do CPC. Reconhecem a 

inadmissibilidade da tutela jurisdicional nas circunstâncias em que 

foi invocada; 

- definitivas: são sentenças que decidem o mérito da causa, no 

todo ou em parte. Apresentam à parte a prestação jurisdicional e 

extinguem o direito de ação. 

Entre uma e outra existem diferenças de eficácia (coisa julgada material) 

e requisitos formais (CPC, art. 459, 2ª parte). 

De todas as sentenças (definitiva ou terminativa), o recurso cabível é a 

apelação. 

Com a sentença, o que finda é a função jurisdicional do órgão perante o 

qual fluía o processo. 
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2. Natureza da sentença definitiva 

 

Há sentença de mérito nas hipóteses do art. 269 do CPC: 

a) quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor; 

b) o réu reconhece a procedência do pedido; 

c) as partes transigirem; 

d) o juiz acolhe a decadência ou prescrição do direito; 

e) o autor renuncia ao direito sobre que se funda a ação. 

Nos casos, o que se dá é a composição definitiva da lide. 

A sentença é um ato de inteligência e de vontade. 

 

3. Função da sentença definitiva 

 

Sua função inegável é a de declarar o direito aplicável à espécie. 

 

4. Função da sentença terminativa 

 

É exclusivamente por fim à relação processual, em virtude de sua 

imprestabilidade para o objeto normal do processo. A deliberação permanece 

no plano puramente formal e o juiz não pode antecipar qualquer comentário ou 

apreciação em torno da lide, pois a função jurisdicional (de compor a lide) só é 

legítima e autorizada quando reunidos em processo todos os pressupostos de 

existência e validade e as condições da ação. 

 

5. Classificações 

 

5.1 Eficácia declaratória 
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Mediante a eficácia declaratória, objetiva o demandante extirpar 

incerteza. Deseja tornar indiscutível, graças à autoridade da coisa julgada, a 

existência ou inexistência de relação jurídica, a autenticidade ou falsidade de 

documento (CPC, art. 4º). Também comporta declaração a interpretação de 

cláusula contratual (STJ, 181). 

Quem pleiteia a declaração, e a obtém, recebe provimento que carece 

de qualquer atividade complementar em juízo. É instrumento auto-suficiente 

da tutela jurisdicional. 

A parte adquire o direito incontestável de comportar-se conforme o 

comando sentencial (caráter prescritivo), e, principalmente, não é dado àqueles 

que se vincularam à declaração, impedi-la (ex.: interpretação de cláusula 

contratual). 

Independe de qualquer execução. 

 

5.2 Eficácia constitutiva 

 

Implica mudança (criação, modificação ou extinção) na relação jurídica. 

Provém da eficácia inovadora existente em certos direitos subjetivos. O 

principal efeito da sentença é um estado jurídico novo. 

Satisfaz-se o demandante com o estado novo que se incorpora, de logo, 

ao mundo jurídico e de nenhuma complementação prática ulterior carece a 

eficácia constitutiva (o termo inicial do divórcio é a data da sentença de 

separação). 

É desnecessário o desenvolvimento de qualquer atividade material, 

operando a eficácia, positiva ou negativa, como uma manifestação de vontade 

destinada a produzir efeitos jurídicos. 

Assim, nada há para executar e o demandante se satisfaz plenamente 

tão-só com o pronunciamento do juiz. 
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5.3 Eficácia condenatória 

 

A eficácia é condenatória porque autoriza ao vencedor da demanda 

executar o vencido. Este efeito, havido por único e primordial expressa-se no 

aparecimento do título executivo. 

Há direito cuja atuação exige atos práticos. O bem da vida não é obtido 

através da simples emissão do pronunciamento judicial. 

A incapacidade de a condenação satisfazer o demandante no mesmo 

processo é o ponto máximo alcançável da busca da identidade dessa eficácia. 

 

5.4 Eficácia mandamental 

 

Contém a declaração do direito e a ordem, proferida pelo juiz, dirigida a 

alguma autoridade. Exs.: embargos de terceiro, arresto. 

Na execução do mandado, há ato que só o juiz pode praticar em sua 

estatalidade. 

Eventual afronta ao imperium do órgão judicial, utilizado porque o 

comportamento exigido do demandado é infungível, só pode provocar a 

privação de liberdade. 

Exemplo expressivo se encontra na L. 5.478/68, art. 22, p. ún.. A regra 

criminaliza a recusa ou o descumprimento da ordem do desconto em folha 

(CPC, art. 734). 

Também a eficácia mandamental não comporta execução. 

 

4.5 Eficácia executiva 
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A força executiva retira valor que está no patrimônio do demandado e 

põe-no no patrimônio do demandante. Ela é imediata quando a incursão na 

esfera jurídica do réu mira valor identificado, que lá se encontra de maneira já 

reconhecida como ilegítima no pronunciamento judicial, e, portanto, dispensa 

novo processo; e diferida quando atinge a esfera patrimonial e legítima do 

executado. 

Entram na primeira espécie de ações executivas a de depósito, 

reivindicatória, despejo, possessórias e outras. 

As ações de carga executiva podem ser pessoais ou reais. 

O efeito preclusivo que caracteriza a execução diferida cria o título e 

preside o nascimento da ação executiva regulada no Livro II do CPC. 

A satisfação do autor vitorioso não decorre do juízo positivo acerca da 

sua razão e conseqüente procedência da demanda ajuizada. Depende da 

prática de atos materiais tendentes e outorgar ao vitorioso o bem da vida. 

 

CAPITULO IX – TEORIA DAS INVALIDADES 

PROCESSUAIS: CONCEITO, ESPÉCIES E REGIME 

JURÍDICO 

 

 

1. Noção de invalidade processual 

 

A inexistência não é vício, mas falta, ausência, sendo em tema de 

invalidade, suposta a existência do ato, há que se perquirir sobre a noção de 

ato inválido. 

Ineficácia não se identifica com invalidade, tanto há atos perfeitos (= 

válidos) que não são eficazes quanto os há imperfeitos (não necessariamente 

inválidos) que produzem efeitos. 
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Atos há, no processo, que, defeituosos, jamais levam à invalidade. É o 

que se dá com a transgressão das regras subsumidas nos arts. 167, 169, 189 

ou 190. Nessas hipóteses, diz-se, ocorre mera irregularidade (CPC, art. 327). 

 

1.1 Atos irregulares 

 

Que a invalidade decorra de um ato defeituoso, não há como resistir. O 

ato invalide é, ao princípio, ato viciado, mas há atos defeituosos inaptos a 

serem objeto de invalidação: os atos irregulares. 

Atos processuais irregulares são aqueles afetados por pequenos vícios 

de forma que em absoluto afetam a sua validade (José Frederico Marques). 

Nem todos os requisitos de um ato apresentam a mesma importância, 

cabendo distinguir entre eles, segundo sejam necessários ou simplesmente 

úteis e estabelecer a invalidade somente como conseqüência dos primeiros 

(necessários), mas não dos segundos. 

A distinção entre os requisitos necessários e úteis corresponde, por 

conseguinte, à distinção entre vícios essenciais e não-essenciais (ou 

acidentais); estes últimos são os vícios relativos a requisitos simplesmente 

úteis. 

- requisitos essenciais são, pois, os necessários segundo a técnica, 

para conseguir a finalidade prática do ato, a presença de tais 

requisitos é estimulada com a ameaça de invalidade; 

- requisitos úteis (não-essenciais) dizem com atos obrigatórios, 

estimulados pela conseqüência da responsabilização do agente. 

O ato irregular tanto pode ser reparável (ex. CPC, art. 171 ou a 

ocorrência de erro material na sentença), quanto irreparável (desrespeito aos 

prazos impróprios), daí a classificação em irregularidade corrigível e 

incorrigível. 
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1.2 Ato inválido 

 

Ato inválido não é sinônimo de ato inexistente; igualmente não é 

sinônimo de ato ineficaz. Se algo não é, não pode ter vício; ali, porque atos 

existem que, válidos, também não são (ainda) eficazes, ou defeituosos, que 

efeitos (alguns), produzem. 

Se os atos irregulares situam-se no campo (das infrações às) obrigações 

particulares a cargo do sujeito agente, ou, de qualquer modo, representam 

ausência ou deficiência de “requisito tecnicamente útil”, portanto, sem 

conseqüência de ordem estritamente processual, os atos inválidos decorrem do 

reconhecimento (judicial) de vício que diz com a própria qualidade do ato 

(ausência ou deficiência de requisito necessário). Alguma condição exigida 

para o fim do ato. 

A invalidade não se identifica com o vício, mas é o “estado” conseqüente 

à decretação judicial. Não há invalidade processual sem pronunciamento 

judicial. E esse consiste não apenas em reconhecer (= declarar) a existência 

de vício invalidante, mas em desconstituir o ato e seus efeitos, salvo quando a 

lei prevê limites à invalidação (CPC, art. 113, §2º e 250). 

A nulidade não é a pronunciação do juiz, exato, mas constitui-se com 

ela, nasce com ela, surge com ela, somente existe depois dela. 

Decretada a invalidade, cessam os efeitos decorrentes do ato; desfaz-se 

esse e seus efeitos e, eventualmente, pelo princípio da contaminação do nulo, 

os atos subseqüentes dependentes. 

 

2. Sistematização das invalidades no CPC 

 

A invalidação é a sanção decorrente da viciosidade do ato. 

Distinguem-se os vícios essenciais dos não-essenciais (necessários e 

úteis); sendo que somente os primeiro (vícios essenciais) são passíveis de 
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“constituírem” nulidade (absoluta ou relativa) ou anulabilidade. Os segundos 

(vícios não-essenciais) denominam-se atos irregulares. 

a) se na norma prevalecerem fins editados pelo interesse público, a 

violação provoca a nulidade absoluta, insanável do ato; deve ser 

declarada de ofício, qualquer das partes a pode invocar; 

b) se, porém, a norma desrespeitada tutelar, de preferência, o interesse 

da parte, o vício do ato é sanável, surgindo daí as figuras da nulidade 

relativa e da anulabilidade: 

- tratando-se de norma cogente, a violação produzirá nulidade 

relativa; o juiz tem a faculdade de proceder de ofício, ordenando o 

saneamento, pela repetição ou ratificação do ato, ou pelo 

suprimento da omissão; 

- cuidando-se de norma dispositiva, a resultantes poderá ser a 

anulabilidade; permanece na esfera de disposição da parte a sua 

anulação, só podendo ocorrer mediante provocação do 

interessado; veda-se ao juiz qualquer provisão de ofício; 

convalida-se, o saneamento depende pura e simplesmente da 

omissão do interessado. 

 

 Absoluta relativa anulabilidade 

Interesse Público privado privado 

Norma Cogente cogente dispositiva 

Natureza pública pública Pública 

Invalidação de ofício de ofício, podendo 

convalidar 

Não se age de 

ofício, pode 

convalidar 

 

A nota diferencial considera dois aspectos: a) a natureza da norma 

jurídica, se da espécie cogente ou dispositiva e b) se a natureza tutela 

prevalentemente o interesse público ou da parte. 



163 
 
 

- cogente e não-cogentes (ou dispositivas): as primeiras (cogentes) 

caracterizam-se por sua impositividade com respeito à conduta, 

enquanto as segundas (dispositivas) por serem editadas para 

suprir eventual lacuna deixada pela vontade. 

As normas cogentes são aquelas que dispõem imperativamente, 

impondo ou proibindo determinada conduta. Quando há proibição ou há 

imposição de certa conduta, cogentemente, não se admite atuação das 

pessoas em contrário à norma, o que implica dizer que fazer o que está 

proibido ou furtar-se ao que se impõe constitui infração da norma jurídica, 

necessariamente. 

As normas não-cogentes, diferentemente, deixam à vontade individual 

optar entre aceitar a sua incidência ou adotar norma de conteúdo diverso, sem 

que daí resulte contrariedade ao direito. Rege o princípio do auto-regramento 

da vontade. Não constitui ilícito o ato que importa seguir regulamentação 

diferente daquela estabelecida por norma dispositiva. 

Há que se entender como cogente a norma que imponha ou proíba 

determinada conduta de modo a não permitir regramento diverso pelas partes, 

e como dispositiva ou supletiva, a regra jurídica que incide apenas na hipótese 

de inexistir conduta diversa da parte. 

Em um segundo momento, observada a espécie do vício, fixa-se apenas 

nos essências, pois são os únicos aptos à invalidação. 

Em outro momento verificar-se-á a sanabilidade em não o sendo, a 

nulidade é absoluta; caso contrário, ocorrerá nulidade relativa ou anulabilidade, 

conforme haja infringência de norma cogente ou de norma dispositiva. 

 

2.1 Nulidade absoluta e anulabilidade 

  

2.1.1 Anulabilidade 
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CPC, art. 94, caput – a não propositura da ação no domicílio do réu não 

permite que o juiz, de ofício, decline de sua competência. Ou o réu excepciona 

ou prorroga-se a competência. Ao juiz veda-se o pronunciamento de ofício e a 

convalidação (o juiz incompetente torna-se competente) ocorre pela só inação 

do réu. 

CPC, art. 649 – se o oficial de justiça descumpre com a ordem prevista 

pelo art. 649, há infração propriamente, pois a norma, embora tutelando 

(preferencialmente) interesse da parte, fá-lo cogentemente. Se há tutela 

preferencial de interesse da parte e a norma é cogente, vislumbra-se, na 

hipótese de infração, nulidade relativa e faculta-se o pronunciamento de ofício. 

 

2.1.2 Nulidades absolutas 

 

A infração a regras que digam com a competência funcional ou material 

importa em invalidação do processo (CPC, art. 113, §2º). 

A forma do processo é estabelecida no interesse da coletividade, mas, 

na medida em que se verifica a hipótese em concreto, é possível relativizar-se, 

desde que não resulte prejuízo à defesa (CPC, art. 250, p. ún.). 

O efeito saneador do prazo é fator estranho à natureza da nulidade. Ela 

permanece absoluta, o que desaparece é o direito de obter a declaração do 

vício. O vício não se desfaz, o que desaparece é a pretensão ao 

reconhecimento e à desconstituição. 

 

2.2 Nulidade e anulabilidade: caracteres 

 

Há nulidade, em princípio, quando infringindo norma cogente; de 

anulabilidade há de se cuidar apenas na hipótese de regra dispositiva. 

Os vícios passíveis de se constituírem em nulidade absoluta são 

insanáveis. É dever do juiz, diante de defeito de tal natureza, reconhece-lo de 
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ofício e decretar a nulidade. Inocorre preclusão. A qualquer momento pode ser 

decretada a nulidade absoluta. 

Os vícios eventualmente causadores de nulidade relativa são sanáveis. 

Infração a norma jurídica cogente, também deles pode o juiz conhecer de 

ofício. Aqui o sistema opera um dos mais importantes princípios qual seja, o do 

prejuízo: diante da infringência de norma cogente, tuteladora preferencialmente 

de direito da parte, há de o juiz, necessariamente, verificar sobre a ocorrência 

de prejuízo àquele a quem a decretação interessa (CPC, art. 249, §§1º e 2º). 

A possibilidade de decretação de ofício, porém, não afasta a incidência 

do art. 245, caput,do CPC – fecha-se ao interessado que não alegar 

oportunamente a possibilidade de fazê-lo (preclusão). 

No que diz respeito às anulabilidades decorrentes, exclusivamente, da 

incidência de regra dispositiva, a sanabilidade não só é regra, como a sanação 

decorre da simples inação, da mera ausência de reação do interessado. Regra 

dispositiva. Ao juiz é vedado decretá-la de ofício. Ou o interessado as alega, no 

momento oportuno e através da forma adequada, ou a convalidação se opera. 

 

3. Esquema classificatório 

 

     

     

     

Vícios      

     

     

     

 

Não-essenciais 

(irregularidades) 

Essenciais 

(invalidades) 

Insanáveis Nulidade absoluta 

Sanáveis 

Corrigíveis 

Não-corrigíveis 

Nulidade relativa 
Norma cogente 

Anulabilidade Norma dispositiva 
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4. Nulidades cominadas e nulidades não-cominadas 

 

4.1 Conceitos de nulidade cominada e de nulidade não-cominada 

 

• nulidade cominada: vem a ser aquela decorrente de infração a 

regra onde, expressamente, foi prevista como conseqüência. São 

nulidades derivadas da incidência de regra jurídica em que se 

disse, explicitamente, que, ocorrendo a infração da regra jurídica 

processual, a sanção será a nulidade. 

• nulidade não-cominada: nulidade que resultam da infração de 

regras jurídicas processuais, mas para as quais não se disse, 

explicitamente, que a sanção seria a nulidade. 

As regras jurídicas sobre validade ou são dotadas de integridade, ou são 

regras jurídicas vulneráveis. 

Tratando-se de regra jurídica dotada de integridade, não cabe falar-se 

de sanação. Ou se supre a falta, ou se repele o ato, ou, pela importância dele, 

se prejudica todo o processo. 

Tratando-se de regra jurídica vulnerável, o ato pode ser válido se as 

partes o utilizaram, ou expressa ou implicitamente; ou se o ato atingiu o seu fim 

(CPC, art. 244). 

- nulidade não-cominada  CPC, art. 244 

- nulidade cominada  CPC, art. 250 

 

4.2 Nulidades cominadas e normas cogentes 

 

Repele-se a simples circunstância da impositividade da norma faça 

virtualmente nulo o ato que a ela infrinja até porque o princípio da legalidade 

em matéria de invalidades não foi acolhido em nosso sistema. A infração a 

regra imperativa não faz, pela só imperatividade, nulo o ato, pois não é a 

invalidade a sanção única prevista pelo sistema. 
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4.3 Nulidades cominadas e nulidades absolutas 

 

Outro equívoco é o que concerne à indistinção, quando não à 

identificação, entre nulidade cominada e nulidade absoluta; por vezes, entre 

nulidade não cominada e nulidade relativa. 

Nulidades relativas existem que não são cominadas, como a que 

eventualmente poderia advir da infração ao art. 649 do CPC; porém as há, em 

abundância, cominadas, como as eventualmente decorrentes de infringência a 

normas abrigadas (ex. CPC, arts. 11, p. ún; 13, I; 82, I, etc). 

Aquilo que se encontra à base da distinção nulidades 

cominadas/nulidades não-cominadas  não é o mesmo que se encontra 

sustentando a classificação das invalidades em nulidades absolutas, nulidades 

relativas e anulabilidades. Entre as primeiras importa a existência (expressa) 

da cominação, ou não; nestas, a distinção se apóia na natureza da norma 

jurídica violada. 

 

4.4 Nulidades cominadas e formas processuais (CPC, arts. 243 e 

244) 

 

A nulidade não decorre somente dos vícios de forma. Ainda que 

formalmente perfeito, o ato será nulo caso desprovido do conteúdo que lhe é 

inerente. 

 

5. Princípios da finalidade e do prejuízo 

 

a) por princípio da finalidade se entende aquele que conclui pela 

desnecessidade de invalidação do ato que, embora afastado do 
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modelo legal, tenha atingido seu objetivo, vale dizer, realizado a sua 

função; 

b) já o princípio do prejuízo é aquele que reputa inviável decretação de 

invalidade de ato defeituoso que não traga prejuízo à parte. 

O prejuízo não pode ser conhecido senão em concreto, não há prejuízo 

a priori. 

Já o inatingimento do fim pode ser previsto; pode ser pensado com 

antecipação. Fá-lo a lei quanto aos atos de forma vinculada. O não 

atendimento ao modelo legal presume inatingimento do fim. A colocação é, 

pois, aqui, a priori. Ou o ato se realiza de tal forma ou não terá aptidão para 

produzir efeito algum. 

Em verdade, a invalidade só será inevitável, em processo, quando, além 

de cominada, for absoluta a nulidade, mas mais por absoluta do que por 

cominada. 

Às hipóteses de nulidades cominadas são aplicáveis as disposições 

contidas no art. 249 do CPC, consagradoras do princípio do prejuízo. 
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CAPÍTULO IX – RECURSOS: CONCEITO, JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE, ESPÉCIES, REGIME JURÍDICO E 

EFEITOS 

 

 

1.Teoria geral dos recursos 

 

1.1 Conceito – noções gerais 

 

1.1.1 Conceito 

 

Recurso é o remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo 

processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de 

decisão judicial que se impugna. 

 

1.1.2 Diferenças entre recursos e outros meios de impugnação 

 

O recurso pode ser concebido como espécie do gênero meios de 

impugnação dos pronunciamentos judiciais, entre os quais se inserem a ação 

rescisória, o mandado de segurança, a ação declaratória de inexistência ou 

nulidade da sentença (querella nulitatis) e a ação cautelar. Diferem sob dois 

aspectos: 

- o recurso não se aplica às hipóteses de decisões sobre as quais 

já se tenha operado a coisa julgada; 

- não enseja a instauração de novo processo, diverso daquele onde 

foi proferido o ato impugnado. 
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1.1.3 Natureza jurídica do recurso 

 

É uma extensão do direito de ação exercido no processo. Quanto o 

Ministério Público e ao terceiro (CPC, art. 499), entende-se como exercício de 

uma forma abreviada do direito de ação, que não quis ou não se pôde exercer 

pela forma normal. 

Também pode ser visto como um ônus, porquanto aquele que se viu 

prejudicado pela decisão, para evitar que esse prejuízo ou desvantagem se 

consume (após o trânsito em julgado ou preclusão), deverá interpor o recurso 

cabível. 

 

1.2 Princípio fundamentais dos recursos 

 

1.2.1 Duplo grau de jurisdição 

 

Não se encontra expressamente consignado na CF, mas decorre do 

devido processo legal. 

O princípio consiste, em linhas gerais, na possibilidade de provocar o 

reexame da matéria apreciada e decidida. 

A previsão é implícita e pode ser verificada na menção à existência de 

tribunais (CF, art. 92 e ss.). 

Por essa razão, a aplicação desse princípio não é ilimitada, ou seja, 

pode o legislador infraconstitucional restringir o cabimento dos recursos e suas 

hipóteses de incidência (ex.: impossibilidade de interpor recurso da decisão 

que releva a pena de deserção, CPC, art. 519, p. ún.). 

 

1.2.2 Princípio da taxatividade 
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O princípio vem consubstanciado no art. 496 do CPC, que enuncia 

quais são os recursos cabíveis. 

Somente são considerados recursos os meios impugnativos assim 

denominados e regulados na lei processual (do CPC e extravagante), em rol 

exaustivo. 

Não estão compreendidos, portanto, o reexame necessário (CPC, art. 

475), que constitui “condição de eficácia da sentença”, a correição parcial e o 

pedido de reconsideração. 

 

1.2.3 Princípio da singularidade ou irrecorribilidade 

 

É cabível apenas um tipo de recurso de cada decisão judicial, o que não 

significa que não possam as partes interpor cada uma um recurso da mesma 

decisão, na hipótese de sucumbência recíproca (CPC, art. 500). 

A nova redação do art. 498 unificou o seu prazo recursal: (a) opostos os 

embargos infringentes não se fala mais em recursos simultâneos, primeiro, 

analisa-se o recurso de embargos, depois, intimadas as partes, passa-se a 

contar o prazo para o REsp ou RE; (b) na hipótese de o prazo do recurso de 

embargos decorrer em branco, na forma do parágrafo único, passa-se a contar 

o prazo do REsp ou do RE a partir do trânsito em julgado da decisão quanto à 

parte divergente do julgado. 

 

1.2.4 Princípio da fungibilidade 

 

Não basta o interesse do legitimado em impugnar o ato decisório 

mediante a utilização do sistema recursal, deve-se utilizar o recurso adequado. 

Deixando a parte de utilizar o recurso previsto em lei, este deixará de ser 

recebido pela ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 
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Com o fim de não prejudicar o recorrente, permite-se, desde que 

preenchidos alguns pressupostos, o recebimento do recurso inadequado, 

como se adequado fosse. Em termos abrangentes, os pressupostos são: 

- ausência de má-fé; 

- ausência de erro grosseiro; 

- dúvida objetiva (para alguns): em razão da existência de 

divergências doutrinárias e jurisprudenciais acerca do cabimento 

de um ou outro recurso, não bastando a existência de simples 

dúvida subjetiva do recorrente. 

 

1.2.5 Princípio da proibição da reformatio in pejus 

 

Decorre do princípio dispositivo (CPC, arts. 2º, 128 e 460). O órgão 

jurisdicional somente age quando provocado e nos exatos termos do pedido 

formulado pelo autor, que limita a atividade jurisdicional do Estado. 

Veda-se a reforma da decisão hostilizada em prejuízo do recorrido.  

O recurso devolve a matéria impugnada ao juízo ad quem, para que este 

a aprecie novamente e profira nova decisão. Apenas a matéria impugnada 

pelo recorrente é devolvida ao tribunal ad quem (CPC, art. 515); logo, se o 

recorrido não interpuser recurso, não poderá o tribunal beneficia-lo. 

Considera-se exceção a possibilidade de conhecimento de questões de 

ordem pública, i. e., questão relativa às condições da ação, aos pressupostos 

processuais, aos requisitos de admissibilidade, etc. Como é matéria que o juiz 

deve conhecer de ofício, não se opera a preclusão (CPC, arts. 267, §3º e 301, 

§4º), daí porque também não há que se falar, nestas matérias, de reformatio in 

pejus. 

Também não se pode admitir a reformativo in mellius, não podendo o 

tribunal melhorar a situação do recorrente além do que foi pedido, sendo 

decisão extra ou ultra petita. 
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STJ, 45 – no reexame necessário é defeso ao tribunal agravar a 

condenação imposta à Fazenda Pública. 

 

1.3 Juízo de admissibilidade e juízo de mérito 

 

Duas espécies de exame são feitas pelo órgão jurisdicional competente 

para sua apreciação – primeiro, se o recurso atende aos requisitos de 

admissibilidade. Apenas se foram preenchidos esses requisitos é que poderá 

ser apreciado o mérito do recurso. 

A admissibilidade dos recursos é de ordem pública, de modo que deve 

ser examinada de ofício pelo Juiz, independentemente de requerimento da 

parte ou interessado, não se sujeitando à preclusão. 

A competência para o juízo de admissibilidade é de primeira e segunda 

instâncias, sendo a do órgão a quo diferido, preliminar e provisório, pois a 

decisão será reapreciada pelo órgão ad quem, que poderá confirmá-la ou não. 

Se o órgão prolator negar seguimento, poderá o recorrente interpor 

outro recurso, hipótese em que o órgão irá se pronunciar definitivamente, 

conhecendo ou não.  

O juízo de admissibilidade a quo não vincula o órgão ad quem. 

A decisão no juízo de admissibilidade é declaratória, como efeitos ex 

tunc. Sendo o recurso intempestivo, os efeitos da decisão que não o conhece 

retroagem à data em que ele deveria ter sido interposto e não foi. Faltando 

outro dos requisitos, o trânsito em julgado da decisão recorrida só ocorre a 

partir do decurso do prazo de interposição de recurso do acórdão que não o 

conhece. 

No que concerne ao mérito, a competência é do órgão ad quem. 

Excepcionalmente, na hipótese do art. 296, parágrafo único 

(indeferimento da petição inicial), a lei confere ao juízo a quo a competência 

para examinar o mérito do recurso. 
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Também no agravo de instrumento ou retido é possível a retratação. 

O juízo de admissibilidade pode ser implícito, isto é, passado o tribunal 

a analisar o mérito, tem-se que admitiu o recurso. A admissibilidade negativa é 

que tem que ser explícita ou fundamentada. 

 

1.4 Requisitos de admissibilidade dos recursos 

 

1.4.1 Cabimento 

 

O recurso interposto, à luz da taxatividade, deve ser um daqueles que 

constam no rol do art. 496 do CPC, de outros artigos do próprio CPC ou de leis 

extravagantes. 

Além disso, o recurso deve ser o adequado à obtenção do resultado 

pretendido. 

 

1.4.2 Legitimação para recorrer 

 

Têm legitimidade para recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado 

e o Ministério Público. 

a) partes: autor, réu, litisconsorte, opoente, chamado ao processo, 

litisdenunciado e assistente litisconsorcial. 

O assistente simples somente poderá recorrer se o assistido consentir 

ou não se opuser. Também se estiver atuando como gestor de negócios em 

processo (CPC, art. 52, p. ún.). 

b) Ministério Público (CPC, art. 499, §2º): como parte ou quando 

oficiou como fiscal da lei. Se o MP devesse ter sido intimado nesta 

condição e não o foi, também terá legitimidade para recorrer. 
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Cessada a causa de intervenção do MP no processo, cessa a sua 

legitimidade para recorrer. 

c) terceiro juridicamente prejudicado: precisará demonstrar seu 

interesse em impugnar a decisão, bem como nexo de 

interdependência entre seu interesse de intervir e a relação jurídica 

submetida à apreciação judicial (CPC, art. 499, §1º). 

O terceiro é aquele que poderia ter intervindo como assistente simples 

ou litisconsorcial. 

 

1.4.3 Interesse em recorrer (utilidade + necessidade) 

 

Pressupõe a utilidade do recurso (deve ser apto a criar uma situação 

mais vantajosa para o recorrer do que aquela criada pela decisão impugnada) 

e a necessidade do recurso (deve ser necessário para a obtenção do resultado 

mais vantajoso). 

É preciso que o recorrente tenha sofrido prejuízo, isto é, que a decisão 

lhe tenha sido desfavorável total ou parcialmente. 

Além do prejuízo (sucumbência), é preciso que o recorrente não 

disponha de outro meio mais eficaz (mais rápido, mais simples) para obter o 

resultado pretendido. 

Não se exige do MP interesse em recorrer, uma vez que este decorreria 

da própria legitimidade que a lei lhe confere. 

 

1.4.4 Tempestividade 

 

Os recursos devem ser interposto no prazo fixado pela lei (CPC, art. 

177). Os prazos relativos aos recursos são legais, próprios e peremptórios. São 

computados conforme o art. 184 do CPC (art. 506). 
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Podem ser referidos, sobre a contagem do prazo: 

art. 508: prazo de 15 dias para a apelação, embargos infringentes, 

recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de 

divergência. 

- art. 506: contagem do prazo da data: 

- da leitura da sentença em audiência; 

- da intimação das partes, se a sentença não for proferida em 

audiência; 

- da publicação da súmula do acórdão no órgão oficial. 

- art. 507: restituição do prazo se sobrevier falecimento da parte ou 

procurador, ou motivo de força maior que suspenda o processo. 

 

1.4.5 Regularidade formal 

 

Alguns pressupostos precisam ser preenchidos por todos os recursos, 

indistintamente: 

a) devem ser interpostos por petição perante o juízo a quo 

(ressalvando-se o agravo de instrumento, interposto diretamente no 

tribunal, CPC, art. 524); 

b) a petição deve vir acompanhada das razões do inconformismo, bem 

como do pedido de nova decisão (CPC, arts. 514, 524, 525 e 541); 

c) a petição deve conter os três elementos da ação: partes, pedido (de 

nova decisão) e causa de pedir (razões do inconformismo); 

d) com relação às partes, é necessário demonstrar o prejuízo e, 

eventualmente, o nexo de causalidade entre o interesse em recorrer e 

a relação jurídica submetida à apreciação judicial (CPC, art. 499, §1º). 

 

1.4.6 Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer 
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Impõe-se que não se verifiquem quaisquer das hipóteses dos arts. 501, 

502 e 503 do CPC, isto é, a desistência do recurso, renúncia ao direito de 

recorrer e aceitação tática ou expressa da decisão. 

a) desistência (CPC, art. 501): a desistência é fato extintivo do direito 

de recorrer, pois pressupõe que a parte já tenha interposto o recurso, 

podendo ser expressa ou tácita, ocorrendo essa hipótese se o 

recorrente não reiterar o recurso retido; 

Pode ser feita a qualquer tempo, desde a sua interposição até 

oralmente, na sessão de julgamento. 

Independe da anuência do recorrido. A homologação é necessária 

apenas para por fim ao procedimento. 

O advogado necessita de poderes especiais para desistir (CPC, art. 

38). 

São efeitos da desistência: 

- extinção do procedimento recursal; 

- preclusão ou trânsito em julgado; 

- havendo recurso adesivo e desistência do principal, a extinção 

daquele (CPC, art. 500, III); 

- despesas do recurso por conta do recorrente. 

b) renúncia (CPC, art. 502): produz seus efeitos independentemente 

da concordância da parte contrária. Pressupõe a não-interposição 

do recurso. Produz seus efeitos desde que efetuada e a 

homologação só põe fim ao procedimento recursal. 

É irrevogável no processo. 

Mesmo nas hipóteses de direito indisponível, é possível a renúncia ao 

poder de recorrer, pois não se renuncia ao direito material em questão, mas a 

uma faculdade processual. 

Há necessidade de poderes especiais (CPC, art. 38). 
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c) aceitação: pode ser expressa ou tácita, ocorrendo esta na hipótese 

de a parte praticar ato incompatível com a vontade de recorrer, sem 

fazer qualquer reserva (CPC, art. 503). É causa de preclusão lógica. 

Para que se reconheça aceitação tácita impõe-se a prática de ato 

inequivocamente inconciliável com a vontade de recorrer. 

Depende de poderes especiais, prescinde da anuência da parte 

contrária ou de ato homologatório pelo juiz. 

 

1.4.7 Preparo (pena de deserção) 

 

Consiste no pagamento prévio das custas referentes ao processamento 

do recurso. 

Deve ser feito no ato da interposição do recurso (sendo protocolado o 

recurso sem o comprovante de recolhimento do preparo, ocorrerá a preclusão 

consumativa, por se tratar de ato complexo, CPC, art. 511). Não sendo 

realizado o preparo, o recurso será julgado deserto, ensejando o seu não-

conhecimento. 

O preparo é obrigatório, salvo nos casos previstos em lei: 

- agravo retido (CPC, art. 522, p. ún.); 

- embargos de declaração (CPC, art. 536); 

- beneficiários da justiça gratuita; 

- MP, pessoas jurídicas de direito público (CPC, art. 511, §1º). 

A insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, 

intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias (CPC, art. 511, §2º). 

 

1.5 Efeitos dos recursos 
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1.5.1 Efeito devolutivo 

 

Todos os recursos têm efeito devolutivo. 

É manifestação do princípio dispositivo, segundo o qual o órgão adq 

uem somente pode apreciar matéria que efetivamente tenha sido impugnada 

pelo recorrente. Não pode o recorrente impugnar genericamente o 

pronunciamento judicial, como não pode o autor formular pedido genérico. 

Consiste em transferir o conhecimento da matéria julgada em órgão 

inferior de jurisdição. 

Se o recurso for recebido no efeito meramente devolutivo, é passível de 

execução provisória (CPC, art. 497 c/c art. 587). 

A extensão do efeito devolutivo não pode ultrapassar a matéria 

impugnada; a matéria não impugnada não será devolvida ao órgão ad quem. 

 

1.5.2 Efeito suspensivo 

 

Diz respeito à suspensão da eficácia da decisão e não da formação da 

coisa julgada. Através dele, a decisão só passa a produzir os seus efeitos após 

trânsito em julgado. 

Os recursos, têm, em regra, efeito suspensivo, salvo as hipóteses em 

que a lei dispuser em sentido contrário (CPC, arts. 520, 558, p. ún; LL, art. 58, 

V e DL 911/69, art. 3º, §5º). 

 

1.5.3 Outros efeitos 

 

a) translativos (CPC, arts. 267, §3º e 301, §4º): o recorrente pode 

obter um resultado mais amplo do que aquele que seria alcançado 

com o simples reexame da matéria. Isso acontece quando o 
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recorrente deixa de argüir matéria de ordem pública que o tribunal 

deve conhecer de ofício. 

b) expansivo (CPC, art. 509): pode ser obtido um resultado mais amplo 

também nas hipóteses de litisconsórcio unitário, assistência 

litisconsorcial e litisconsórcio simples decorrente de solidariedade, 

podendo a decisão alcançar também aqueles que não interpuseram 

recurso algum, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. 

Também aproveitará na solidariedade passiva, quando o recurso de um 

devedor aproveita aos demais, se as defesas forem comuns. 

c) substitutivo (CPC, art. 512): a decisão que dá ou nega provimento 

ao recurso substitui o pronunciamento judicial impugnado. 

 

1.6 Recurso adesivo 

 

Não se trata de espécie de recuso, mas de forma de interposição de 

recurso de apelação, embargos infringentes, recurso extraordinário e especial. 

Seus requisitos são: (a) sucumbência recíproca (CPC, art. 500, caput); 

(b) ausência de recurso principal por parte daquele que pretende interpor 

recurso adesivo. 

O adesivo está sujeito às regras do recurso independente, quanto às 

condições de admissibilidade, preparo e julgamento no tribunal (CPC, art. 500, 

p. ún.). 

A desistência, inadmissibilidade ou deserção do recurso principal implica 

o não-conhecimento do adesivo (CPC, art. 500, III). 

O prazo para a interposição do recurso adesivo é de 15 dias contados 

da intimação do recorrido para a resposta no recurso principal (prazo de 

resposta no recurso principal) (CPC, art. 500, I c/c art. 508). 
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Interpõe-se por petição autônoma, acompanhada de razões. Não se 

admite a interposição junto com as contra-razões do recurso da parte 

contrária. 

O prazo para resposta ao adesivo é também de 15 dias. 

 

1.7 Outros meios de impugnação dos provimentos jurisdicionais. 

  

1.7.1 Reexame necessário 

 

Não se trata exatamente de recurso, mas de condição de eficácia da 

sentença. A sentença proferida nas hipóteses previstas no art. 475 do CPC 

somente produz efeitos após a sua confirmação pelo tribunal. Somente haverá 

trânsito em julgado após o duplo grau de jurisdição. 

Exclui-se do art. 475 a norma que determinava o reexame da sentença 

que declarasse nulo ou anulasse o casamento. 

Não há reexame na hipótese de sentença de improcedência nos 

embargos à execução contra a Fazenda Pública. 

Excluiu-se o reexame das causas de valores não excedentes a 60 

salários-mínimos (CPC, art. 475, §2º). 

Também não há o reexame quando a sentença for fundada em 

jurisprudência do plenário do STF ou súmula de tribunal superior. 

Estão sujeitas ao reexame necessário: 

- sentença proferida contra a União, o Estado, o DF e o Município e 

as respectivas autarquias  e fundações de direito público; 

- sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, os 

embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (CPC, 

art. 585, VI); 



182 
 
 

- sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito ou 

que julga improcedente a ação popular (LAP, art. 19); 

- sentença de procedência do mandado de segurança (LMS, art. 

12, p. ún.); 

- sentença cautelar proferida contra pessoa jurídica de direito 

público ou de seus agentes que importe outorga ou adição de 

vencimentos ou reclassificação funcional (L. 8.437/92, art. 3º). 

No reexame necessário, é defeso ao Tribunal agravar a condenação 

imposta à Fazenda Pública (STJ, 45). 

O procedimento encontra-se no art. 475, §1º do CPC, o juiz 

determinará a remessa dos autos ao tribunal, tendo havido ou não recurso 

voluntário da parte vencida. Se não o fizer o prolator, poderá o presidente do 

tribunal avocar os autos ou a parte interessada requerer a remessa. 

 

O reexame não impede a eficácia provisória da sentença proferida em 

mandado de segurança. 

A sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito não está 

sujeita ao reexame. 

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o 

reexame (STJ, 253). 

 

1.7.2 Mandado de segurança contra ato judicial 

 

a) generalidades: somente pode ser utilizado contra pronunciamento 

judicial quando não existir recurso apto a impedir lesão a algum 

direito líquido e certo. 

São casos: 
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- recurso sem efeito suspensivo, por exemplo, recursos 

extraordinário e especial; 

- recurso contra decisão do relator que se nega ou concede efeito 

suspensivo ao agravo de instrumento ou à apelação, só se 

admitindo se não for cabível o agravo interno; 

- medida para permitir a subida imediata do recurso especial e 

extraordinário. 

 

1.7.3 Pedido de reconsideração 

 

Medida atípica, imprópria, que não existe expressamente no direito 

processual. Não tem natureza jurídica de recurso. 

Não suspende ou interrompe o prazo de qualquer recurso. 

 

2.Recursos em espécie 

 

2.1 Apelação 

 

2.1.1 Conceito 

 

É o recurso ordinário cabível da sentença (terminativa ou de mérito), 

qualquer que seja a natureza jurídica do processo em que foi proferida e 

qualquer que seja o procedimento, desde que ela contenha algum vício de 

juízo (error in judicando) ou de atividade (error in procedendo). 

 

2.1.2 Cabimento/adequação 
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Somente será cabível a apelação se o pronunciamento que se deseja 

impugnar tiver natureza jurídica de sentença e, nos termos do art. 513 do CPC, 

seja esta terminativa (CPC, art. 267) ou de mérito (CPC, art. 269). 

  

2.1.3 Regularidade formal 

 

Para que se preencha o requisito de regularidade é preciso que o 

apelante elabore: petição de interposição para o juízo a quo, razões de 

inconformismo e pedido de nova decisão para o juízo ad quem, devendo 

ambas as petições ser assinadas por advogado. 

A petição deverá conter (CPC, art. 514): 

a) nomes e qualificação das partes: a qualificação deve ser expressa e 

completa no recurso do terceiro prejudicado; 

b) fatos e fundamentos de direito: são as razões a serem apresentadas 

juntamente com a petição de interposição, sob pena de, operando-se 

a preclusão consumativa, não ser conhecido o recurso; 

c) pedido de nova decisão: delimita o objeto do recurso, o âmbito da 

devolutividade, sendo vedada a interposição de apelação genérica 

(CPC, art. 286) e ao tribunal proferir decisão além ou fora da 

pretensão do recorrente. 

 

2.1.4 Âmbito de devolutividade da apelação (CPC, art. 515) 

 

O recurso de apelação devolve ao tribunal a matéria efetivamente 

impugnada. 

O recurso pode ser total ou parcial (CPC, art. 505) 

Vigora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum”. 
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Como conseqüência, é proibida a inovação em sede de apelação, isto 

é, modificação da causa de pedir ou do pedido. Contudo, existindo duas 

causas de pedir na petição inicial, e tendo a sentença se baseado em uma 

delas, é lícito ao tribunal apreciar o outro fundamento no julgamento da 

apelação (CPC, art. 515, §2º). 

A devolutividade pode ser dividida em duas formas: extensão (CPC, art. 

515, caput) e profundidade (CPC, art.515, §§1º a 3º). 

 

2.1.5 Questões suscitadas e discutidas (CPC, arts. 515, §§1º e 2º e 

516) 

 

O preceito contido nos §§1º e 2º do art. 515 encontra aplicabilidade 

quando: 

- tratar-se de matéria de ordem pública; 

- matéria que, em razão do direito material, pode ser alegada pela 

primeira vez em segundo grau de jurisdição; 

- questão que poderia ter sido apreciada expressamente pelo juiz 

em primeiro grau, mas não o foi porque existiam duas ou mais 

causas de pedir e, acolhendo uma, as demais não foram 

consideradas na sentença. 

 

2.1.6 Questões exclusivamente de direito (CPC, art. 515, §3º) 

 

Considera que o duplo grau de jurisdição não encampa um princípio de 

cumprimento absoluto. A opção dada pelo art. 515, §3º possibilita, desde que: 

- a causa verse questão exclusivamente de direito e; 

- esteja em condições de imediato julgamento; 

- que a lide seja apreciada diretamente pelo tribunal. 
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Não há infringência ao princípio do juiz natural, que é aquele 

previamente constitu4do e com sua competência definida em lei. 

A nova regra também é aplicável no caso de sentença infra ou extra 

petita, podendo o tribunal adapta-la aos limites do pedido. 

 

2.1.7 Questões anteriores à sentença ainda não decididas (CPC, art. 

516) 

 

2.1.8 Questões de fato não invocadas por motivo de força maior 

(CPC, art. 517) 

 

Em regra, as partes não podem acrescentar, por ocasião da 

interposição da apelação, novo fundamento, tampouco modificar a causa de 

pedir. 

Poderão alegar, no recurso, questão de fato (sem alterar a causa de 

pedir), se provarem que deixaram de faze-lo antes por motivo de força maior. 

A alegação será feita nas razões ou contra-razões ou, ainda, por meio 

de petição ao relator ou ao órgão julgador. O tribunal verificará a ocorrência no 

caso concreto. 

Há, também, a possibilidade da parte alegar direito superveniente em 

sede de apelação (CPC, art. 462). 

 

2.1.9 Procedimento do recurso no órgão a quo 

 

A apelação deverá ser interposta no órgão a quo. O juiz declarará os 

seus efeitos e mandará dar vista ao apelado para responder (CPC, art. 518). 

O órgão a quo tem competência para exercer um juízo de 

admissibilidade preliminar e provisório. 
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Se o juízo for positivo, o juiz irá receber a apelação que, em regra, terá 

os efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520, 1ª parte). 

O juiz não pode dar ao recurso efeito que ele não tenha. 

Da decisão do juiz que declarar em que efeitos recebe a apelação cabe 

agravo de instrumento, embora se trate de decisão posterior à sentença 

(hipóteses em que, como regra – art. 523, §4º - cabe o agravo retido). 

Assim, terá a apelação efeito meramente devolutivo quando a lei o 

prescrever, como o art. 14 da LAP, art. 90 do CDC e art. 58 da LL. 

Se o juízo de admissibilidade for negativo, o juiz não receberá o recurso, 

hipótese em que o apelante poderá interpor agravo de instrumento  (CPC, 

art. 523, §4º). 

Sendo recebido o recurso de apelação pelo juízo de 1º grau, será aberta 

vista ao apelado para que, querendo, apresente contra-razões ao recurso ou 

recurso adesivo, desde que não tenha interposto recurso autônomo e 

preenchidos os requisitos do art. 500 do CPC. O prazo para ambos é de 15 

dias. 

O juízo de admissibilidade positivo é retratável (CPC, art. 518, p. ún.). 

Pode o magistrado, após receber as contra-razões, reexaminar a 

admissibilidade. 

A decisão pela qual o juiz recebe o recurso é interlocutória, mas não 

pode ser objeto de agravo, porque falta ao pretenso agravante interesse, já que 

a insatisfação pode ser manifestada em contra-razões, através de preliminar 

(meio mais eficaz que o agravo). 

A retratação quanto ao mérito só é possível no caso do art. 296 do 

CPC (indeferindo-se a liminarmente concedida), bem como na hipótese do art. 

198, VII do ECA. 

 

2.1.10 Justo impedimento – deserção 
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Não admitida a apelação em razão de deserção (pelo órgão a quo) cabe 

o recurso de agravo de instrumento. 

A pena de deserção pode ser relevada, desde que seja demonstrado 

que o preparo não foi feito ou o foi indevidamente por justo impedimento. 

Justo impedimento é “o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e 

que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário” (CPC, art. 183, §1º). 

Terá o recorrente prazo de cinco dias (CPC, art. 185), que começará a correr 

do momento em que cessar o impedimento, para requerer a relevação da 

pena. 

O art. 519 aplica-se também aos demais recursos. 

A decisão é irrecorrível (CPC, art. 519, p. ún.), cabendo ao tribunal 

apreciar-lhe a legitimidade. 

 

2.1.11 Efeitos da apelação 

 

Como regra, a apelação é recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo 

(CPC, art. 520, 1ª parte) e excepcionalmente, no devolutivo, somente. São 

hipóteses de efeito meramente devolutivo: 

- sentença que homologar a demarcação ou a divisão; 

- que condenar à prestação de alimentos; 

- que julgar a liquidação de sentença; 

- que decidir o processo cautelar; 

- que rejeitar liminarmente embargos à execução ou julga-los 

improcedentes; 

- julgar procedente pedido de instituição de arbitragem; 

- que confirmar sentença de antecipação de tutela, também se a 

tutela for concedida na sentença; 

- interdição (CPC, art. 1184); 

- sentença em ação de despejo (LL, art. 58, V); 

- L. 8069/90, art. 198, VI; 
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- LMS, art. 12, p. ún.; 

- LACP, art. 14 e CDC, art. 90; 

- LAJG, art. 17; 

- LD, art. 28, caput. 

Havendo ações conexas, sendo a sentença uma, caso uma das ações 

não comporte apelação com efeito suspensivo, sendo, eventualmente 

interposto o recurso, será ele recebido em parte no efeito devolutivo e, em 

outra parte, nos dois efeitos. 

O parágrafo único do art. 558 do CPC autoriza que se atribua efeito 

suspensivo excepcional ao recurso de apelação que tenha apenas efeito 

devolutivo, desde que o apelante requeira e demonstra, com relevante 

fundamentação, que não sendo atribuído o efeito, poderá sofrer lesão grave e 

de difícil reparação. 

 

2.2 Agravo 

 

2.2.1 Conceito 

 

É o recurso apto a impugnar as decisões interlocutórias que tenham 

causado um gravame ou prejuízo. 

Das decisões interlocutórias cabe agravo, no prazo de 10 dias. 

O agravo (gênero), conforme as regras estabelecidas nos arts. 522 a 

529, pode ser interposto de duas maneiras (a) por instrumento e (b) retido. 

 

2.2.2 Agravo retido 

 

O agravo retido independe de preparo e deve ser apresentado, em 

regra, no prazo de 10 dias, por petição escrita dirigida ao juiz da causa, 
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contendo as razões de fato e de direito, pedido de reforma e requerimento que 

dele conheça o tribunal. 

Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, 

nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo tribunal (CPC, art. 

523, §1º). O não-requerimento implica a desistência tácita deste (a renúncia 

pressupõe recurso não interposto e a desistência recurso já interposto). 

Interposto o agravo e ouvida a parte contrária em 10 dias, o juiz poderá 

reformar a sua decisão (CPC, art. 523, §2º). 

Se o juiz não reformar a decisão impugnada, os autos serão remetidos 

ao tribunal competente após a apelação e contra-razões desta. Não sendo 

admitida a apelação, o agravo não será julgado. 

É o interessado que deverá escolher a aplicação ou não do agravo 

retido, mas com as limitações do art. 523, §4º (decisões em audiência e 

posteriores à sentença, devem ser retidos) e art. 527, II (conversão em retido 

pelo relator). 

Nas decisões posteriores à sentença, é dispensada a reiteração, mas 

não se poderá falar em agravo retido, mas de instrumento, nas hipóteses 

mencionadas no art. 523, §4º do CPC: (a) nos casos de dano de difícil ou 

incerta reparação; (b) em se tratando de inadmissão de apelação e (c) para 

impugnar os efeitos em que a apelação é recebida. 

Pode também ser apresentado oralmente. 

 

2.2.3 Agravo de instrumento 

 

A sua interposição deve ser feita diretamente no tribunal competente e 

a petição deve conter: 

- exposição do fato e do direito; 

- as razões do pedido de reforma da decisão; 
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- o nome e o endereço completo dos advogados, constantes no 

processo; 

Para a formação do instrumento, o agravado deve instruir a petição do 

agravo (a) com as peças obrigatórias (decisão agravada, certidão da 

respectiva intimação e as procurações outorgadas aos advogados do 

agravante e agravado) e (b) peças facultativas (as que o agravante entender 

de utilidade para o julgamento). 

A lei não exige a autenticação dos traslados. O agravo mal-instruído 

será indeferido, não sendo permitida a conversão do julgamento em diligência 

para a sua complementação. 

A petição deve acompanhar também a demonstração do pagamento das 

respectivas custas e do porte de retorno. 

No prazo de 10 dias, a petição será protocolada no tribunal ou posta no 

correio sob o registro de aviso de recebimento. 

Após a interposição, no prazo de três dias, requererá a juntada, aos 

autos principais da cópia da petição do agravo de instrumento e do 

comprovante de sua interposição, com a relação dos documentos que 

instruíram o recurso (CPC, art. 526). 

O não-cumprimento da diligência, desde que argüido e provado pelo 

agravado, importa a inadmissibilidade do recurso. 

Recebido o agravo no tribunal, poderá o relator: 

- negar-lhe seguimento nos casos do art. 557; 

- converte-lo em agravo retido, salvo em se tratando de provisão 

jurisdicional de urgência ou houver perigo de lesão de difícil e 

incerta reparação, remetendo os autos ao juízo da causa onde 

serão apensados aos principais; 

- atribuir efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 558) ou deferir, 

em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão 

recursal; 
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- poderá requisitar ao juiz da causa informações a serem 

prestadas no prazo de 10 dias; 

- intimará o advogado do agravado para que responda no prazo de 

10 dias; 

- ouvirá o MP, se for o caso. 

O relator do agravo, em decisão monocrática, pode negar seguimento 

ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 

desacordo com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 

STF ou do tribunal superior. 

Pode, também, em decisão monocrática, se a decisão estiver em 

manifesta contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante do STF ou 

de tribunal superior, dar provimento ao recurso. 

 

O efeito suspensivo só é eficaz até o pronunciamento definitivo da 

câmara. 

Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator ou a 

câmara julgará prejudicado o agravo. 

Não há revisor ou sustentação oral (CPC, arts. 551, caput e art. 554). 

 

2.3 Embargos infringentes 

 

2.3.1 Conceito e finalidade 

 

São um recurso destinado à impugnação de acórdão não unânime 

proferido: 

a) em apelação, interposta de sentença de mérito, desde que tenha sido 

reformado o pronunciamento impugnado; 

b)  em ação rescisória, se o acórdão impugnado for de procedência. 
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Assim, não se admite se a sentença não for de mérito (CPC, art. 267), 

se a sentença de mérito for confirmada, se o pedido na rescisória for julgado 

totalmente improcedente e se a rescisória não for admitida. 

Sua finalidade é a prevalência do voto vencido sobre o vencedor. 

 

2.3.2 Cabimento 

 

Os acórdãos proferidos em RE ou REsp não comportam embargos 

infringentes. 

Cabe o recurso do acórdão não unânime proferido no julgamento do 

reexame necessário, porque o procedimento do reexame é o mesmo da 

apelação. 

STF, 597 e STJ, 169 – não cabem os embargos infringes de acórdão 

que decidiu apelação em mandado de segurança. 

STJ, 88 – são admissíveis em processo falimentar. 

 

2.3.3 Conteúdo 

 

A falta de unanimidade deve ser apurada pela desigualdade de 

conclusões e não de fundamentações. 

Mas pode ocorrer divergência na cumulação de causas de pedir, 

quando se toma cada causa de pedir em separado, havendo diversas ações. 

Os votos divergentes devem ser diferentes, não necessariamente 

opostos. 

A prevalência do vencido implica que os limites dos infringentes são os 

do voto que se deseja reconhecido, não mais. 

Ver no livro, as espécies de divergência. 
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2.3.4 Procedimento 

 

Os embargos infringentes devem ser interpostos no prazo de 15 dias 

(CPC, art. 508), por meio de petição dirigida ao relator do acórdão embargado 

(e não necessariamente do recurso), com identificação do embargante e do 

embargado, pedido de novo julgamento e fundamentação (com comprovação 

do preparo, CPC, art. 511). 

O voto vencido deve ser declarado, a fim de que e verifique a dimensão 

da divergência. 

O juízo de admissibilidade é provisório, uma vez que cabe ao colegiado 

os juízos definitivo e de mérito. 

Se o relator indeferir o recurso, por falta de seus pressupostos, caberá 

agravo (interno), no prazo de 5 dias, dirigido ao órgão competente para o 

julgamento do recurso. 

Os embargos serão processados e julgados como determinar o 

regimento interno do tribunal (CPC, art. 532). 

Caso a norma regimental determine novo relator, recairá, se possível, 

em juiz que não tenha participado de julgamento anterior (CPC, art. 534). 

Se ocorrer uma das hipóteses do art. 557 do CPC, o relator julgará o 

recurso. 

Cabe sustentação oral (CPC, art. 554). 

 

2.3.5 Efeitos 

 

a) devolutivo: os embargos infringentes produzem efeito devolutivo nos 

limites da divergência e do pedido do recorrente. 
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A devolução pode ser total ou parcial, como qualquer outro recurso 

(CPC, art. 505). 

A parte não unânime não enseja embargos infringentes, podendo ser 

objeto de recurso especial ou extraordinário. 

b) suspensivo:  

- ação rescisória: no silêncio da lei os embargos produzem efeito 

suspensivo; 

- apelação: ocorre efeito suspensivo desde que a apelação 

também a tenha. 

c) translativo: as questões de ordem pública, ainda que não tenham 

sido objeto de divergência, são transferidas ao exame do órgão. 

A prescrição não pode ser alegada se não tiver sido objeto de 

divergência. 

 

2.4 Embargos de declaração 

 

São um recurso destinado a requer ao juiz ou ao tribunal prolator da 

sentença ou acórdão que elucide a obscuridade, afaste a contradição ou supra 

a omissão existente no julgado. 

Tais embargos não visam a reforma da decisão, esta, ainda que 

acolhidos aqueles, deverá se manter, em regra, intangível em sua subsistência. 

Não há dúvida quanto ao cabimento dos embargos declaratórios contra 

decisão interlocutória (STJ). 

 

2.4.1 Pressupostos 

 

a) pressupostos específicos: 
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- o ato decisório deve ser obscuro, contraditório ou omisso; por 

isso, na petição, será indicado o ponto obscuro, etc., não estando 

sujeito ao preparo. 

- pressupostos genéricos: aos embargos de declaração são 

extensíveis os pressupostos ou requisitos de admissibilidade 

comuns, salvo no tocante ao interesse processual, porquanto o 

embargante pode ser qualquer das partes. 

 

2.4.2 Procedimento 

 

Interpõe-se por petição, dirigida ao juiz prolator da sentença ou ao 

relator do acórdão, devendo indicar o ponto a se declarar (CPC, art. 536). 

Independem de preparo. Não há contraditório e interrompem o prazo 

para outros recursos (CPC, art. 538) para qualquer das partes. 

Quando manifestamente protelatórios o juiz ou tribunal, declarando que 

o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 

1% do valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é 

elevada a até 10%, ficando condicionada, neste último caso, a interposição de 

qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 538, caput). 

Os embargos não possuem, como regra, efeitos infringentes. Não pode 

ser alterada a decisão, a par da alegação de evidente erro de julgamento. 

Os prazos são interrompidos mesmo quando os embargos são tidos 

como protelatórios. Impõe-se somente a aplicação de multa. 

A interrupção do prazo beneficia a ambas as partes, não só o 

embargante. 

Há agravamento da penalidade para o caso de embargos 

reiteradamente protelatórios. Neste caso, a multa é elevada a até 10% ficando 

condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor 

respectivo. 
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Os embargos exclusivamente para prequestionamento não são 

protelatórios, considerando a exigência do STF de que a tese seja levantada e 

debatida de maneira explícita. 

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há regramento próprio: 

- caberão os embargos, além da obscuridade, omissão e 

contradição, também quando houver dúvida; 

- os erros materiais, tal como no CPC, podem ser corrigidos de 

ofício; 

- os embargos podem ser interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias contados da ciência da decisão; 

- quando interpostos da sentença, suspenderão o prazo para 

recurso (LJE, art. 50) 
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CAPÍTULO XI – COISA JULGADA: CONCEITO E 

EFEITOS. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS 

 

 

1.Coisa julgada: conceito 

 

1.1 A conceituação da coisa julgada no Código 

 

A coisa julgada é qualidade da sentença, assumida em determinado 

momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela 

representada pela imutabilidade do julgado e seus efeitos. 

Denomina-se coisa julgada a eficácia que torna imutável e indiscutível a 

sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (CPC, art. 

467). Com a publicação, a sentença se torna irretratável para o julgador que a 

proferiu (CPC, art. 463). 

O vencido pode impugnar a sentença, valendo-se do duplo grau de 

jurisdição. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de uma “situação 

jurídica”. 

Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão no momento em que não 

mais suscetível de reforma por meio de recursos. 

 

1.2 Coisa julgada formal e material 

 

• coisa julgada material (CPC, art. 467): é a eficácia que torna imutável 

e indiscutível a sentença. Revelando a lei das partes, produz seus efeitos no 

mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da res in iudicium 

deducta, por já definitivamente apreciada e julgada. 
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• coisa julgada formal: decorre simplesmente da imutabilidade da 

sentença dentro do processo em que foi proferida pela impossibilidade de 

interposição de recursos. Atua dentro do processo em que foi a decisão 

proferida, sem impedir que o objeto do julgamento volte a ser discutido em 

outro processo. 

A coisa julgada forma pode existir sozinha em determinado caso, como 

ocorre nas sentenças meramente terminativas, que apenas extinguem o 

processo sem julgar a lide. 

A coisa julgada material só pode ocorrer de par com a coisa julgada 

formal.  

A coisa julgada material só diz respeito ao julgamento da lide, não 

ocorrendo quando a sentença é meramente terminativa. 

Não transitam em julgado, materialmente, as sentenças que anulam o 

processo e as que decretam a sua extinção, sem cogitar da procedência ou 

improcedência da ação. Tais decisões geram apenas coisa julgada formal. 

Assim, não produzem coisa julgada material: 

a) despachos de mero expediente e interlocutórias; 

b) sentenças em jurisdição voluntária; 

c) sentenças em processos cautelares, ainda porque revogáveis ou 

modificáveis a qualquer tempo.  

• anulação de casamento: por falta ou insuficiência de provas, produz 

coisa julgada e impede o cônjuge de intentar a mesma demanda fundada em 

novas provas. Não há exceção legal na hipótese. 

• investigação de paternidade (STJ): não se despreza a autoridade da 

coisa julgada em face da realização de exame pericial genético posterior à 

sentença, com resultados técnicos contrários aos que chegar o julgado 

definitivo da investigatória, ainda que sua base tenha sido a insuficiência da 

prova. 
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1.2.3 Terminologia do julgamento de mérito 

 

Não é preciso que o juiz empregue especificamente os termos 

“procedência/improcedência"” Sempre que houver exame e solução do pedido, 

de mérito será a sentença, ainda que seja utilizada expressão imprópria. 

De somenos o emprego da locução “carência de ação”, ou outra 

equivalente, mas imprópria, já que ação houve e foi acolhida, tanto é que se 

apreciou o mérito e deu-se solução cabal à pretensão do autor. 

 

1.3 Argüição de coisa julgada 

 

Cumpre ao réu argüi-la nas preliminares da contestação (CPC, art. 301, 

VI). Mas de sua omissão não decorre qualquer preclusão, pois pode a coisa 

julgada ser oposta em qualquer fase do processo e em qualquer grau de 

jurisdição, devendo ser decretada de ofício pelo juiz. 

O conceito da identidade está no art. 301, §2º. É a concorrência entre as 

duas causas, de mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 

 

1.4 Preclusão 

 

É defeso às partes discutir, no curso do processo, as questões já 

decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 

As decisões interlocutórias submetem-se à preclusão, de que defluem 

conseqüências semelhantes às da coisa julgada formal. 

Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo 

juiz (CPC, art. 162, §2º), cabe-lhe o agravo. Mas se não interposto o recurso no 

prazo legal, ou se ele é rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão. 
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A sua essência é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade 

processual pelo fato de se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao 

seu exercício. 

a) preclusão temporal: decorrido o  prazo, extingue-se, 

independentemente de decisão judicial, o direito de praticar o ato 

(CPC, art. 183). Apresenta-se como um dos efeitos da inércia da 

parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual. 

b) preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre um ato 

praticado e outro, que se queria praticar também. Ex. quem aceitou a 

sentença, expressa ou tacitamente, não pode recorrer contra ela. 

c) preclusão consumativa: é a do art. 473. Origina-se de já ter sido 

realizado um ato, não importa se com bom ou mau êxito, não sendo 

possível tornar a realizá-lo. 

A preclusão é fenômeno que se relaciona apenas com as decisões 

interlocutórias e as faculdades conferidas às partes com certo prazo para o 

exercício. 

d) preclusão pro iudicato: há, em relação a todas as decisões 

processuais, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, 

nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à 

mesma lide (CPC, art. 471). A preclusão temporal se destina apenas 

às partes, mesmo porque os prazos do juiz são impróprios. 

Mormente quando se resolve questão em torno de matéria sujeita à 

disponibilidade das partes, a falta de impugnação importa concordância tácita à 

decisão. Firma-se o efeito preclusivo não só para as partes, mas também para 

o juiz, no sentido de que vedada se torna a retratação. 

Somente não ocorrerá esse tipo de preclusão quando afastada por 

regra legal extraordinária, como se dá, por exemplo, com as condições da ação 

e pressupostos processuais. 
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2.Limites da coisa julgada 

 

2.1 Limites objetivos 

 

O que individualiza a lide, objetivamente, são o pedido e a causa de 

pedir, isto é, o pedido e o fato constitutivo que fundamenta a pretensão. 

Decidindo a lide, a sentença acolhe ou rejeita o pedido do autor. 

A sentença faz coisa julgada sobre o pedido e só se circunscreve aos 

limites da lide e das questões decididas. 

 

2.2 Motivos da sentença 

 

A coisa julgada não envolve  a sentença como um todo, pois não se 

inclui na coisa julgada a atividade desenvolvida pelo julgador para preparar e 

justificar a decisão. 

Só o comando concreto pronunciado pelo juiz torna-se imutável por força 

da coisa julgada. Restringe-se ao dispositivo. 

Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance do 

dispositivo, não fazem coisa julgada.  

Assim, a rejeição de uma ação reivindicatória por falta de domínio do 

autor jamais pode ter autoridade de coisa julgada quanto a ser ou não o réu 

proprietário. 

 

2.3 Verdade dos fatos 

 

Não faz coisa julgada a verdade dos fatos, estabelecida como 

fundamento da sentença (CPC, art. 469, II). 
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Um fato tido como verdadeiro em um processo, pode muito bem ter sua 

inverdade demonstrada em outro, sem que a tanto obste a coisa julgada 

estabelecida na primeira relação processual. 

 

2.4 Questões prejudiciais 

 

Também não faz coisa julgada a apreciação da questão prejudicial, 

decidida incidentemente no processo (CPC, art. 469, III). 

Prejudicial é aquela questão relativa a outra relação ou estado que se 

apresenta como mero antecedente lógico da relação controvertida, mas que 

poderia, por si só, ser objeto de um processo separado. 

São antecedentes lógicos da conclusão da sentença. Não integram, 

portanto, o seu dispositivo. 

O juiz conhece da prejudicial e a resolve, sem vincular as partes, 

imutavelmente, a essa decisão, a qual só produz efeitos no processo em que 

foi proferida. 

Possui eficácia limitada à preclusão, no sentido de se impedir que a 

mesma questão seja suscitada novamente no mesmo processo. 

A solução de questão prejudicial poderá, excepcionalmente, apresentar 

a eficácia de coisa julgada quando a parte interessada requerer a declaração 

incidental (CPC, art. 5º e art. 325), porque então a lide terá sido ampliada para 

englobá-la como um de suas questões internas. 

2.5 Questões implicitamente resolvidas 

 

CPC, art. 474 – a coisa julgada material compreende o deduzido e o 

deduzível, pois isso, não se podem levantar, a respeito da mesma pretensão, 

questões argüidas ou que podiam ser, se com isto se consiga reduzir ou atingir 

o julgado imutável. 
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A finalidade prática exige que a coisa julgada permaneça firme, embora 

a discussão das questões relevantes tenha sido incompleta. 

Aplica-se tanto em relação ao réu como ao autor. 

Não se deve, contudo, confundir questões implicitamente resolvidas com 

pedidos não formulados pela parte ou não apreciados pelo juiz no processo já 

encerrado. 

Para aplicação da norma do art. 474, a comparação dos elementos da 

ação há de ser feita não entre as diversas pretensões formuladas nos dois 

processos, mas sim entre as decisões de mérito, porque só transitam em 

julgado as soluções da lide. 

Cada pedido revela uma lide, de sorte que, quando o autor cumula 

vários deles, numa só ação, o que ocorre é processo com pluralidade de lides. 

Se o juiz, por descuido, não resolveu um dos pedidos, a coisa julgada se 

estabelecerá só sobre a questão decidida. 

“A propositura de anterior ação para obter indenização pelo dano físico, 

julgada procedente, não impede o julgamento de outra, para obter a reparação 

pelo dano moral”. 

 • julgamentos presumidos ou implícitos ≠ questões implicitamente 

resolvidas: o nosso direito desconhece julgamentos presumidos ou implícitos. 

Só as premissas da conclusão do julgado é que se tem por decididas (CPC, 

art. 474). 

 

2.6 Duplo grau de jurisdição 

  

Só após a confirmação pelo tribunal é que produzem efeito as 

sentenças. 

a) proferidas contra a União, Estado, Distrito Federal, Município e as 

respectivas fundações de direito público e autarquias (pessoas 

jurídicas de direito público); 
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b) que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à 

execução de dívida ativa da Fazenda Pública (CPC, art. 585, VI). 

A coisa julgada não ocorre enquanto não confirmada a sentença pelo 

tribunal, com esgotamento da possibilidade de recurso voluntário pelas partes. 

Não pode a reapreciação da instância superior conduzir a um 

agravamento da situação do poder público. A sentença só poderá ser alterada 

contra a Fazenda quando, a par da remessa ex officio, houver também recurso 

voluntário da parte contrária. 

Não haverá o reexame sempre que a condenação ou o direito 

controvertido for de valor não excedente a 60 salários-mínimos, bem como a 

procedência de embargos do devedor na execução de dívida ativa até este 

valor. 

Também não haverá o reexame quando a sentença se fundar em 

jurisprudência do plenário do STF ou em súmula deste tribunal ou de tribunal 

superior competente. 

 

2.7 Limites subjetivos 

 

A sentença faz coisa julgada entre as partes entre as quais é dada, não 

beneficiando nem prejudicando terceiros (CPC, art. 472). 

O que não quer dizer que os terceiros possam ignorar a coisa julgada. O 

prejuízo que não se alcança com a coisa julgada é o jurídico (restrição direta ou 

negação de um direito de terceiro) e não simplesmente de fato.  

A impugnação da coisa julgada pelos terceiros prejudicados pode ser 

feita na simples forma de defesa ou réplica à preliminar de coisa julgada em 

todas oportunidades em que uma das partes pretende utilizar a sentença 

contra eles. 

Cabem, ainda, os embargos de terceiro, quando se tratar de execução 

de sentença condenatória que atinja bens de estranho. 
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Não é terceiro, porém, o sucessor a título singular ou universal da parte. 

 

2.7.1 Coisa julgada nas ações coletivas 

 

Com as ações coletivas criou-se um novo regime de eficácia subjetiva 

da coisa julgada que, diversamente do que se passa nas ações individuais do 

CPC, não se limita às partes do processo em que a sentença é dada. 

Os efeitos da sentença em muitos casos, permanecerão no âmbito 

próprio da tutela dos interesses difusos e coletivos. 

A coisa julgada formada no processo coletivo não respeita os limites 

subjetivos traçados pelo art. 472 do CPC, tanto entre os legitimados para 

demandar a tutela dos interesses transindividuais como em face das pessoas 

individualmente lesadas. 

Há a possibilidade de eficácia erga omnes, embora nem sempre de 

forma plena. 

a) Leis 4717/65 e 7.347/85: 

No campo do interesse transindividual, o sistema observado pela 

legislação é, em regra, o da coisa julgada erga omnes, atingindo não só as 

partes ativa e passiva da demanda, mas também outras entidades que teriam 

igual legitimidade para a demanda. 

Não prevalecerá a coisa julgada, nem a erga omnes, nem para a própria 

entidade autora, se a ação coletiva for julgada improcedente por deficiência 

de prova (LAP, art. 18 e LACP, art. 16). Neste caso, qualquer legitimado 

poderá intentar outra ação coletiva, com idêntico fundamento, valendo-se de 

nova prova. 

b) Lei 8078/90: 

O art. 103, §1º, que se aplica a todas as ações coletivas (arts. 110 e 

117), isto é, qualquer ação que cuide de interesses coletivos, difusos ou 
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individuais homogêneo determina que se deve analisar a eficácia da coisa 

julgada coletiva. 

Separa-se, primeiro, as ações que foram julgadas procedentes das que 

foram rejeitadas. Depois, entre as que foram rejeitadas, separam-se as em que 

a pretensão do autor foi rejeitada em julgamento exauriente sobre a 

ilegitimidade material da pretensão e aqueles outros em que o julgamento não 

encontrou elementos probatórios suficientes,sem para acolher, nem para 

rejeitar, em definitivo, a pretensão. 

 • pretensões de natureza individual: a sentença de procedência 

nas ações coletivas sempre produzirá coisa julgada erga omnes, beneficiando 

todos os titulares de direitos subjetivos individuais integrantes da comunidade, 

que poderão apoiar suas pretensões particulares contra a parte vencida, a 

partir da indiscutibilidade da respectiva causa debendi (CDC, arts. 97 e 103). 

Se a sentença for de improcedência, a coisa julgada operará 

plenamente no âmbito da ação coletiva, se não se tratar de insuficiência de 

prova, mas de inexistência de direito material. Nenhuma outra ação coletiva 

poderá ser proposta, seja pelo autor, seja por outro legitimado. 

Isto, porém, não prejudicará os direitos subjetivos individuais de 

terceiros, isto é, de quem não figurou no processo coletivo a nenhum título. 

Os particulares se beneficiam das vantagens advindas da sentença, mas 

não se prejudicam por suas desvantagens (CDC, art. 103, §3º). 

Assim: 

a) se a ação coletiva é rejeitada, seja por insuficiência de prova ou não, 

os particulares não serão alcançados pela coisa julgada que se 

manifestará apenas entre os legitimados para a ação coletiva; 

poderão os particulares exercitar suas ações individuais para buscar 

ressarcimento. 

b) se a ação coletiva é julgada procedente, os particulares poderão 

valer-se da coisa julgada, ficando dispensados de nova ação 
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individual condenatória, apenas terão de liquidar o montante de seus 

prejuízos individuais em procedimento de liquidação de sentença. 

 

2.8 Causas de estado (CPC, art. 472, 2ª parte) 

 

Atendidos os pressupostos de legitimidade  ad causam entre as partes 

do processo – citação, em litisconsórcio necessário, de todos os interessados -, 

o estranho não terá direito de discutir a matéria decidida, em outros processos, 

ainda que possa sofrer prejuízo em decorrência da decisão. 

 

2.9 Relações jurídicas continuativas e outros casos de 

rejulgamentos (CPC, art. 471) 

 

Não se procede a novo julgamento, salvo, em relações jurídicas 

continuativas, se sobreveio modificação do estado de fato ou de direito, 

quando a parte poderá pedir a revisão do que foi julgado. 

Dá-se naquelas situações de julgamento rebus sic stantibus, como é 

típico o caso de alimentos. A sentença, baseando-se numa situação atual, tem 

sua eficácia projetada para o futuro. 

A modificação da decisão será objeto de outra ação – a ação revisional 

– que, procedente, terá natureza constitutiva. 

 

2.9.1 Extensão da coisa julgada ao terceiro adquirente do bem 

litigioso 

 

A litigiosidade do bem não o torna intransmissível ou inalienável, de 

forma que é válido o negócio jurídico, oneroso ou gratuito. Essa alteração da 

situação jurídica não afetará a legitimidade das partes primitivas do processo 
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(CPC, art. 42), nem diminuirá a eficácia da sentença entre elas, já que seus 

efeitos se estenderão, por força de lei, aos sucessores das partes (CPC, art. 

42, §3º). 

Após o ato de disposição negocial, o alienante continua no processo 

como parte legítima, mas já na defesa do direito de outrem. 

 • desconhecimento da litigiosidade pelo terceiro de boa-fé: as 

ações reais ou reipersecutórias devem ser registradas no Registro Público. Se 

a litigiosidade estiver assentada, não há como invocar a boa-fé para fugir aos 

efeitos do art. 42, §3º. 

Se o litigante não cuidou de preservar a eficácia erga omnes da ação 

reipersecutória, restará ao terceiro adquirente defender-se contra a execução 

da sentença com a invocação de boa-fé. E se esta for demonstrada, tudo se 

passará como se a aquisição não tivesse se referido a bem litigioso e haverá a 

possibilidade de fazer seu direito material subjetivo prevalecer sobre a 

sentença. 

a) quando aquisição é feita pelo terceiro, mas o transmitente não foi a 

parte no processo (sucessivas alienações), ou se deu de forma 

originária como na usucapião ou na ocupação, não incidirá o art. 42, 

§3º e não ocorrerá coisa julgada contra o novo titular; 

b) se a aquisição se deu diretamente da parte processual, mas que 

permita a defesa da boa-fé, o art. 42, §3º será aplicável se o 

adquirente sabia que a coisa era litigiosa; 

c) se não houver como o adquirente defender sua posição de boa-fé, o 

art. 42, §3º incidirá, quer o terceiro soubesse ou não da litigiosidade. 
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CAPÍTULO XII – EMBARGOS DO DEVEDOR E DE 

TERCEIROS. CONCEITO. NATUREZA JURÍDICA, 

COMPETÊNCIA PARA OS RESPECTIVOS 

PROCEDIMENTOS, LEGITIMIDADE E EFEITOS 

 

 

1.Embargos do devedor 

 

1.1 Conceito 

 

São os embargos a via para se opor à execução forçada. Configuram 

eles incidentes em que o devedor procura defender-se dos efeitos da 

execução, não só visando evitar a deformação dos atos executivos e o 

descumprimento de regras processuais, como também resguardar direitos 

materiais supervenientes ou contrários ao título executivo, capaz de neutralizá-

lo ou de reduzir-lhe a eficácia, como pagamento, novação, compensação, 

remissão, etc. 

Os embargos do devedor acham-se subdivididos, por especialização 

procedimento, em três tipos diferentes: 

- embargos à execução de título judicial; 

- embargos à execução de título extrajudicial; 

- embargos à arrematação e à adjudicação. 

 

1.2 Natureza jurídica 

 

É a de uma ação de cognição incidental de caráter constitutivo, conexa à 

execução por estabelecer uma relação de causalidade entre a solução do 

incidente e o êxito da execução. 
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Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a 

contestação no processo de conhecimento. O embargante toma uma posição 

ativa, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença 

que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo. 

 

1.3 Legitimação 

 

Pode propor os embargos o sujeito passivo da execução forçada, isto é, 

o devedor contra quem se expediu o mandado executivo. Será ele o vencido na 

ação de condenação, ou o apontado devedor no título extrajudicial, bem como 

seu sucessor. 

São também legitimados os terceiros com responsabilidade executiva 

(fiador, sócio, etc.), desde que atingidos pelos atos de execução, assumam a 

posição de parte na relação processual criada pela ação proposta pelo credor. 

O terceiro não responsável pela execução e que não é parte no feito e 

nem pode pretender, a qualquer título, a posição de parte na relação 

processual executiva, não é legitimado para propor embargos. Se atingido por 

atos executivos, caberá defender-se através de embargos de terceiro. 

Se são vários os devedor, mas a penhora só atingiu bens de um deles, 

entende o STJ que uma vez garantido o juízo, todos podem oferecer 

embargos, inclusive aqueles que não tiveram bens penhorados. 

 

1.3.1 Autonomia dos embargos de cada co-executado 

 

O litisconsórcio passivo na execução não se reflete obrigatoriamente 

sobre a legitimidade e demais condições da ação incidental de embargos. 

Assim, os embargos de cada devedor têm caráter autônomo e 

independente, de modo que a falta de citação de um deles na execução é 

irrelevante em face da ação incidental, seja no tocante à regularidade da 
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relação processual, seja quanto à contagem do prazo de defesa. A falta de 

citação de um dos devedores não obsta o prosseguimento da execução em 

relação ao outro. 

O prazo para embargar é individual e nasce, para cada co-executado, a 

partir da intimação pessoal da penhora sobre seus bens. 

Não é condição para o prosseguimento a execução dos bens de outros 

litisconsortes, de forma que aquele que já sofreu a penhora tem de ajuizar 

logos seus embargos, sem cogitar da situação dos demais. 

Disso decorre que “o oferecimento dos embargos por um dos devedores 

não suspenderá a execução contra os que não embargaram, quando o 

fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante” (CPC, art. 739, 

§3º). 

Admite a lei que os embargos sejam parciais, caso em que seu efeito 

suspensivo não impedirá o prosseguimento da execução quanto a parte não 

embargada (CPC, art. 730< §2º). 

 

1.4 Competência 

 

O juízo da ação de embargos, que é feito incidental, é o mesmo da 

execução. 

Se a penhora é realizada em comarca estranha ao foro da causa 

(execução por carta), a competência para processar e julgar os embargos será 

definida conforme a matéria a ser debatida (CPC, art. 747). 

Os embargos que versarem unicamente sobre vícios da penhora, 

avaliação e alienação, atos delegados ao deprecado, são decididos por este 

juízo. 

Os embargos ao mérito ou exceções ao juízo principal são decididos 

pelo deprecante. 
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A apresentação dos embargos pode se dar em qualquer dos dois juízos 

que, se não se julgar competente, remetê-los-á para o outro (CPC, art. 747). 

Se a matéria argüível junto ao juízo deprecado for acompanhada de 

outras, a competência a prevalecer será a do juízo deprecante. 

 

1.5 Segurança do juízo como condição da ação de embargos do 

devedor 

 

É a garantia da execução, mediante depósito à ordem judicial de um 

bem apto a dar-lhe satisfação, caso a defesa do executado venha a ser 

repelida. Faz-se pela penhora (quantia certa) ou pelo depósito da coisa 

(entrega) (CPC, art. 737). 

Não ocorre a exigência da segurança do juízo para oposição de 

embargos à execução das obrigações de fazer. 

 

1.6 Prazo para a propositura dos embargos do devedor 

 

É de dez dias (CPC, art. 738) das juntadas (mandado de penhora, 

imissão ou busca e apreensão ou termo de depósito). 

O prazo é único, pouco importando a eventual multiplicidade de 

penhoras, não ensejando concessão de novo prazo as modificações, 

substituições ou complementações. 

A anulação da penhora não reabre o prazo, a não ser que tenha havido 

anulação do processo. 

 

1.7 Rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 739) 
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- apresentados fora do prazo legal 

- não se fundarem na matéria do art. 741 do CPC se a execução é 

de título judicial; 

- no indeferimento da inicial do art. 295: as deficiências da inicial, 

quando supríveis, não motivarão de imediato a rejeição. Deverá 

primeiro ser concedido o prazo de dez dias para que se emende 

ou complete a inicial (CPC, art. 284). 

A rejeição é medida preliminar e unilateral que se faz de plano, de 

maneira que o juiz não tem a necessidade de ouvir o credor embargado. 

O recurso cabível, por se tratar de ato com força de sentença, é o de 

apelação, que não afeta o andamento da execução, já que os embargos não 

chegaram a suspende-la (CPC, art. 520, V). 

 

1.8 Procedimento 

 

No seu curso normal, registram-se as mesmas fases que caracterizam o 

processo de execução: postulação, saneamento, instrução e sentença. 

A impugnação aos embargos será apresentada no prazo de 10 dias, 

designando-se em seguida audiência de instrução e julgamento. 

Não haverá audiência (CPC, art. 740, p. ún.), quando os embargos: 

- versarem somente sobre matéria de direito; 

- versando sobre direito e fato, a prova foi exclusivamente 

documental. 

Aplicam-se as providências preliminares dos arts. 323 a 328 do CPC. 

 

1.9 Revelia nos embargos 
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Não ocorre, perante os embargos do devedor, os efeitos da revelia, nos 

termos do art. 319 do CPC, se o credor deixar de produzir impugnação no 

prazo do art. 740. 

O credor não recebe a citação para se defender sob as penas do art. 

285 do CPC. O título executivo de que dispõe já é prova de seu crédito e razão 

suficiente para prosseguir com a execução.. Toca ao devedor-embargante 

todos o ônus da prova. 

Mesmo no silêncio do embargado, o juiz mandará intimar o embargante 

para especificar suas provas em cinco dias. 

 

1.10 Efeito suspensivo dos embargos 

 

Os atos executivos se suspendem após a interposição dos embargos do 

devedor. A cognição de impugnação do título é prejudicial à execução forçada 

(CPC, art. 739, §1º). 

Segue a regra geral que manda suspender o processo sempre que o 

provimento jurisdicional de mérito depender do julgamento de outra causa 

(CPC, art. 265, IV, a). 

Os atos executivos suspensos abrangem os atos de expropriação, de 

levantamento das coisas apreendidas ou de realização de obra a que se refere 

o título da obrigação de fazer ou não fazer. 

 

1.11 Embargos à execução de sentença 

 

O fundamento destes embargos é restrito, pois não se pode discutir o 

mérito da causa (CPC, art. 468). 

- falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento quando 

este correu à revelia do devedor; 
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- inexigibilidade do título: não se pode manejar a ação de execução 

enquanto não estiver em mora o devedor, isto é, sem que seja 

exigível a dívida. Pode ocorrer da pendência de recurso com 

efeito suspensivo ou subordinar-se a condição ou termo não 

verificados; 

- ilegitimidade de parte: não pode ser repetida aquela já deduzida 

no processo de conhecimento. É aquela dos arts. 566 a 568 do 

CPC; 

- cumulação indevida de execuções: a cumulação indevida de 

execuções em um só processo só é possível quando ocorra 

identidade de partes, de competência e forma processual (CPC, 

art. 574). A procedência não impede que o credor volte a propor 

as execuções separadamente; 

- excesso de execução ou nulidade desta até a penhora:  

- quantia superior ao título: não se extingue a execução por 

inviabilidade, somente se reduz o seu valor até a quantia devida; 

- recai em coisa diversa daquela declarada no título, podendo os 

embargos conduzir à anulação de toda a execução ou apenas à 

redução dela à quantidade compatível com a força do título; 

- quando se processa de modo diferente do que foi determinado na 

sentença; 

- o credor, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o 

adimplemento da do devedor: trata-se da exceção do contrato 

não cumprido; 

- se o credor não provar que a condição se realizou (CPC, art. 572). 

- qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação: 

o pagamento, novação, compensação, transação ou a prescrição 

fazem extinguir o direito do credor na sentença, e podem ser 

invocados, desde que se tenham verificados posteriormente ao 

julgamento. Se anteriores à formação do título executivo, estará 

preclusa a possibilidade de invoca-los (CPC, art. 474). 

A enumeração do art. 741, VI é exemplificativa. A ocorrência deve ser 

cumpridamente provada, correndo o ônus da prova por inteiro ao devedor. 
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A incompetência do juízo da execução, bem como a suspeição ou 

impedimento do juiz: as exceções de incompetência, suspeição e impedimento 

devem ser oferecidas juntamente com os embargos (CPC, art. 742). 

A competência do juízo da ação condenatória para a execução de 

sentença é funcional e inderrogável. 

A suspeição e impedimento, como são voltadas contra o juiz, não 

afastam o juízo. O substituto legal assumirá o processo. 

Não se deve elaborar em uma só peça os embargos e a exceção, 

embora as petições sejam apresentadas a um só tempo (CPC, art. 742), pois 

devem as exceções serem autuadas separadamente, conforme a regra geral 

do art. 299 do CPC. 

Se não houver apresentação simultânea, continuará a fluir o prazo até o 

término do decênio legal, não ocorrendo preclusão consumativa. 

 

1.12 Embargos de retenção por benfeitorias 

 

É cabível na execução por título extrajudicial, não mais na execução de 

sentença (L. 10.444/02). 

Fundam-se esses embargos no direito de retenção, que é o direito 

assegurado ao possuidor de boa-fé de reter a coisa em que tenha feito 

benfeitorias necessárias e úteis até ser indenizado. 

Não existe direito de retenção por benfeitorias voluptuárias. 

O possuidor de má-fé não tem direito à retenção, mesmo que por 

benfeitorias necessárias e úteis. 

Também se submete à necessidade de segurança prévia do juízo. O 

depósito preliminar da coisa (CPC, art. 737, II) não anula a posse do 

embargante, mas somente atribui as posses direta e indireta a pessoas 

distintas. 
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1.13 Embargos à execução fundada em título extrajudicial (CPC, art. 

745) 

 

O devedor, autor da ação de embargos, pode discutir amplamente o 

negócio jurídico criador do título executivo, mas terá a seu cargo o ônus da 

prova que só se desincumbirá mediante elementos convincentes, dada a 

presunção de legitimidade e certeza que milita em prol do título executivo. 

Se não opostos os embargos em tempo hábil, o juiz simplesmente 

prossegue a execução, sem qualquer julgamento sobre procedência da ação 

ou subsistência da penhora. 

 

1.14 Autonomia da ação de embargos do devedor 

 

A natureza dos embargos é de verdadeira ação de conhecimento. 

Uma das principais características é a sua autonomia, tanto é que a 

desistência da execução pelo credor não afeta a ação conexa do executado, 

que pode perfeitamente prosseguir nos embargos em busca de uma sentença 

que anule o título neles impugnado. 

CPC, art. 569 – distinção: 

- embargos puramente processuais (de forma): a desistência da 

execução acarreta também a extinção dos embargos, pois ficam 

sem objeto. Ao credor serão imputados os ônus sucumbenciais. 

- embargos substanciais (de mérito): a desistência não afeta a 

ação do embargante, porque lhe assiste o direito de prosseguir na 

ação incidental para encontrar uma solução judicial definitiva. 
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1.15 Embargos à arrematação e à adjudicação 

 

Após a arrematação e a adjudicação, pode o devedor opor embargos 

fundados na nulidade da execução, pagamento, novação, transação e 

prescrição supervenientes à penhora. 

O procedimento é o mesmo dos embargos do devedor. 

O prazo é de 10 dias a contar da lavratura do auto de arrematação ou 

adjudicação. 

 

2.Embargos de Terceiro (CPC, arts. 1046 a 1054) 

 

2.1 Conceito 

 

Ação incidental que se pode opor a qualquer tipo de ação onde posse 

ou direito de estranho ao processo sofre moléstia ou turbação por ato judicial. 

Na execução, quando esta ultrapassa os limites patrimoniais da 

responsabilidade pela obrigação ajuizada. 

Visam proteger tanto a propriedade como a posse e podem se 

fundamentar em direito real ou pessoal: 

Casos como (CPC, art. 1046): 

- penhora; 

- depósito; 

- arresto; 

- seqüestro; 

- alienação judicial. 

- arrecadação; 

- inventário e partilha 
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2.2 Legitimação ativa 

 

É daquele que, não sendo parte no processo, vem a sofrer turbação ou 

esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. 

Equipara-se a terceiro a parte que, figurando no processo, defende 

bens que não podem ser atingidos pela apreensão judicial (CPC, art. 1046, 

§2º). 

Também é terceiro o cônjuge que defende bens dotais, reservados ou 

meação (CPC, art. 1046, §3º), não importando que o cônjuge tenha sido 

intimado da penhora, pois não se apresenta como devedor. 

O cônjuge não poderá ingressar com os embargos de terceiro quando 

for executado como litisconsorte sob afirmação, na inicial, de que se trata de 

dívida contraída pelo outro a bem da família (CPC, art. 10, p. ún., III). 

Também o credor com garantia real pode usar os embargos para obstar 

a alienação judicial (CPC, art. 1047, II). 

  

2.3 Legitimidade passiva 

 

É o exeqüente, e às vezes, também o executado, se a nomeação do 

bem partiu dele. 

 

2.4 Valor da causa 

 

Deve ser o valor dos bens pretendidos e não o da causa onde foram 

objeto da apreensão judicial. 

Não é superior ao débito, pois a ameaça patrimonial se limita a este. 
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2.5 Competência 

 

É o juízo que ordenou a apreensão (CPC, art. 1049). Nos casos de 

precatória, a competência é do juiz deprecado. 

Quando a designação  do bem a penhorar é feita pelo juízo deprecante, 

como nas execuções de objeto de garantia real, só o juízo executante poderá 

rever seu ato executivo. 

 

2.6 Procedimento 

 

Podem ser apresentados a qualquer tempo no curso da execução, até 

cinco dias após a assinatura da carta de adjudicação, alienação ou remição. 

No processo de conhecimento, a qualquer tempo enquanto não 

transitada em julgado a sentença. 

A sentença que julga, como põe fim ao processo (CPC, art. 162, §1º), 

desafia apelação (CPC, art. 513), que terá apenas efeito devolutivo. 

É cabível justificação sumária da posse em audiência preliminar, com 

possibilidade de reintegração liminar em favor do embargante (CPC, art. 1050 

e 1051). 

O embargado é citado, mas se admite que esta citação não seja 

pessoal. O procedimento é o mesmo das cautelares (CPC, art. 803). 

 

2.7 Efeito 

 

Seu efeito é a suspensão do processo, quando versarem sobre todos 

os bens apreendidos. Se forem parciais, a execução prosseguirá como 

referência aos bens não embargados (CPC, art. 1052). 
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2.8 Sucumbência na ação de embargos de terceiro 

 

O reconhecimento da procedência dos embargos de terceiros gera para 

o embargado o ônus da sucumbência, mesmo que não tenha contestado a 

ação ou concordado com o levantamento da penhora. 

Se a penhora foi feita apenas por iniciativa do Oficial de Justiça, o 

embargado não será onerado com a sucumbência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XIII – PROCESSO CAUTELAR. TUTELA 

CAUTELAR. EFICÁCIA TEMPORAL DOS 
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PROVIMENTOS CAUTELARES. AÇÃO CAUTELAR 

INOMINADA 

 

 

1.Prevenção contra o perigo de dano no curso do processo 

 

1.1 Processo cautelar e processo principal 

 

O processo cautelar é terceiro gênero contendo as funções do processo 

de conhecimento e execução, e tendo por objetivo específico a prevenção. 

Contenta-se em outorgar situação provisória de segurança para os 

interesses dos litigantes. Cabe-lhe função auxiliar e subsidiária de servir à 

tutela do processo principal. 

Ao eliminar situação de perigo que envolve apenas um interesse do 

litigante, o processo cautelar está, acima de tudo, preocupado em assegurar 

que o resultado do processo principal seja útil. 

A tutela cautelar, diversamente da de mérito, não é definitiva, mas 

provisória e subsidiária. 

O provimento cautelar não consiste em antecipar solução da lide para 

satisfazer prematuramente o direito material que se disputa no principal. O que 

se obtém no processo cautelar e por meio de uma medida cautelar, é apenas a 

prevenção contra o risco de dano imediato que afeta o interesse litigioso da 

parte e que compromete eventual eficácia da tutela definitiva a ser alcançada 

no processo de mérito. 

 

1.2 Peculiaridades da atividade cautelar. Instrumentalidade 
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As medidas cautelares não têm um fim em si, já que toda sua eficácia 

opera em relação a outras providências que hão de advir em outro processo. 

Dispõe o art. 796 do CPC que “o procedimento cautelar pode ser 

instaurado antes ou no curso do processo principal e é sempre deste 

dependente.” 

Cabe ao processo cautelar tutelar o processo de conhecimento, de 

forma a garantir que o seu resultado seja eficaz. 

Não se pode entender o processo cautelar senão ligado a outro 

processo, posto que as medidas preventivas não são satisfativas, mas apenas 

preservativas. 

É instrumental a função cautelar, porque não se liga à declaração do 

direito. As medidas urgentes de natureza satisfativa regem-se pelo instituto da 

antecipação de tutela (CPC, arts. 273 e 461). 

 

1.3 Provisoriedade 

 

Toda medida cautelar é caracterizada pela provisoriedade, no sentido 

de que a situação preservada ou constituída mediante o provimento cautelar 

não se reveste de caráter definitivo, e, ao contrário, se destina a durar por um 

espaço de tempo delimitado. 

As medidas cautelares têm duração temporal limitada àquele período de 

tempo que deverá transcorrer entre a sua decretação e a superveniência do 

provimento principal ou definitivo. Estão destinadas a ser absorvidas ou 

substituídas pela solução definitiva de mérito. 

Nem toda medida provisória é cautelar, como não o são as liminares que 

se admitem em certos procedimentos especiais de mérito, como os interditos 

possessórios e os mandados de segurança. 
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Essas últimas, ao contrário da cautelar, já se apresentam como entrega 

provisória e antecipada do pedido, são decisões satisfativas, mas precárias. 

Destinam-se a se transformar em definitivas com a sentença. 

Já com as cautelares, isso não ocorre, pois se extinguem com o 

advento da solução definitiva. 

 

1.4 Revogabilidade 

 

A sentença proferida em processo cautelar não faz coisa julgada 

material. 

É característica da cautelar, como provimento emergencial, a 

possibilidade de substituição (CPC, art. 805), modificação ou revogação a 

qualquer tempo (CPC, art. 807). 

Não se fala em decisão de mérito nas cautelares, pois não versam elas 

sobre lide. 

Se desaparece a situação fática que levou o órgão jurisdicional a 

acautelar o interesse da parte, cessa o motivo da precaução. O juiz resolve 

rebus sic stantibus. 

Não se pode argüir coisa julgada, que só existe sobre as decisões de 

mérito (CPC, art. 468). 

A revogação ou modificação não são atos livres a mero arbítrio do juiz. 

Surgida a medida em processo de ação, gera situação jurídica definitiva 

e estável para as partes, de modo que “podem ser revogadas ou modificadas, 

não de ofício ou a requerimento simples ou mero despacho, mas com 

obediência ao procedimento cautelar comum. Cabe ao que sofreu a medida 

alegar e provas que as coisas ou circunstâncias mudaram.” 
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1.5 Autonomia 

 

Os fins do processo cautelar são realizados independentemente do 

resultado do processo principal. 

O pressuposto da autonomia encontra-se na diversidade de sua função 

diante das demais atividades jurisdicionais. 

Mais se destaca quando se verifica que o resultado de um não reflete 

sobre a substância do outro, podendo, muito bem, a parte que logrou êxito na 

ação cautelar sair vencida na ação principal e vice-versa. 

A ação cautelar é, de tal sorte, acolhida ou rejeitada por seus próprios 

fundamentos e não em razão do mérito da ação principal. 

Neste sentido é o art. 810 do CPC, ao dispor que o indeferimento da 

medida cautelar não obsta a que a parte intente a ação e nem influi no 

julgamento desta.  

 

1.6 Classificação das medidas cautelares  

 

a) medidas para assegurar bens: compreendendo as que visam 

garantir uma futura execução forçada e as que apenas procuram 

manter um estado da coisa; 

b)  medidas para assegurar pessoas: providências relativas à guarda 

provisória de pessoas e as destinadas a satisfazer suas 

necessidades urgentes; 

c) medidas para assegurar provas: antecipação de coleta de 

elementos de convicção a serem utilizados na futura instrução do 

processo principal. 

 

1.7 Classificação do direito positivo 
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a) a primeira classificação as divide: 

- típicas ou nominadas: reguladas sob a denominação de 

“procedimentos cautelares específicos”; 

- atípicas ou inominadas: compreendendo o poder geral de 

cautela do art. 798. 

b) a segunda divide as medidas conforme o momento em que 

forem deferidas: 

- medidas preparatórias: considerando-se aquelas que antecedem 

a propositura da ação principal; 

- medidas incidentes: surgem no curso do processo principal. 

 

1.8 Medidas cautelares contenciosas e não-contenciosas 

 

As medidas cautelares tanto podem surgir em razão de situação de 

litígio, quanto isento deste, em jurisdição voluntária. 

Toda e qualquer medida cautelar pressupõe um processo principal, 

ordinariamente contencioso. Quanto à medida preventiva, contudo, nem 

sempre há controvérsia ou disputa entre as partes que podem ambas estarem 

interessadas na sua efetivação, como as vistorias e depósitos espontâneos de 

bens litigiosos. 

Se houver resistência à providência, surge verdadeira lide, cuja solução 

se alcança em procedimento contencioso, com resguardo do contraditório, 

segundo o rito dos arts. 801 e 804. 

A distinção entre as medidas pode ser feita pela existência ou não de 

contestação, o que importa para efeitos da sucumbência. 

 

1.9 Medidas cautelares e outras medidas provisórias: tutela cautelar 

e tutela antecipatória 
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Fala-se nas medidas cautelares e nas provisórias de natureza 

antecipatória; estas de cunho satisfativo, e aquelas, preventivas. 

A antecipação de tutela de caráter genérico (CPC, art. 273) aplica-se, 

em tese, a qualquer procedimento de cognição, sob a forma de liminar 

deferível sem necessidade de observância do rito das cautelares. 

Dependerá dos seguintes requisitos: 

- requerimento da parte; 

- produção de prova inequívoca dos fatos arrolados na inicial; 

- convencimento quanto à verossimilhança da alegação da parte; 

- fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação; 

- abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do 

réu; 

- possibilidade de reverter a medida antecipada, caso o resultado 

da ação venha a ser contrário à pretensão da parte que requereu 

a medida. 

 

2.Requisitos específicos da tutela jurisdicional cautelar 

 

2.1 Requisitos da tutela cautelar 

 

a) um dano potencial, risco que corre o processo principal de não ser 

útil ao interesse demonstrado pela parte, a ser objetivamente 

apurável; 

b) plausibilidade do direito substancial invocado por quem pretenda a 

segurança. 

 

2.2 O fumus boni iuris 
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Para a ação cautelar, não é necessário demonstrar cabalmente o direito 

material em risco, mesmo por ser este litigioso e depender a sua comprovação 

de declaração no processo principal. 

Só se pode tutelar o interesse que, pela aparência, se mostre plausível 

de tutela em processo principal. Mesmo porque, quando da narração dos fatos 

não decorre, logicamente, a conclusão pretendida pelo autor, sua petição, no 

processo de mérito, é inepta e deve liminarmente ser deferida (CPC, art. 295, 

p. ún., II). 

Sendo inviável o processo principal, não se concebe possa deferir-se a 

tutela cautelar, cujo objetivo é servir como seu instrumento. 

A incerteza sobre o direito do requerente não impede a concessão da 

tutela cautelar. 

Somente é de se cogitar da ausência de fumus boni iuris quando, pela 

aparência exterior da pretensão inicial (substancial) se divise carência de ação 

ou a inevitável rejeição do pedido, pelo mérito. 

 

2.3 Periculum in mora 

 

A parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a 

tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria 

tutela. Corresponde o dano, assim, a uma alteração na situação de fato 

existente ao tempo do estabelecimento da controvérsia. 

Deve o “perigo” ser: 

- fundado: é o que não decorre de simples estado de espírito do 

requerente, temor ou dúvida pessoal, mas que se liga a uma 

situação objetiva, demonstrável através de algum fato concreto; 

- relacionado a dano próximo: uma lesão que provavelmente 

deva ocorrer ainda durante o curso do processo principal, isto é, 

antes da solução definitiva de mérito; 
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- grave e de difícil reparação (CPC, art. 798): a um só tempo, 

mesmo porque as duas idéias se completam. 

A irreparabilidade ou problemática reparabilidade pode ser aferida do 

ponto de vista objetivo e subjetivo. No primeiro caso, é de considerar-se 

irreparável o dano que não permita, por sua natureza, nem reparação 

específica, nem do respectivo equivalente (indenização). 

Do ponto de vista subjetivo, é de admitir-se quando o responsável não 

tenha condições para efetua-la 

Deve-se ter com “grave” todo dano que, uma vez ocorrido, irá importar 

supressão do interesse que se espera prevalecer na solução da lide. 

 

2.4 Oportunidade da providência cautelar 

 

Dispõe o art. 796 que “o procedimento cautelar pode ser instaurado 

antes ou no curso do processo principal e é sempre deste dependente”. 

 

2.5 Tutela cautelar de ofício 

 

O princípio da ação (iniciativa) vigora, como regra geral, no campo da 

tutela cautelar. 

Sofre abrandamento em duas situações peculiares: 

a) pela previsão excepcional das cautelares de ofício (CPC, art. 797): 

encontra rigorosas limitações no direito positivo, pois só se as admite 

desde que expressamente autorizadas por lei. 

O poder não compreende o de iniciar um processo cautelar, mas o de 

tomar medidas cautelares avulsas, dentro de outros processos já existentes, 

em situações reguladas por lei. 
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São exemplos: o arresto do art. 653; a exigência de caução do art. 588, I 

e II; reservas de quinhão do herdeiro impugnado preterido ou na habilitação de 

crédito no inventário (CPC, 1000, 1001 e 1018). 

b) pelo poder reconhecido, implicitamente, ao juiz de modificar a 

medida cautelar que lhe foi requerida pela parte, ou de eleger a 

medida que julgar adequada diante do caso concreto (CPC, art. 798 

e 807). 

 

2.6 Caráter incidental da medida cautelar de ofício 

 

Uma característica deste provimento é o seu caráter obrigatoriamente 

incidental. 

O juiz jamais iniciará processo de ofício, assim, a faculdade do exercício 

do poder cautelar há de integrar, incidentalmente, os próprios autos do 

processo de conhecimento ou de execução onde as medidas se tornem 

necessárias. 

Não ensejam sequer autuação apartada ou em apenso, posto faltar a 

própria petição inicial. 

 

3.Poder geral de cautela 

 

3.1 Medidas típicas e medidas atípicas 

 

A função cautelar não fica restrita às medidas típicas, definidas em lei. O 

intuito da lei é assegurar meio de coibir qualquer situação de perigo que possa 

comprometer a eficácia ou utilidade do processo principal. 

Daí existir a previsão de que caberá ao juiz determinar outras medidas 

provisórias, além das específicas, desde que julgadas adequadas, sempre que 
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houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause 

ao direito da outra lesão de grave ou difícil reparação (CPC, art. 798). 

São medidas criadas e deferidas pelo próprio juiz, diante de situações de 

perigo não previstas ou não reguladas por lei. Esse poder de criar outras 

providências de segurança recebe o nome de “poder geral de cautela”. 

Entre as medidas típicas e as que provêm do poder geral de cautela não 

há diferença de natureza ou substância. 

Diante do poder geral de cautela, a atividade jurisdicional apóia-se em 

“poderes indeterminados”. 

 

3.2 Requisitos das medidas cautelares atípicas 

 

Pelo texto do art. 798 conclui-se que os requisitos das medidas atípicas 

são os mesmos das medidas cautelares típicas, isto é, para obter-se a medida, 

é preciso: 

- um interesse em processo principal (direito plausível ou fumus boni 

iuris); 

- fundado receito de dano, que há de ser grave e de difícil reparação, e 

que se tema possa ocorrer antes da solução definitiva da lide, a ser 

encontrada no processo principal. 

 

3.3 Forma e conteúdo das medidas atípicas 

 

Dispõe o art. 799 do CPC que no exercício do poder geral de cautela, 

“poderá o juiz, para evitar dano, autorizar ou vedar a prática de determinados 

atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a 

prestação de caução.” 
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A enumeração tem sido interpretada como exemplificativa, sem caráter 

exaustivo. 

Qualquer que seja a medida atípica, apresentar-se-á sempre como uma 

ordem, comando ou injunção imposta pelo órgão judicial para as partes em 

conflito. 

Podem ser de caráter positivo ou negativo (fazer ou não fazer), e terão 

como destinatária a pessoa que com sua ação ou omissão ameace restringir 

ou suprimir interesse substancial do promovente. 

 

3.4 A discricionariedade do poder geral de cautela e a escolha da 

medida atípica 

 

Uma vez requerida a medida atípica ao juiz, terão de ser valoradas não 

só a sua necessidade, mas também a sua adequação e capacidade para 

eliminar o perigo. 

O juiz não tem a iniciativa da tutela cautelar (CPC, arts. 2º e 801), mas, 

uma vez invocada a prestação, incumbe ao juiz adequar a medida aos limites 

e objetivos da jurisdição de prevenção. 

O poder discricionário atua: 

- no que se refere à apreciação da verossimilhança das 

circunstâncias reveladoras do interesse a proteger; 

- no que concerne ao juízo de possibilidade ou probabilidade de 

que se verifique o evento danoso e à oportunidade de 

providenciar a eliminação do perigo; 

- na escolha da providência que, segundo as circunstâncias, se 

afigura, no juízo, mais idônea para conservar o estado de fato e 

de direito envolvido na lide. 

Cabe ao juiz apenas a liberdade restrita de traçar o conteúdo prático. 
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3.5 Opção entre medida típica e atípica 

 

O fato de que algumas pretensões encontrem-se reguladas na lei não 

implica afastar o objeto das medidas típicas da incidência também das atípicas. 

Se um crédito pode ser objeto de arresto, não se impede que se 

promova a interdição de dispor. 

 

3.6 Limites do poder geral de cautela 

 

A primeira limitação do arbítrio do juiz situa-se na “necessidade”, pois 

somente a medida necessária dentro dos objetivos da tutela cautelar pode ser 

deferida. 

A situação substancial, para justificar a medida atípica, deve ser 

suscetível de modificações no tempo e estas modificações são passíveis de 

causar prejuízo. 

Não podem as medidas assumir feição satisfativa, pois seu objetivo é 

garantir a utilidade e eficácia de futura prestação jurisdicional de mérito. 

Porque têm caráter conservativo, as medidas atípicas não deverão ter 

conteúdo igual ao da prestação a que corresponde a realização do próprio 

direito subjetivo que se discute na lide. 

Nem mesmo a imposição de cláusula ou condição de posterior reposição 

ao estado deve permitir ao juiz o deferimento de medidas satisfativas, que 

corresponderiam a execução provisória de sentença ainda não proferida. 

É texto de lei que as medidas cautelares não devem influir na solução 

da ação principal (CPC, art. 810), de maneira que esta tanto pode vir a ser, no 

final, favorável ou não ao promovente da cautelar. 

Deve haver proporção entre a providência atípica e a prestação que se 

espera obter no processo de mérito. 
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Não se admite que, a pretexto de medida atípica, seja decretada a 

suspensão de eficácia ou executoriedade de sentença ou outro provimento 

judicial de mérito. Nem mesmo a ação rescisória suspende a execução do 

decidido transitado em julgado (CPC, art. 489). 

São, ainda, restrições ao poder geral de cautela: 

- só o direito que, aparentemente, se pode fazer valer em juízo é 

que merece a tutela das medidas atípicas; 

- não cabe a tutela quando a situação substancial for constituída de 

um direito natural, insuscetível de exigência ou realização coativa 

no processo principal; 

- não cabe a proteção de simples expectativa de direito; o que se 

garante é o exercício do direito adquirido; 

- não impede a configuração do fumus boni iuris e do poder geral 

de cautela, a circunstância de ser incerta ou controvertida a 

relação jurídica entre as partes. Basta que, em teses, o direito 

seja tutelável pelas vias ordinárias. 
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CAPÍTULO XIV – RELAÇÃO PROCESSUAL CAUTELAR 

 

 

1.Elementos subjetivos do processo cautelar 

 

1.1 Legitimidade 

 

São partes legítimas para a ação cautelar os mesmos sujeitos perante 

os quais deve se desenvolver a relação processual do juízo de mérito. 

Não se discute o mérito ou a lide na cautelar. 

Não só o sujeito ativo da ação de mérito pode manejar a ação cautelar, 

tanto ele como o réu podem se valer da tutela de segurança. 

 

1.2 Competência 

 

Segundo o art. 800, a competência para o processamento é do juiz que 

preside a causa principal já em andamento, ou se ainda não foi proposta, é 

do juiz competente para conhece-la, futuramente. 

A regra decorre do princípio da acessoriedade (CPC, art. 108), posto 

que toda ação cautelar está, necessariamente, vinculada a uma ação de 

mérito, mesmo que ainda não tenha sido proposta. 

Entre as duas ações ocorre a prevenção, pouco importando qual tenha 

sido ajuizada primeiro. 

Em casos de urgência, em que se mostre inviável o requerimento 

perante o juiz da causa principal, a medida cautelar pode ser requerida no juízo 

do local dos bens em risco de lesão. Deferida a medida e afastada a situação 

perigosa, os autos serão remetidos ao juiz da causa principal, para julgamento 

final e apensamento aos autos do procedimento de mérito (CPC, art. 809). 
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1.3 Competência e prevenção do juízo 

 

Se já existe a ação principal, não haverá dificuldade para determinar a 

competência para a medida cautelar. O juiz da causa principal em curso será, 

também, o juiz do procedimento acessório. Trata-se de competência absoluta 

e improrrogável. 

Se a medida é preparatória, a competência fixa-se conforme as regras 

ordinárias dos processos de conhecimento e execução. 

Ajuizada a cautelar, fica preventa a competência do juiz que dela 

conheceu para o posterior ajuizamento da ação principal. 

A prevenção não se aplica quando a cautelar for ajuizada perante juiz 

incompetente para a ação principal. A prevenção pressupõe a competência a 

ser fixada, de sorte que só se dá entre juízes igualmente competentes, 

tomando um deles conhecimento da causa em primeiro lugar. 

Jamais ocorre envolvendo juiz incompetente. Nem há de se cogitar de 

falta de exceção de incompetência ou de eventual prorrogação para a futura 

ação principal. 

Sendo a ação cautelar acessória e dependente da principal, esta é que 

atrai e não vice-versa. 

 

1.4 Competência cautelar em grau recursal 

 

A competência cautelar, durante a tramitação recursal, é do tribunal e 

não do juiz de primeiro grau. Diz o CPC, art. 800. 

 

1.5 Intervenção de terceiros 
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Não há empecilho para a admissibilidade da assistência (CPC, arts. 50 

a 55), já que o interesse que justifica a coadjuvância do terceiro para auxiliar a 

parte a obter sentença pode ter início já na tutela preventiva. 

A oposição, todavia, não tem maior pertinência como matéria de 

segurança discutida no processo cautelar. Na oposição se busca a sentença de 

mérito em favor do poente, e somente no processo de conhecimento é que se 

discute a lide. 

Nada impede a nomeação à autoria, que visa corrigir a pertinência 

subjetiva da relação processual mediante a indicação da verdadeira parte 

titular. 

Por fim, a denunciação da lide e o chamamento ao processo são 

modalidades de intervenção ligadas exclusivamente ao mérito da ação 

principal. 

O que se apura nestas figuras interventivas é a relação jurídica material 

existente entre uma das partes e o terceiro. Só se pode cuidar desses temas 

em processo principal, já que o processo cautelar não se presta para compor 

lides. 

 

2.Elementos objetivos do processo cautelar 

 

2.1 Objetos da tutela cautelar 

 

Pode incidir sobre pessoas, objetos ou provas. 

A cautela preventiva a coisas procura impedir o desaparecimento de 

bens, sobre os quais a futura execução pode recair; ou visa simplesmente a 

assegurar o estado, sem outro propósito senão o de evitar inovações da 

situação dos bens litigiosos. 
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Quanto à medida sobre pessoas, dizem respeito à sua segurança e 

tranqüilidade. Podem também referir-se à satisfação de necessidades urgentes 

e imperiosas. 

Medidas sobre provas visam a garantir ao processo meios de 

convencimento em risco de desaparecimento. 

 

2.2 Instrução do processo cautelar 

 

A prova pode ser o objeto tutelado contra o risco de desaparecimento, e 

na sua acepção comum, elemento de convicção para apurar as condições de 

deferir a tutela preventiva. 

A instrução das causas cautelares é necessariamente sumária em 

razão da emergência que o provimento visa afastar. Reduzem-se, por isso, as 

provas a informações sumárias, fundadas em critérios de mera plausibilidade. 

A má-fé do promovente pode ser refreada somente com a caução, ou 

reparada, se necessário, com a condenação à reparação do dano. 

 

2.3 Autonomia da instrução do processo cautelar 

 

A instrução da ação cautelar não se confunde com a da ação principal, 

por versar sobre fatos diversos e tender a justificar decisão diferente daquela a 

ser obtida na ação de mérito. 

Não há inconveniente que as audiências sejam unificadas. 

O que não se admite é que o juiz determine o sobrestamento do 

procedimento cautelar, quando a medida ainda não foi deferida, para aguardar 

a marcha retardada da ação principal. 
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3.Procedimento 

 

3.1 Procedimento da ação cautelar 

 

Por ser o provimento cautelar poder instrumental de provocar uma 

situação de garantia, sem embargo de estar coordenada à ação de mérito, a 

ação cautelar, inominada ou não, é sempre uma ação distinta e autônoma. 

Tem individualidade própria, pois os métodos e objetivos da ação cautelar são 

próprios e distintos daqueles da ação principal. 

O rito especial e sumário da ação cautelar é inacumulável com o da 

ação principal. 

Inicia-se por petição inicial do promovente (CPC, art. 801), seguida de 

citação do promovido (CPC, art. 802), contestação, instrução probatória e 

sentença (CPC, art. 803). 

Há de ser instalada entre as mesmas partes que têm legitimidade para 

o processo principal. 

 

3.1.1 Procedimentos cautelares 

 

Há um procedimento cautelar comum (CPC, arts. 801 a 803) e vários 

especiais (específicos) (CPC, arts. 813 a 889). 

O procedimento comum serve como rito a ser seguido nas medidas 

cautelares inominadas ou atípicas e como regulamentação subsidiária e 

genérica para os procedimentos especiais (CPC, art. 812). 

Os procedimentos específicos ordenam-se em três circunstâncias: 

- para fixar os ritos especiais para certas providências (busca e 

apreensão, caução, etc), sem cogitar de requisitos 

individualizados para a medida; 
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- apenas para regular requisitos especiais de algumas medidas, 

mantido, porém, o rito comum dos arts. 801-804 do CPC (arresto, 

seqüestro, etc); 

- para estipular ritos e requisitos especiais (exibição, antecipação, 

atentado, etc). 

 

3.1.2 Autuação própria 

 

Seja antecedente ou incidente, nominado ou inominado, por possuir rito 

próprio dá sempre lugar à autuação individuada, devendo seus autos serem 

apensados ao principal (CPC, art. 809). 

Mesmo que incidental, não se deve admiti-la cumulada com a 

pretensão de direito material, na petição inicial da ação de mérito. 

 

3.1.3 Cumulação de pedidos principais e cautelares 

 

A cumulação de pedidos, numa só petição, pressupõe a homogeneidade 

da tutela jurisdicional (todos devem ser de conhecimento, executivos ou 

cautelares). 

Caso se admitisse a cumulação na mesma petição e nos mesmos autos, 

do procedimento principal e do cautelar, este último seria conduzido ao rito 

ordinário (CPC, art. 299, §2º), o que redundaria prejuízo para o requerente, 

caso não obtivesse a medida liminar e, caso contrário, para o requerido, que só 

obteria julgamento de sua defesa contra a cautelar na sentença final da ação 

de mérito, de cujo recurso, nem autor, nem réu, obteria o efeito apenas 

devolutivo, como ocorre no processo cautelar (CPC, art. 520, IV). 

A exigência de autos próprios e apensamento (CPC, art. 809) só diz 

respeito às ações cautelares, já que nada têm a ver com os casos de medidas 

cautelares de ofício (CPC, art. 797). A estas últimas não corresponde processo 
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e ação cautelares, dado que não passam de providências “administrativas” 

incidentais. 

Se o juiz pode decretá-las de ofício, pode a parte, também, provocá-lo, 

seja na petição inicial da ação de mérito, seja em requerimento posterior, que 

será incluído nos autos existentes, sem necessidade de autuação apartada, 

porque não geram nova e distinta relação processual. 

 

3.2 Petição inicial da ação cautelar 

 

Seja medida antecedente (preparatória) ou incidente, a tutela cautelar 

será sempre provocada mediante petição inicial que, segundo o art. 801, 

deverá conter: 

- autoridade judiciária; 

- nome, estado civil, profissão e a residência das partes; 

- lide e o seu fundamento; 

- exposição sumária do direito ameaçado e o receio de lesão; 

- as provas que serão produzidas. 

Dois requisitos também não podem ser dispensados: 

- pedido de citação do réu; 

- valor da causa: que é inerente a toda ação, ainda que não tenha 

conteúdo econômica imediato (CPC, art. 258). 

O valor da causa deve ter tanto quanto possível correspondência ao 

valor da causa principal. Quando a cautela se referir apenas a uma parte do 

interesse em jogo na ação principal, o valor da ação cautelar deverá ser 

calculado em função do montante do risco a ser prevenido, e não da totalidade 

do interesse patrimonial em risco. 

 

3.2.1 Lide e seu fundamento 
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Exige-se, na petição, a designação da lide que será composta no 

processo principal a que vai servir a ação cautelar (CPC, art. 801, III). 

Decorre do pressuposto de um processo principal, exigindo o CPC que 

aquele que pretende a tutela instrumental preventiva demonstre a existência ou 

a probabilidade da ação de mérito. 

Na prática, o requisito legal é atendido mediante indicação da ação 

principal que a parte pretende propor, com explicitação de suas partes, pedido 

e causa de pedir. 

Identificará a lide pela designação da sua pretensão e da resistência que 

lhe opõe o requerido, indicando o resultado prático que espera alcançar no 

processo de mérito. 

O requisito de mencionar o autor, na inicial, “a lide e seus fundamentos” 

é expressamente dispensado quando a medida cautelar é requerida 

incidentalmente, no curso do processo principal (CPC, art. 801, p. ún.). 

 

3.2.2 Exposição sumária do direito ameaçado e o receio de lesão 

 

Corresponde à enunciação dos fundamentos específicos da pretensão 

cautelar: interesse processual e o fundado receio de dano jurídico. 

O interesse processual tutelado corresponde ao fumus boni iuris, contido 

no suporte jurídico da pretensão que vai ser deduzida no processo principal. 

Representa-se pelo direito a um processo principal (direito de ação), com um 

mínimo de viabilidade jurídica. 

É preciso, pois, que a descrição do direito plausível contenha tais 

elementos que autorizem a convicção do juiz de que, uma vez formulada a 

ação de mérito, sua inicial não merecerá indeferimento liminar. 

O segundo pressuposto que justifica a tutela cautelar é o “receio de 

lesão”. 
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Essa lesão receada é tudo quanto, contra o direito, impossibilita ou 

dificulta a satisfação de um interesse garantido por lei. 

Não é de se admitir o receio como simples fenômeno subjetivo, pois 

deve corresponder a uma situação de fato, à luz de dados concretos expostos. 

Sem a probabilidade de superveniência de uma lesão, não se concede medida 

preventiva. 

 

3.2.4 Provas a produzir 

 

O juiz não entra no mérito do pedido principal. A prova que a parte deve 

fazer é sobre os fatos alegados no seu pedido cautelar e não prova sobre a 

ação principal. 

A indicação das provas que deve constar na inicial refere-se a todos os 

fatos que se relacionem com os pressupostos da ação cautelar. 

Pela sumariedade do rito, o autor já dever requerê-las já na petição 

inicial, porquanto, de ordinário, não terá outra oportunidade de fazê-lo. 

 

3.2.5 O pedido 

 

Embora tenha o juiz o poder da fungibilidade em matéria de tutela 

cautelar, não faculta à parte postular uma tutela indefinida; ao contrário, 

pressupõe pedido certo, ao qual o juiz, se julgar adequada, admitirá 

oportunamente a alternatividade por caução (CPC, art. 805) ou por outra 

medida mais consentânea com o caso dos autos (CPC, art. 807). 

  

3.2.6 Despacho da inicial e citação do requerido 
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É possível o indeferimento initio litis nos casos do art. 395, observada a 

forma do art. 284. 

Sanadas as irregularidades e promovida a justificação unilateral, se 

necessária, e deferida a medida liminar, se cabível, o juiz determinará a citação 

do requerido para, no prazo de cinco dias, contestar o pedido, indicando as 

provas que pretende produzir (CPC, art. 802). 

O prazo conta-se da juntada aos autos do mandado de citação 

devidamente cumprido ou, sendo deferida a liminar (com ou sem justificação), 

do mandado de execução da medida preventivamente realizada. 

Se a execução da medida não implicar ciência ao réu, somente a contar 

da citação é que correrá o prazo para a defesa. 

 

3.3 Resposta do requerido e audiência de instrução e julgamento 

 

Em qualquer procedimento cautelar, nominado ou inominado, há, em 

regra, a possibilidade de contestação e exceção. 

Nos protestos, notificações e interpelações (CPC, art. 871), no protesto e 

apreensão de títulos (CPC, art. 882) e na justificação (CPC, art. 865) não há 

lugar para contestação, porque, na verdade, não representam ações cautelares 

esses procedimentos conservativos. 

  

3.3.1 Contestação, exceção e reconvenção 

 

Embora os arts. 802 e 803 só falem em contestação, é claro que, no 

prazo de defesa, poderá também o réu oferecer exceções (CPC, arts. 304 a 

314). 
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A contestação será formulada em petição que observará as formalidades 

e requisitos dos arts. 300 a 3030. E as exceções serão elaboradas em petição 

separada, com autuação própria e em apenso à cautelar. 

Quanto à reconvenção, é remédio incabível nos limites do processo 

cautelar, eis que não destinado à discussão sobre o mérito da controvérsia. 

Por outro lado, não se pode cogitar de pedir providências cautelares 

contra o autor por meio de reconvenção, porque diante da fungibilidade 

dessas medidas e do poder do juiz de impor contracautela (caução), até de 

ofício, o réu pode requerer providências da espécie na própria contestação. 

 

3.3.2 Revelia 

 

No caso do processo cautelar, a revelia do demandado provoca: 

- o prosseguimento do processo sem a audiência do réu, isto é, 

sem a sua intimação dos atos processuais (CPC, art. 322); 

- julgamento em cinco dias, independentemente de instrução ou 

dilação probatória (CPC, art. 803, no final); 

- todos os fatos alegados pelo requerente presumir-se-ão aceitos 

pelo requerido como verdadeiros. 

 

3.3.3 Audiência de instrução e julgamento 

 

O rito das cautelares prevê a realização de audiência, que só se 

realizará em havendo a necessidade da produção de prova oral (CPC, art. 803, 

p. ún.). 

Essa audiência, tal como no processo principal, compreenderá a 

tentativa de conciliação (CPC, art. 447), a coleta dos elementos de convicção, 

o debate oral, e ainda a prolação da sentença. 
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Se houver revelia, for a matéria estritamente de direito ou prescindir da 

produção de provas, logo após a fase postulatória, o juiz proferirá a sentença. 

 

3.4 Medida liminar e contracautela 

 

3.4.1 Medida liminar “inaudita altera parte” 

 

Inclui-se entre os poderes atribuídos ao juiz do processo cautelar, seja 

nos procedimentos específicos ou no exercício do poder geral de cautela, a 

faculdade de conceder a medida previamente, ou seja, antes da citação do 

promovido (CPC, art. 804). 

A medida depende de demonstração, ainda que sumária, dos requisitos 

legais previstos para a providência restritiva excepcional. Porém, a audiência 

da parte contrária pode frustrar a finalidade da própria medida preventiva. 

Atento à finalidade, o CPC permite ao juiz conceder medida cautelar, 

sem ouvir o réu, quando verificar que este, sendo citado, poderá torna-la 

ineficaz (CPC, art. 804). 

Podem ser autorizadas tanto nas antecedentes (preparatórias), quanto 

nas incidentes e não dispensam a demonstração sumária dos pressupostos 

necessários para a tutela preventiva. 

Em relação a medidas cautelares contra atos do poder público, não 

caberá liminar: 

- toda vez que a providência não puder ser concedida em ações de 

mandado de segurança em virtude de vedação legal (L. 8.437/92, 

art. 1º); 

- em primeiro grau quando impugnado ato de autoridade sujeita, na 

via de mandado de segurança, à competência originária de 

tribunal (§1º); 

- que esgote no todo ou em parte o objeto da ação (§3º); 



248 
 
 

- que defira compensação de créditos previdenciários ou tributários 

(§5º). 

 

3.4.2 Comprovação dos requisitos da medida liminar 

 

Para deferir-se a medida liminar a cognição sumária dos seus 

pressupostos pode ser feita à luz dos elementos da própria petição inicial, ou, 

se insuficientes, de dados apurados em justificação prévia, unilateral, produzida 

pelo requerente, sem a ciência da parte contrária. 

Essa cognição prévia é incompleta e não dispensa a instrução 

posterior, em contraditório. 

A justificação prévia não constitui procedimento separado, mas integra a 

própria medida cautelar proposta. 

A faculdade concedida pelo art. 804 só deve ser exercitada quando a 

inegável urgência da medida e as circunstâncias de fato evidenciarem que a 

citação poderá tornar ineficaz a providência preventiva.  

Uma vez realizada a providência de urgência, o promovido será citado e 

terá oportunidade de contestar, competindo ao juiz, afinal, decidir a pretensão 

cautelar segundo o que restar provado nos autos. 

 

3.4.3 Contracautela 

 

Atribui, também, o art. 804, ao juiz que defere a liminar, o poder de impor 

a prestação de uma caução, que pode ser real ou fidejussória, e que objetiva 

ressarcir qualquer prejuízo que a providência cautelar possa, injustamente, 

causar ao requerido (CPC, art. 804 e 799). 

É de imposição ex officio pelo juiz, mas nada impede que seja 

provocada pro requerimento do promovido, se houver inércia do magistrado. 
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O cabimento da caução é viável tanto perante as medidas específicas 

como das inominadas. 

A contracautela não é uma imposição da lei.É uma faculdade a ser 

observada em todo e qualquer deferimento de medida liminar e que dependerá 

da verificação, no caso concreto, da existência de risco bilateral para ambos os 

litigantes na situação litigiosa a acautelar. 

Nos casos de dúvida ou insuficiência de provas liminares, o juiz, ao 

invés de indeferir a medida de urgência, deverá, na sistemática da 

contracautela, impor ao requerente a prestação da competente caução. 

 

4.Sentença e execução em processo cautelar 

 

4.1 Sentença cautelar 

 

4.1.1 Julgamento da pretensão cautelar 

 

A medida cautelar pode ser obtida liminarmente, por força de decisão 

interlocutória, ou em decorrência da sentença que encerra o processo e acolhe 

o pedido do requerente. 

O processo cautelar é contencioso e nunca poderá se encerrar sem 

sentença que reconheça a procedência ou improcedência do pedido, salvo nas 

hipóteses dos incisos IV e VI do art. 267 do CPC. 

A sentença cautelar está prevista no art. 803, e para ela há previsão de 

recurso de apelação, com efeito apenas devolutivo (CPC, art. 520, IV). 

 

4.1.2 Coisa julgada 
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Uma vez que o processo cautelar não cuida de solucionar a lide, nele 

não há decisão de mérito, de maneira que não se cogita de coisa julgada 

material na sentença que acolhe ou rejeita o pedido. 

Portanto, a coisa julgada formal é a única que se manifesta, como 

decorrência do encerramento da relação processual. 

A provisoriedade é de essência da tutela cautelar, de sorte que, mesmo 

depois da sentença que encerra formalmente o processo, sempre é possível 

ao juiz, em nova relação processual, rever a medida já deferida, modificando-a 

ou revogando-a (CPC, art. 807). 

Somente em um caso há formação de coisa julgada material, quando o 

juiz acolhe as exceções de decadência ou prescrição (CPC, art. 810). 

 

4.1.3 Limites da sentença 

 

Não configura decisão extra petita a sentença que defere providência 

cautelar diversa da postulada pela parte (fungibilidade). 

 

4.1.4 Sucumbência e honorários advocatícios 

 

Como existe ação, diversa e autônoma, que não se confunde com a 

ação principal, aplicam-se completamente as regras de sucumbência ao 

processo cautelar (STJ). 

Existe corrente que nega a imposição de honorários nas cautelares, pois 

os procedimentos seriam meros incidentes do principal. 

Ocorre que as ações cautelares não são simples incidentes do principal, 

pois seu objetivo e fundamento nada tem a ver com iguais elementos do 

principal, seja porque o cautelar pode existir e ser julgado antes do principal, 
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não ficando descartada a possibilidade de que esse jamais venha a ser 

proposto, seja porque a solução de um não influencia na do outro. 

Deve-se distinguir a existência de procedimento verdadeiramente 

contencioso, que só ocorre quando o pedido de medida cautelar é contestado 

pelo promovido. 

Estabelecido conflito de interesses em razão da resistência do 

adversário, pode-se configurar a existência de uma parte vencedora e de uma 

vencida, ao final do procedimento. 

Em conseqüência, haverá os consectários da sucumbência processual 

(CPC, art. 20). 

Sem a “lide cautelar”, não há ação cautelar, mas apenas medida 

cautelar. Não havendo ação, não há sucumbência, o que exclui a condenação 

em honorários e custas. 

 

4.2 Execução das medidas cautelares 

 

4.2.1 Execução em matéria cautelar 

 

As medidas conservativas como a antecipação de provas, exaurem em 

si mesmas toda a sua finalidade. 

Certas medidas restritivas de direito são também de caráter constitutivo 

e realizam a sua finalidade em si mesmas, como a que suspende a eficácia de 

uma deliberação social ou autoriza um cônjuge a deixar provisoriamente a 

companhia do outro. 

Outras participam da natureza das condenações e reclamam execução. 

Não se trata da execução no sentido técnico do Livro II do CPC, que visa 

a satisfazer uma pretensão a quem tem direito o credor. 
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4.2.2 Figura unitária do processo cautelar 

 

Mesmo quando a medida preventiva admite execução forçada, não se 

pode, ordinariamente, distinguir um processo cautelar de cognição de um 

processo cautelar de execução. 

A ação cautelar tende diretamente à constituição do estado de 

segurança ou prevenção, de modo que a execução da medida cautelar é parte 

integrante do seu próprio procedimento ou simples fase dele. 

 

4.2.3 Impossibilidade de embargos à execução 

 

A execução cautelar não é execução forçada da sentença, por 

conseguinte, é impossível a oposição de embargos, já que execução não 

existe em sentido técnico. 

Qualquer pretensão contrária à medida cautelar só pode ser deduzida 

em juízo através do processo principal, ou por meio do procedimento 

contencioso separado de modificação ou revogação (CPC, art. 807). 

Apenas no caso de alimentos provisionais existe uma verdadeira 

execução forçada (CPC, arts.732 a 735). 

 

4.2.4 Prazo para executar a medida cautelar 

 

Segundo o art. 808, II, as medidas cautelares devem ser postas em 

execução no prazo de 30 dias, a ser contado do decreto que a determinou. 

Trata-se de prazo fatal, de sorte que com o simples decurso a ordem 

judicial preventiva deixa de ser realizável e eficaz. 
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5.Vicissitudes das medidas cautelares 

 

5.1 Fungibilidade 

 

Dispõe o art. 805 que “a medida cautelar poderá ser substituída, de 

ofício, ou a requerimento de qualquer das partes, pela prestação de caução ou 

outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e 

suficiente para evitar a lesão ou repara-la integralmente”. 

Fica resguardado ao órgão judicial o poder de determinar concretamente 

qual a medida provisional que melhor assegurará a utilidade do processo 

principal. 

O interessado tem o direito subjetivo genérico à tutela cautelar. 

 

5.1.1 Condição de admissibilidade da caução substitutiva 

 

Para admitir a fungibilidade do art. 805, o juiz deve ater-se à 

idoneidade da caução para substituir a medida inicialmente deferida. 

Reclama, pois, a concorrência de adequação e suficiência da medida 

substitutiva. 

Por adequação compreende-se a aptidão genérica da caução para 

desempenhar garantia da mesma natureza da anterior. 

Por suficiência da caução entende-se a sua expressão quantitativa, isto 

é, o volume apto para, em concreto, cobrir o valor do risco de prejuízo 

acobertado. 

 

5.1.2 Procedimento 
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A substituição reclama procedimento especial e será examinado e 

solucionado em autos apensados aos da medida cautelar decretada. 

Não pode o juiz admiti-la sem prévia audiência da parte contrária. 

Pode inclusive surgir contraditório incidental, que reclamará a produção 

de provas e avaliação. 

Será processado conforme o rito dos arts. 826 a 838, de modo a 

resguardar a segurança do próprio processo cautelar. 

A caução substitutiva pode ser real ou fidejussória. 

A substituição da medida decretada por caução não suspende ou 

interrompe o prazo em curso para o ajuizamento da ação principal (CPC, art. 

806). 

 

5.2 Eficácia da medida cautelar no tempo 

 

A medida cautelar é essencialmente temporária e provisória. Deve durar 

enquanto estiver sendo útil ao processo principal. 

Atingido o fim visado, o processo principal terá consumado toda a 

prestação que dele poderia esperar a parte, e as medidas cautelares, 

eventualmente deferidas ao longo de seu curso, estarão exauridas. 

 

5.2.1 Medida preparatória e o prazo de ajuizamento da ação 

principal 

 

O prazo decadencial para que a parte que obteve a medida cautelar 

propor a ação principal é de 30 dias a contar de sua efetivação (CPC, art. 806). 

Assim, nas medidas deferidas liminarmente, não tem relevância a data 

da sentença que julgar procedente a ação cautelar, pois o prazo para 
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ajuizamento da ação principal fluirá a partir da execução da providência 

preventiva. 

 

5.2.2 Inobservância do prazo de ajuizamento da ação principal 

 

Se a ação principal não é proposta nos 30 dias seguintes à efetivação 

da medida, esta automaticamente perde sua eficácia, independentemente de 

outra ação ou de sentença para revoga-la. Extingue-se ipso iure. 

O prazo extintivo da eficácia refere-se àquelas medidas de caráter 

restritivo de direitos ou de constrição  de bens, pois nos provimentos 

meramente conservativos (justificações, protestos, etc) e nos de antecipação 

de provas (vistorias e inquirições), não tem nenhuma influência o prazo. 

Nessas últimas (conservativas e antecipatórias), o fato provado ou a 

pretensão resguardada ou conservada não desaparecem ou se tornam inócuos 

pelo decurso dos 30 dias. 

 

5.2.3 Suspensão do processo 

 

A suspensão do processo (cautelar ou principal) pelos motivos admitidos 

em lei (CPC, arts. 265 e 791), não afeta, por si só, a eficácia das medidas 

cautelares já deferidas. 

Ressalva-se a possibilidade de decisão judicial expressa em sentido 

contrário (CPC, art. 807, p. ún.). 

A suspensão do processo não impede o exercício da pretensão à tutela 

cautelar, sendo lícito, durante a sua duração, a efetivação de providências 

urgentes (CPC, arts. 266 e 793). 
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5.3 Extinção da medida cautelar 

 

Há extinção da medida cautelar de forma normal e de forma anômala. 

A forma normal consiste na exaustão prática de todo objetivo por ela 

visado, de tal maneira a desaparecer, dentro de outra medida ou no processo 

principal. 

Além das formas normais de se extinguir a medida cautelar, pode 

também, anomalamente, nos seguintes casos: 

- revogação (CPC, art. 807); 

- falta de ajuizamento da ação principal em 30 dias (CPC, art. 808, 

I); 

- falta de execução da medida deferida em 30 dias (CPC, art. 808, 

II); 

- declaração de extinção do processo principal, com ou sem 

julgamento do mérito (CPC, art. 808, III); 

- desistência da ação cautelar (CPC, art. 267, VIII). 

 

5.3.1 Processamento da extinção 

 

A revogação, após o encerramento do processo em que foi deferida 

depende de ação do interessado contra o beneficiário da medida. 

A desistência da medida cautelar se faz por desistência do processo, 

por petição mas depende de sentença homologatória, depois de ouvido o 

requerido. 

Os casos de extinção do art.808 decorrem da lei. Não há necessidade 

de desconstituição, o juiz simplesmente declara a perda da eficácia e 

determina o levantamento da constrição ou restrição. Não há julgamento de 

mérito ou de carência de ação cautelar. 
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5.3.2 Impossibilidade de renovação da medida 

 

Se cessar (perder a eficácia) a medida, por qualquer motivo, é defeso à 

parte repetir o pedido, salvo por novo fundamento. 

A vedação do art. 808, p. ún., é aplicável mesmo naquelas hipóteses em 

que, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, possa o autor 

renová-lo (CPC, art. 268). Mesmo renovando dentro dos 30 dias do art. 806, 

não restabelecerá a eficácia da medida extinta e nem poderá renová-la. 

Se o fundamento da renovação se apóia em fatos novos, inexistirá óbice 

à nova ação cautelar. 

Não cabe prosseguir na ação cautelar como se a cessão se tenha dado 

apenas da medida. O processo cautelar, por inteiro, se extingue por perda do 

objeto, já que a medida não poderá ser reavivada pela sentença final. 

 

5.4 Modificação e revogabilidade 

 

5.4.1 Modificabilidade e revogabilidade 

 

A decisão do processo cautelar é sempre provisória por repousar sobre 

fatos mutáveis. A continuidade dos efeitos fica subordinada à permanência do 

estado das coisas. 

Alterados os fatos, pode ser modificada ou mesmo revogada. 

 

5.4.2 Procedimento 

 

A modificação ou revogação das medidas cautelares não podem ser 

determinadas de ofício, nem como simples resposta a pedido unilateralmente 

formulado por uma das partes. 



258 
 
 

Devem ser pedidas em ação com audiência obrigatória da parte 

adversa, em procedimento especial, distinto daquele que ordenou a medida. 

Ocorre tanto nas medidas típicas como nas atípicas e a competência 

para operá-las é do próprio órgão que decretou a medida que se pretende 

modificada ou revogada. 

A simples substituição da medida originária por caução ou garantia 

menos gravosa dispensa procedimento autônomo, podendo ser decretada no 

processo existente ou de ofício. 

 

5.4.3 Revogação da medida cautelar liminar 

 

Em se tratando de medida cautelar liminar (CPC, art. 804), pode a sua 

revogação ocorrer dentro dos próprios autos em que foi decretada. 

Pode ocorrer tanto em cognição sumária e no julgamento de 

improcedência. 

Se, porém, o processo cautelar já se encerrou e a medida foi confirmada 

pela sentença, só em outro processo se lhe poderá decretar a revogação. 

 

6.Responsabilidade civil decorrente da medida cautelar 

 

6.1 Responsabilidade civil do promovente 

 

O requerente da medida assume todo o risco gerado por sua execução. 

O art. 811 impõe ao requerente o dever de responder pelo prejuízo que o 

requerido sofrer, nos seguintes casos: 

- se a sentença do processo principal for desfavorável ao autor da 

ação de prevenção; 
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- se, após obtida a medida liminar, não for promovida a citação do 

requerido, em cinco dias; 

- se ocorrer a cessação da eficácia da medida, em qualquer dos 

casos previstos no art. 808. 

A execução da medida após o decurso dos 30 dias (CPC, art. 808, II) 

constitui ato ilegítimo, pois se trata de provimento judicial que já perdeu a 

eficácia. 

 

6.2 Liquidação e execução da indenização 

 

O prejudicado não precisa propor ação de indenização contra o 

requerente para obter o reconhecimento do seu direito e a condenação do 

responsável. 

A indenização será liquidada nos autos da ação cautelar (CPC, art. 811, 

p. ún.). 

A obrigação, para se tornar exeqüível, depende de dois requisitos: 

- prejuízo efetivo causado pela execução da medida cautelar; 

- determinação do quanto líquido desse prejuízo. 

Antes de propor a execução contra o autor da medida cautelar, a parte 

prejudicada terá de promover, por artigos, a competente liquidação (CPC, art. 

608), já que a apuração do prejuízo se dá à base de fatos novos. 

Não se exigirá prova de culpa ou de dolo do promovente da ação 

cautelar. A responsabilidade civil, na espécie, é puramente objetiva. 
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CAPÍTULO XV – ARRESTO. SEQÜESTRO. BUSCA E 

APREENSÃO. ASSEGURAÇÃO DE PROVAS. 

ALIMENTOS PROVISIONAIS. POSSE EM NOME DO 

NASCITURO 

 

 

1.Arresto 

 

1.1 Conceito 

 

É medida cautelar de garantia da futura execução por quantia certa. 

Assegura a viabilidade da futura penhora, na qual virá a converter-se ao 

tempo da efetiva execução. 

Realiza-se através da apreensão e depósito de bens do devedor. 

 

1.2 pressuposto para a concessão do arresto 

 

Não nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma 

obrigação de dinheiro. Devem ser atendidos os requisitos gerais das medidas 

cautelares, e, ainda, requisitos particulares da medida específica (CPC, art. 

814): 

- prova literal da dívida líquida e certa; 

- prova documental ou justificação de algum dos casos de perigo 

de dano mencionados no art. 813. 

Os requisitos específicos devem estar provados cumulativamente. 
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1.3 Prova de dívida líquida e certa 

 

O interessado deve demonstrar ser titular da ação executiva que 

pressupõe título de obrigação líquida e certa (CPC, art. 586). 

O título serve para demonstrar o interesse processual do autor na 

cautela de um provável processo de execução por quantia certa. 

 

1.4 Fundado receito de dano 

 

São os fatos que autorizam admitir que a garantia da futura execução 

pode desaparecer, frustrando-lhe a eficácia e a utilidade. 

As situações perigosas, conforme o art. 813 do CPC, são: 

a) devedor sem domicílio certo: 

- que intenta ausentar-se; 

- ou alienar os bens que possui; 

- deixa de pagar a obrigação no prazo estipulado. 

b) devedor com domicílio certo: 

- que se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente; 

- caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; 

contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por 

os seus bens em nome de terceiros; comete qualquer artifício 

fraudulento, a fim de frustrar a execução ou lesar credores. 

c) proprietário de bens de raiz: 

- que intenta aliena-los, hipotecá-los ou dá-los em anticrese; sem 

ficar com algum ou alguns, livres e desembargados, equivalentes 

às dívidas. 

 

1.5 Comprovação dos pressupostos do arresto 
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O direito líquido e certo do requerente só pode ser demonstrado 

mediante prova documental (cf. CPC, prova literal). 

Quanto a situação de perigo (CPC, art. 813), admite-se a prova ou 

suprimento através de: 

- prova documental; 

- justificação prévia; 

- caução (CPC, art. 816, II). 

A prova documental é admitida com liberalidade, admitindo-se avaliação 

ampliativa em situações de real emergência. 

 

1.6 Justificação prévia 

 

Faz-se em segredo de justiça e constitui no depoimento das pessoas 

apresentadas ao juiz pelo requerente. 

A justificação será dispensável quando os documentos produzidos não 

forem suficientes para convencer o julgador do perigo de dano invocado. 

A cognição prévia, destinada a fundamentar a medida liminar, é 

incompleta e unilateral e, por isso mesmo, não dispensa a instrução sumária 

(contraditória) posterior (CPC, art. 803). 

É dispensável a justificação quando o pedido é formulado pela União, 

Estado e Município (CPC, art. 816), benefício que se estende às suas 

autarquias. 

 

1.7 Caução 

 

A justificação e a prova documental do perigo de dano são dispensadas 

desde que o pretendente ao arresto preste caução (CPC, art. 816, II). 
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A caução dispensa a prova para a obtenção da liminar, mas não libera 

do ônus de fundamentar sua pretensão cautelar em algum permissivo legal ou 

de prová-lo, caso ocorra contestação do pedido. 

O juiz determinará o montante da caução e sua espécie (real ou 

fidejussória). 

A caução exerce a função de contracautela. Se procedente, o arresto 

transformar-se-á em penhora (CPC, art. 818); se improcedente, a caução 

servirá como garantia à satisfação dos prejuízos sofridos pelo réu (CPC, art. 

811). 

A caução é dispensada quando a medida é solicitada pela União, Estado 

e Município, porque dispensada a justificação (CPC, art. 816, I). 

 

1.8 Liquidez e certeza do título do promovente 

 

Só as dívidas que correspondam a uma soma de dinheiro, ou que 

possam converter-se em dinheiro, oriunda de sentença (CPC, art. 814, p. ún.) é 

que podem servir de motivação ao arresto. 

Dívida líquida é a determinada quanto ao seu montante; certa é a que 

não dá lugar a dúvidas quanto a sua existência. 

O art. 814, p. ún., excepciona a regra, autorizando o uso do arresto pelo 

credor que só tenha em seu favor uma sentença, líquida ou ilíquida, pendente 

de recurso, condenando o devedor a pagamento de dinheiro ou obrigação que 

em dinheiro possa converter-se. 

 

1.9 Bens arrestáveis 
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Objeto de arresto são os bens patrimoniais do devedor, móveis ou 

imóveis, desde que satisfeito o requisito da penhorabilidade, pois seu fim é a 

conversão. 

O regime legal do arresto é o mesmo da penhora (CPC, art. 821). 

 

1.10 Legitimação para a ação de arresto 

 

Cabe a quem tem legitimação para a ação de execução por quantia 

certa ou ao favorecido por sentença ilíquida pendente de recurso, com 

condenação do devedor ao pagamento de dinheiro ou prestação nele 

conversível. 

A legitimação passiva corresponde àquele que deve ocupar posição de 

devedor na execução ou o condenado na sentença. 

Fiador ou analista também são passíveis de figurar como sujeitos 

passivos do arresto. É aplicável o benefício de ordem (CPC, art. 821). 

 

1.11 Competência 

 

Conforme a regra geral do art. 800, a competência para o arresto é a do 

juízo da causa principal (execução). 

Quanto os bens não estiverem sob a jurisdição do juiz que deferir a 

medida, esta será cumprida através de carta precatória no local onde se 

encontrarem. 

O processamento do feito terá lugar perante o juiz da causa 

(deprecante). 

O juiz que toma conhecimento do arresto e o defere, torna-se 

competente por prevenção para o processamento da execução. 
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1.12 Procedimento 

 

O processo é o das medidas cautelares (CPC, art. 802 e 803). 

A petição inicial satisfará as exigências do art. 801 e será instruída com 

prova literal do crédito do autor (CPC, art. 814, I). 

A medida pode ser deferida liminarmente ou após a sentença. 

A sentença, qualquer que seja a decisão, não faz coisa julgada na ação 

principal, por não dizer respeito à lide (CPC, art. 810). 

 

1.13 Execução do arresto 

 

Mediante a apreensão e depósito dos bens, com a lavratura do 

respectivo auto (CPC, art. 664), com os requisitos do art. 665. Emprega-se, 

quando necessário, força policial (CPC, art. 579). 

O arresto é executado de plano, dispensando prévia citação ou 

intimação do réu. Não ocorre, tampouco, a concessão de prazo para nomeação 

de bens. 

Torna-se, de pleno direito, ineficaz o arresto que não for executado, 

pela parte, no prazo de trinta dias (CPC, art. 808, II). Suspende-se o prazo se 

há obstáculo judicial ou embaraço criado pela parte contrária. 

 

1.14. Suspensão da execução do arresto (CPC, art. 819). 

 

a) intimado o réu, pagar ou depositar em juízo a importância da dívida e 

honorários de advogado, que o juiz fixar; 
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b) der fiador idôneo ou prestar caução para garantir a dívida e 

honorários. 

A previsão do art. 819 cuida apenas da suspensão do cumprimento do 

mandado de arresto já expedido, sem que se impeça o prosseguimento do feito 

até o julgamento. 

Os fatos que conduzem à imediata extinção do processo de arresto são 

aqueles previstos no art. 820. 

 

1.15 Efeitos do arresto 

 

Destinando-se a assegurar a execução, produz a retirada da coisa ao 

poder de livre disponibilidade material e jurídica do devedor, para evitar sua 

deterioração e desvio. São efeitos: 

a) restrição física à posse do dono, já que o objeto arrestado passa à 

guarda de depositário judicial; 

b) imposição de ineficácia dos atos de transferência dominial frente ao 

processo em que se deu a restrição. 

A ineficácia não se confunde com invalidade, nem impede que seja 

válida a alienação do bem, apenas faz com que o bem transferido, embora 

integrado no patrimônio do adquirente, conserve a vinculação ao arresto e aos 

destinos do processo. 

 

1.16 Extinção do arresto (CPC, art. 820) 

  

- pelo pagamento; 

- pela novação; 

- pela transação. 
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São causas específicas de extinção do arresto, devendo ser acrescidas 

as causas genéricas de extinção das cautelares previstas no art. 808. 

Admite também as demais formas de extinção da obrigação: renúncia, 

remissão, confusão, etc. De qualquer maneira, extinta a dívida ou a 

exigibilidade, cessa a eficácia do arresto. 

A cessão do art. 820 implica extinção da dívida posterior à constrição 

dos bens, enquanto a do art. 819 do CPC (suspensão), são causas anteriores à 

execução do mandado. 

Forma especial é a exaustão do seu objeto, que se dá quando, 

procedente a ação principal, a medida resolve-se em penhora (CPC, art. 818). 

 

2.Seqüestro 

 

2.1 Conceito 

 

É a medida cautelar que assegura futura execução para entrega de 

coisa e que consiste na apreensão de bem determinado, objeto de litígio, 

para lhe assegurara a entrega, em bom estado, ao que vencer a causa. 

Conserva a integridade de uma coisa sobre que versa disputa, 

preservando-a de danos, depreciação ou deterioração. 

Pode ser medida protetiva da integridade física, quando decretada para 

evitar rixas. 

Difere-se do arresto porque neste o objeto é qualquer bem do patrimônio 

do devedor a fim de garantir futura execução de dívida em dinheiro. No 

seqüestro há um bem determinado e é este disputado pelas partes. 

 

2.2 Ação de seqüestro 
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Como a generalidade das medidas cautelares, é uma ação com objetivo 

específico que dá lugar a uma relação processual contenciosa que culmina 

numa sentença de acolhimento ou rejeição da pretensão, sem que nenhuma 

influência tenha sobre o mérito da causa a ser resolvido na ação principal, 

salvo se acolhida preliminar de prescrição ou decadência (CPC, art. 810). 

 

2.3 Procedimento  

 

É o comum das medidas cautelares (CPC, art. 802 e 803), podendo ser 

preparatória ou incidente. 

Admite a liminar, sem audiência da parte contrária (CPC, art. 804). 

Deve ser produzida prova documental ou justificação (CPC, art. 823 c/c 

art. 815) de algum dos casos que autorizam a medida, com possibilidade de 

substituição da prova preliminar por caução (CPC, art 823 c/c art. 816, II). 

A extinção do seqüestro se dá nas mesmas condições do arresto. 

 

2.4 Objeto do seqüestro 

 

São as coisas móveis e imóveis, bem como as semoventes, 

compreendendo-se não só as coisas singulares como as coletivas (CPC, art. 

822, I). 

O seqüestro é limitado à apreensão de coisas, não de pessoas. 

Admite-se das rendas e frutos do imóvel reivindicando (CPC, art. 822, II), 

ainda que sejam futuros e indeterminados. A medida não desnatura o 

seqüestro, porque tais rendimentos são atingidos pela medida cautelar como 

simples acessórios da coisa litigiosa. 
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 • para impedir que uma das partes em litígio receba de terceiro 

crédito disputado ou controvertido, o remédio não é o seqüestro, mas medida 

cautelar atípica do art. 798 do CPC. 

 

2.5 Requisitos de admissibilidade 

 

Incumbe sempre demonstrar, no início do processo, a ocorrência dos 

requisitos legais: 

a) temor de dano jurídico iminente, representado por algum dos fatos 

enumerados na lei; 

b) o interesse na preservação da situação de fato, o que corresponde ao 

fumus boni iuris. 

O seqüestro deve ser admitido não somente nos casos declarados em 

lei, mas também sempre que houver necessidade de serem tomadas 

providências acauteladores do direito das partes sobre o objeto de litígio. 

A interpretação é a de que o art. 822 é exemplificativo. 

 

2.6 Receio de rixas e danificações (CPC, art. 822, I) 

 

O bem litigioso (móvel, imóvel ou semovente) pode ser seqüestrado ante 

fundado receio de rixas ou danificações. 

A litigiosidade refere-se tanto à ação já posta em juízo quanto aquela 

ainda a ser ajuizada. 

O conceito de danificação deve ser entendido em sentido amplo 

(danificação jurídica), de modo a compreender não apenas a deterioração 

física, mas também o seu desaparecimento ou desvio. 
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2.7 Seqüestro de frutos e rendimentos do imóvel reivindicando 

(CPC, art. 822, II) 

 

Pressupõe: 

a) sentença que condenou o réu, em ação reivindicatória, a entregar 

imóvel; 

b) pendência de recurso, ou possibilidade de interposição de modo a 

impedir imediata execução; 

c) risco de dissipação dos frutos e rendimentos. 

O réu poderá evitar o seqüestro prestando caução idônea (CPC, art. 

805). 

A competência é do juiz do primeiro grau de jurisdição e, 

extraordinariamente, do relator, se o processo já estiver no tribunal. 

 

2.8 Seqüestro a propósito de ações matrimoniais (CPC, art. 822, III) 

 

Aquele que não tem a posse do patrimônio comum ou de alguns bens 

dele pode prevenir-se contra a malícia ou o desequilíbrio emocional do outro 

cônjuge, valendo-se do seqüestro dos referidos bens para assegurar a futura 

partilha. 

Pressupõe: 

a) ação de separação ou invalidação de casamento, proposta ou na 

iminência de ser proposta; 

b) atos do consorte que demonstrem a dilapidação dos bens comuns. 

 

2.9 Extinção e efeitos do seqüestro 
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Não existe um processo especial de execução forçada para cumprir os 

provimentos cautelares. O decreto de seqüestro é auto-exeqüível, importando 

imediata expedição do mandado executivo. 

Não há citação do réu para o cumprimento, nem a possibilidade de 

embargos. 

O cumprimento do mandado faz-se até com força policial, se necessário, 

caso haja resistência. 

O bem seqüestrado é colocado sob a guarda de depositário judicial 

(CPC, art. 824), cuja escolha pode recair: 

- em terceiro de confiança do juiz; 

- pessoa indicada de comum acordo entre as partes; 

- uma das próprias partes, sendo aquela que oferecer maiores 

garantias e prestar a caução fixada pelo juiz (CPC, art. 824, II). 

O depositário deve prestar compromisso nos autos (CPC, art. 825). 

O seqüestro é revogável e modificável como o arresto. 

 

3.Busca e apreensão 

 

3.1 Conceito 

 

A medida de busca e apreensão pode apresentar-se como simples meio 

de execução de outras providências cautelares; mas também pode ser o fim 

exclusivo de uma ação cautelar. 

Complementa os procedimentos instrumentais cautelares, pois existem 

casos fora dos limites habituais do arresto e seqüestro. 
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3.2 Classificação 

 

a) quanto ao objeto: 

- de coisas: exemplos relacionados com documentos subtraídos 

pela parte e nos casos de instrumentalidade a medidas como 

arresto, seqüestro e depósito; 

- de pessoas: nos casos de guarda de incapazes. 

b) quanto a natureza: 

- cautelar: destinado exclusivamente à realização da tutela 

instrumental de outro processo, cuja eficiência se busca 

assegurar; 

- principal: ação que dirime em definitivo o direito à posse ou à 

guarda de incapaz, pois impõe uma decisão de mérito. 

 

3.3 Pressupostos 

 

O procedimento não é subordinado a requisitos especiais, exigindo 

somente os requisitos gerais das cautelares: 

- periculum in mora; 

- interesse processual na segurança da situação de fato (fumus 

boni iuris). 

 

3.4 Objeto 

 

A busca e apreensão pode ser determinada sobre pessoas (pessoal) e 

coisas (real). A medida sobre coisas limita-se a móveis. 
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Com relação a pessoas, somente tendem a ser objeto de busca e 

apreensão os incapazes (menores e interditos), porque só estes se sujeitam à 

guarda e poder dos outros. 

 

3.5 Competência  

 

Segue a regra geral do juiz da ação principal (CPC, art. 800). 

 

3.6 Procedimento 

 

Principia com petição inicial, com os requisitos dos arts. 282 e 801 do 

CPC e, também, as razões justificativas da medida e da ciência de estar a 

pessoa ou coisa no lugar designado. 

A regra é o deferimento da medida sem o contraditório, podendo o juiz 

determinar justificação quando julgue necessário, a se processar em segredo 

de justiça (CPC, art. 841). 

O mandado deve ser cumprido por dois oficiais de justiça, 

acompanhados de duas testemunhas. 

O liminar deferindo a busca e apreensão não elimina a possibilidade de 

contestação pelo promovido após o cumprimento do mandado e dentro do 

prazo do art. 802. 

Incide sobre a parte que obtém medida cautelar de busca e apreensão 

em caráter preparatório, o dever de ajuizar a ação principal no prazo do art. 

806, sob as cominações dos arts. 808, I e 811, III (perda da eficácia e 

responsabilidade civil). 

 

3.7 Busca e apreensão em matéria de direitos autorais 
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O juiz designará, para acompanhar os oficiais de justiça, dois peritos, 

aos quais incumbirá confirmar a ocorrência da violação, antes de ser efetivada 

a apreensão (CPC, art. 842, §3º). 

Não há, portanto, necessidade de justificação prévia em juízo. 

 

4. Alimentos provisionais 

 

4.1 Conceito 

 

São aqueles alimentos que a parte pede para o seu sustento e para os 

gastos processuais, enquanto durar a demanda. 

Diverge da ação principal de alimentos porque: 

- é acessória de outro processo; 

- é preventiva, no sentido de evitar que a falta de alimentos 

prejudique o outro pleito; 

- não é definitiva em relação à determinação da dívida. 

 O direito a alimentos provisionais é personalíssimo e instransmissível, 

irrenunciável e incompensável. 

Há hipóteses de deferimento provisional de alimentos por meio de 

simples decisões interlocutórias, dentro do processo principal (L. 5478/68, 

§4º). Quando ocorre, temos medida cautelar, mas não ação cautelar. 

 

4.2 Cabimento (CPC, art. 852) 

 

São cabíveis: 
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a) nas ações de separação judicial e de invalidação do casamento: 

a sua admissibilidade se dá desde o momento em que se separem 

os cônjuges; 

O motivo ou fundamento da causa ou das acusações que se faz ao 

cônjuge que pleiteia alimentos não influi na concessão. 

b) nas ações de alimentos; 

c) nos demais casos expressos em lei: investigação de paternidade, 

suspensão ou destituição do poder familiar e destituição de tutores 

ou curadores. 

Como acessório das ações de alimentos, só podem ser pedidos a partir 

da sua propositura, pois só podem ser deferidos “desde o despacho da petição 

inicial” (CPC, art. 852, II). 

Postulados os alimentos em caráter preparatório, a ação principal deverá 

ser proposta no prazo do art. 806 do CPC, sob pena de ineficácia da medida. 

Entende-se a efetivação da medida para o prazo do art. 806 “o primeiro 

pagamento feito pelo réu”. 

 

4.3 Legitimação 

 

São partes aquelas legitimadas para a causa principal, assim, o juiz 

analisará, na medida preparatória, se existem entre requerente e requerido a 

possibilidade de estabelecimento da ação principal. 

 

4.4 Competência 

 

É do juiz competente para a causa principal. 
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Afastando a incidência do parágrafo único do art. 800, esclarece o art. 

853 que, mesmo estando pendente o processo no tribunal, a competência para 

os alimentos provisionais permanece pelo juiz de primeiro grau. 

Sendo medida preparatória, o despacho implicará prevenção para a 

ação principal. 

 

4.5 Procedimento 

 

O procedimento dos alimentos provisionais está na L. 5478/68. 

A concessão se dá sumariamente e sem audiência do devedor, 

mediante arbitramento pelo juiz, no próprio despacho da inicial (LA, art. 4º). 

A concessão sumária pode, igualmente, ser feita nos despachos das 

ações ordinárias de separação e invalidade de casamento (LA, art. 13). 

Não há, então, ação cautelar. O juiz confere os alimentos mediante 

interlocutória no curso da ação principal. Não depende de provocação da 

parte. 

É um dos casos excepcionais de tutela cautelar ex officio, através de 

medida preventiva avulsa. 

A LA faculta ao devedor promover, a qualquer tempo, a revisão dos 

alimentos, em procedimento apartado (LA, art. 13, §1º). 

Nos demais casos de alimentos provisionais (preparatórios), isto é, não 

formulados na petição inicial de ação principal, o processamento se dará em 

autos próprios, apensos ao principal (CPC, art. 809), sob o rito comum das 

medidas cautelares (CPC, arts. 802 e 803). 

A petição inicial, além dos requisitos dos arts. 282 e 801, conterá 

exposição das necessidades do requerente e das possibilidades do 

alimentando (CPC, art. 854). 



277 
 
 

O deferimento liminar de uma mensalidade para mantença imediata por 

ser feita, a requerimento do interessado, mediante despacho da inicial (CPC, 

art. 854, p. ún.). 

 

4.6 Conteúdo dos alimentos provisionais 

 

Nos casos de separação judicial e invalidação de casamento, a 

prestação alimentícia deverá prover as despesas do requerente para custear a 

demanda (CPC, art. 852, p. ún.), isto é, provisão ad litem. 

A provisão para o custeio da demanda deve ser individualizado. 

Para a ação de alimentos, onde a lei faculta o início do processo sem 

advogado (LA, art. 2º) e concede o benefício da AJG mediante simples 

declaração de necessidade, não prevê o Código provisão ad litem. 

 

4.7 Duração da prestação provisional de alimentos 

 

Fixa-se como marco inicial da vigência a data em que o devedor é 

citado, seja ela incidente ou preparatória. 

No caso do art. 4º da LA, sua vigência antecede a citação e tem início 

com o despacho concessivo. 

Nos casos da LA (ação de alimentos, separação judicial e invalidação de 

casamento), os alimentos serão devidos até a decisão final, inclusive o 

julgamento do recurso extraordinário. 

Não importa que a sentença de 1º e 2º graus seja desfavorável ao autor 

dos alimentos. A cassação só ocorre após o trânsito em julgado da decisão 

final. 
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4.8 Execução 

 

A exigência dos alimentos provisionais se faz pelas regras da execução 

por quantia certa, com as peculiaridades dos arts. 732 a 735 do CPC, inclusive 

com a possibilidade de prisão civil. 

É possível a prisão civil ilimitadamente, tantas vezes quanto sejam os 

inadimplementos do alimentante. 

A prisão pode ser evitada mediante justificação da impossibilidade de 

pagamento (CPC, art. 733, caput e §1º). 

 

5.Posse em nome do nascituro 

 

5.1 Conceito 

 

A representação do nascituro no eventual relacionamento jurídico com 

terceiros, é de ser feita através do titular do poder familiar. 

O fim da medida da posse em nome do nascituro é dar proteção a 

direitos de quem não pode exerce-los por sim, tanto é que estando a mãe 

privada do poder familiar (ex. interdita), o processo culminará com a nomeação 

de um curador para o nascituro (CPC, art. 878, p. ún.). 

Busca-se provar a existência de um ser sem vida e personalidade 

próprios, mas com direitos e interesses tuteláveis para o fim de entrar o seu 

representante legal na posse destes mesmos direitos. 

 

5.2 Natureza da ação 

 

A posse não pode, sob o ponto de vista técnico, ser conceituada como 

ação. 
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O que há, na espécie, é tão-somente a comprovação judicial da 

existência de um ser e, que para atuar na tutela de seus interesses, precisa de 

um representante. 

 

5.3 Legitimação 

 

Em regra é da mulher que tem o nascituro em seu ventre. Se a mulher 

for interdita, a legitimação tocará ao seu curador. 

A interferência do Ministério Público é obrigatória. 

O Ministério Público, também, pode legitimar-se a propor a ação, 

quando a mãe for incapaz e não tiver curador. 

Legitimados passivos são os herdeiros do autor da herança em que se 

localizam os direitos do nascituro, ou, eventualmente, o doador, na hipótese de 

doação em favor de prole eventual, ou, ainda, o testamenteiro, quando se tratar 

de legado. 

 

5.4 Procedimento 

 

A petição inicial será instruída com a certidão de óbito da pessoa a quem 

o nascituro é sucessor (CPC, art. 877, §1º). Não é aplicável quando os direitos 

não tiverem origem causa mortis. 

Deve conter pedido de exame medido, por perito do juiz, para a 

comprovação do estado de gravidez (CPC, art. 877), bem como o de 

investidura na posse. 

A inicial poderá ser indeferida se demonstrada a impossibilidade 

temporal da concepção. 

O Ministério Público será ouvido. 
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Aplica-se o rito dos arts. 802 e 803. 

Dispensa-se o exame se os herdeiros do falecido aceitarem a 

declaração da requerente (CPC, art. 877, §2º). 

O exame nada tem a ver com a questão da paternidade, que é estranha 

ao objeto da causa: limita-se a apurar o estado de gravidez. 

Se negativo o laudo, a sentença será de improcedência. 

No laudo positivo, o juiz não pode se afastar da conclusão pericial, pois 

“declarará a requerente investida na posse dos direitos” (CPC, art. 878). O 

mesmo ocorrerá quando dispensado o exame. 

Se à requerente não couber o exercício do poder familiar (ex. 

interditada), caberá ao juiz nomear curador ao nascituro (CPC, art. 879). 

 

5.5 Sentença 

 

A sentença é declaratória do reconhecimento do direito do exercício pela 

mãe. Não constitui uma situação jurídica nova, apenas que há alguém no 

exercício de um direito que deriva do fato da gravidez e da vontade da lei, e 

não da sentença do juiz. 

 

5.6 Efeitos  

 

Não há formação de coisa julgada, pois não há mérito. 

Não se impede a negatória de paternidade quando positivo o laudo de 

gravidez, nem a investigatória quando negativo e, posteriormente, venha a 

nascer o filho. 
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A posse em que é investida a requerente é a posse plena, abrangendo 

todos os direitos e ações que couberem ao nascituro. Exerce-se a título de 

gestão de bens alheios. 

Com o parto, cessa a força da medida provisória de posse em nome do 

nascituro. 

 

6.Asseguração de provas 

 

6.1 Exibição 

 

6.1.1 Conceito 

 

O direito à exibição tende à constituição ou asseguração da prova, ou às 

vezes, ao exercício de um simples direito de conhecer e fiscalizar o objeto em 

poder de terceiro. 

Não visa privar da posse do bem exibido. Feito o exame, ocorre 

normalmente a restituição ao exibidor. 

Quando houver necessidade, o juiz pode determinar que o documento 

ou coisa fique retida, nos autos ou em depósito, até que seja satisfatoriamente 

inspecionado. 

 

6.1.2 Ação de exibição 

 

É procedimento preparatório, e contempla a pretensão de exigir a 

exibição em juízo: 

a) de coisa móvel em poder de outrem e que o requerente repute sua 

ou tenha interesse em conhecer; 

b) de documento próprio ou comum; 
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c) de escrituração comercial. 

O juiz determina a exibição do documento ou coisa, sob a cominação de 

serem admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio deles, se pretendia 

provar. 

Se o documento ou coisa está em poder de terceiro, não legitimado para 

a ação principal, o descumprimento da ordem dá ensejo a busca e apreensão, 

sem prejuízo da responsabilidade por desobediência (CPC, art. 362). 

 

6.1.3 Classificação 

 

Três espécies: 

a) exibição incidental do objeto, que não é considerada ação cautelar, 

mas medida de instrução no curso do processo. 

b)  ação cautelar de exibição: só é admitida como preparatória da 

principal, evitando a ação mal proposta ou deficientemente instruída; 

c) ação autônoma ou principal de exibição: o autor deduz em juízo a 

pretensão de direito material à exibição, sem aludir a outro processo. 

 

6.1.3.1 Exibição incidental 

 

Não é medida cautelar, mas instrutória, no curso do processo de 

conhecimento. 

Pode ser promovida contra uma das partes ou contra terceiro. 

 

6.1.3.2 Ação cautelar exibitória 
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Cuida da asseguração da pretensão a conhecer os dados de uma ação 

antes da propositura. 

 

6.1.4 Exibição de coisas móveis (CPC, art. 844, I) 

 

Admite-se a exibição de coisa móvel, em poder de outrem, nos casos 

em que o autor: 

- repute sua; 

- tenha interesse em conhece-la; 

Apenas as coisas móveis são objeto de exibição. 

Sobre imóveis, que não podem ser ocultados, a antecipação é realizada 

por vistorias para “preservar a memória da coisa”. 

Também pretensões de direito pessoal autorizam a exibição. 

 

6.1.5 Exibição de documentos (CPC, art. 844, II) 

 

- deve ser documento próprio ou comum; 

- deve estar em poder de co-interessado, sócio, condômino, credor 

ou devedor, ou de terceiro, que o tenha em sua guarda, como 

inventariante, testamenteiro, depositário ou administrador de 

bens alheios. 

Assim, não é todo e qualquer documento que pode ser exibido. 

Documento comum não é só o que pertence indistintamente a ambas as 

partes, mas também o que se refere a uma situação jurídica que envolva 

ambas as partes. 

Não parece viável a exibição de documento particular de terceiro. 
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6.1.6 Exibição de escrituração e documental comercial (CPC, art. 

844, III) 

 

Em regra, a escrituração comercial está sujeita a sigilo. Os casos de 

devassa ao seu conteúdo dependem de expressa anuência legal. 

O CPC, art. 381, admite a exibição integral da contabilidade mercantil 

da empresa na liquidação da sociedade e na sucessão por morte do sócio. 

O art. 382 do CPC prevê a exibição parcial que deve incidir sobre a 

parte da escrituração e documentos que interessem ao litígio. 

As medidas dos arts. 381 e 382 do CPC são incidentes da fase 

probatória. Mas, as mesmas medidas podem ser decretadas em caráter 

preparatório ou cautelar, antes da ação principal, com base no art. 844, III. 

 

6.1.7 Procedimento da ação exibitória contra a parte 

 

O art. 845 manda observar nas ações exibitórias cautelares o mesmo 

procedimento para a exibição incidental. 

Quando o réu da ação exibitória é um dos sujeitos da lide (isto é, pessoa 

que irá figurar no processo principal como parte), o procedimento é o dos arts. 

356 a 359. 

Inicia-se por petição inicial que, além dos requisitos ordinários (CPC, 

arts. 282 e 801), deve conter (CPC, art. 356): 

- a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou 

da coisa; 

- a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o 

documento ou a coisa; 

- as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que 

o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte 

contrária. 
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O juiz despachará mandado para o réu responder em cinco dias; 

podendo: 

- exibir em juízo o documento ou coisa; 

- silenciar-se; 

- contestar o pedido, recusando o dever de exibir ou afirmando que 

não possui o objeto. 

Se contestar o pedido, caberá ao juiz facultar às partes a instrução da 

causa, designando, se necessário, audiência para instrução e julgamento 

(CPC, art. 803, p. ún.). 

Se a defesa for de negativa da existência do documento, caberá ao 

autor o ônus da prova em sentido contrário. No caso de isenção do dever de 

exibir, o ônus da prova é do contestante. 

O contestante pode se isentar de exibir a coisa ou documento se: 

a) for concernente a negócios da própria vida da família, apenas da 

relação íntima, como cartas pessoais; 

b) se a sua apreensão puder violar dever de honra: caso em que o 

documento provasse adultério ou relações clandestinas com outra 

pessoa; 

c) se a publicidade redundar em desonra à parte ou a terceiro, bem 

como a parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhes 

represente perigo de ação penal; 

d) se a divulgação implicar fatos cuja parte, por estado ou profissão, 

deva guardar segredo. 

e) se houver outros motivos graves, ao arbítrio do juiz, que justifiquem a 

recusa; 

Se o motivo se referir a apenas parte do documento, o restante poderá 

ser exibido. 

O art. 358 prevê três casos, entretanto, que a recusa não pode ser 

admitida, qualquer que seja o motivo: 

- se o requerido tiver a obrigação legal de exibir; 
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- se o requerido aludir o documento ou a coisa, no processo, com o 

intuito de constituir prova; 

- se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes: não 

apenas a compropriedade ou a composse geram a obrigação. A 

obrigação surge do conteúdo do documento, ainda que pertença 

a só uma delas. É o caso da quitação ou de via do contrato. 

A sentença será proferida na audiência ou em seguida. Se acolher o 

pedido e a recusa for considerada ilegítima o juiz admitirá como verdadeiros 

os fatos que por meio do documento ou coisa, a parte pretendia provar (CPC, 

art. 359, II). 

 

6.1.8 Procedimento da ação exibitória contra terceiro 

 

O rito a observar é o dos arts. 360 a 362. 

A petição deverá ter os mesmos requisitos da exibição contra a parte. 

O terceiro será citado para responder em dez dias e poderá: 

- exibir: o que exaure o processo cautelar; 

- silenciar: tornando-se revel, o que importa a confissão de 

veracidade dos fatos alegados (CPC, art. 803) e enseja 

julgamento, independentemente de audiência, com a condenação 

do réu a depositar em juízo, em 5 dias, o objeto (CPC, art. 362). 

- contestar: se o requerido negar a posse ou a obrigação de exibir, 

seguirá a instrução, com audiência, se necessária a produção de 

prova oral. 

A sentença, acolhendo os motivos do requerido, será declaratória-

negativa do direito de exibir. 

Se procedente, será mandamental, condenando o requerido a depositar 

a coisa no prazo de cinco dias, sendo as despesas do depósito por conta do 

requerente (CPC, art. 362). 
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Sendo mandamental, prescinde do processo de execução. Escorrido o 

prazo de cinco dias, será expedido mandado de busca e apreensão, 

requisitando-se, se necessário, força policial para o cumprimento da medida.  

Não há prejuízo para o terceiro da responsabilidade pelo crime de 

desobediência (CPC, art. 362). 

 

6.1.9 Eficácia da exibição 

 

A sua eficácia não se sujeita ao prazo extintivo do art. 806. 

Mesmo que a ação principal não seja ajuizada em 30 dias, a prova 

obtida com a exibição continuará válida e utilizável pelo promovente, a 

qualquer tempo. 

 

6.1.10 Prevenção de competência 

 

Como o juízo da cautelar é o mesmo da ação principal, aquele perante o 

qual for processada a exibitória, ficará com competência preventa para o 

processo de mérito. 

 

6.1.11 Medida liminar 

 

A estrutura da ação não comporta a medida cautelar. A eficácia do 

processo, por sua índole, só se produz após uma sentença que condene o 

requerido. 

Se houver risco de desaparecimento do objeto a exibir, o interessado 

deve se valer de outras medidas cautelares. 
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6.2 Justificação 

  

6.2.1 Conceito 

 

Consiste na colheita avulsa de prova testemunhal, que tanto pode ser 

utilizada em processo futuro, como em outras formalidades não 

contenciosas. 

A postulação deve ser feita por quem pretende provar fato ou relação 

jurídica. 

Não é propriamente ação cautelar, pois não visa assegurar prova, mas 

sim constituir prova, e não se funda no perigo da demora, pelo que não se lhe 

aplicam os princípios gerais do processo cautelar.  

Não há contenciosidade, pois a jurisdição é voluntária, muitas vezes 

sem a parte contrária e sem possibilidade de contestação e de recurso (CPC, 

art. 865). 

A justificação pode simplesmente servir como documentação exaurindo 

em si mesma sua finalidade processual. 

O fato e a relação jurídica devem ser expressamente delimitados e 

individualizados (CPC, art. 861). 

 

6.2.2 Natureza jurídica 

 

Não há contraditório na justificação e nela o juiz nada decide, limitando-

se a aferir, extrinsecamente, a observância das formalidades legais, sem 

pronunciamento algum sobre o conteúdo da prova colhida. 

Não ocorre a transmutação da categoria da prova colhida, esta 

continuará sendo oral e, como tal, será apreciada por quem de direito. 
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6.2.3 Competência 

 

A competência será do juiz da causa principal, segundo a regra da 

acessoriedade (CPC, art. 108 e 500). 

 

6.2.4 Procedimento 

 

A petição inicial do interessado deve conter a exposição circunstanciada 

de sua intenção (CPC, art. 861), compreendendo a descrição pormenorizada 

dos fatos que pretende provar, bem como o rol de testemunhas a inquirir. 

Eventualmente, podem ser juntados documentos dos fatos a provar 

(CPC, art. 863). 

O documento não é o objeto principal da prova a ser colhida, servindo 

apenas de orientação da prova testemunhal a ser colhida. 

Sempre que forem revelados interesses de terceiros, como no caso de 

outra parte da relação jurídica, o juiz mandará cita-los para acompanhar a 

coleta da prova (CPC, art. 862). 

Há casos de justificação unilateral em que a lei expressamente dispensa 

a citação do requerido, como nas liminares em ação cautelar (CPC, art. 804). 

Se o interessado não puder ser citado pessoalmente, a intervenção do 

Ministério Público é determinada pelo art. 862, p. ún.. 

A citação chama o interessado para participar da audiência, não sendo 

para se defender ou contestar. 

Às testemunhas da justificação aplicam-se as regras de capacidade, 

impedimento e suspeição (CPC, art. 405). 

A inquirição dá-se pelas regras comuns (CPC, art. 410 a 419), podendo 

os advogados de ambas as partes formular perguntas, impugnações e 

contraditas (CPC, art. 864). 
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Se forem juntados documentos, não há impugnação aos mesmos, que 

não são o objeto da prova e não há julgamento. 

 

6.2.5 Julgamento da justificação 

 

Será julgada por sentença, que não entrará no mérito da prova, nem do 

litígio acaso existente. 

Cuida-se apenas da verificação da observância das formalidades legais 

da citação, da oitiva das testemunhas, da competência, etc. 

Como o julgamento é puramente homologatório, nenhum recurso é 

cabível (CPC, art. 865). 

 

6.3 Produção antecipada de provas 

 

6.3.1 Antecipação de prova 

 

Ocorre diante de circunstâncias excepcionais que autorizam a parte a 

promover, antes do instante processual adequado, a coleta dos elementos de 

convicção necessários à instrução da causa. 

É uma “pretensão à segurança da prova”, sem, contudo, antecipar o 

julgamento da pretensão de direito substancial. 

 

6.3.2 Ação cautelar antecipatória 

 

Vale como meio hábil para preservar a prova do perigo que a ameaça, 

perigo de desaparecimento pelo decurso de tempo. 
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A ação antecipatória é genuinamente cautelar, quando movida em 

caráter preparatório, pois satisfaz à necessidade emergencial de evitar ou 

superar o perigo de se tornar impossível ou deficiente a produção da prova se 

se tiver de aguardar a propositura da ação principal e a chegada da fase 

probatória normal. 

 

6.3.3 Cabimento 

 

Tem cabimento qualquer que seja a natureza da futura demanda, que 

pode ser contenciosa, ou mesmo de jurisdição voluntária – e tanto pode ser 

manejada por quem pretenda agir como por quem queria defender-se. 

Possuem os pressupostos das medidas cautelares. O perigo da 

demora corresponde, assim à probabilidade de não ter a parte condições, no 

momento processual adequado, de produzir a prova. Se não existe este risco, 

a medida não tem cabimento. 

Os motivos de admissibilidade estão expressos nos arts. 847 e 849 do 

CPC: 

a) inquirição de testemunhas ou o interrogatório da parte serão 

antecipados quando: 

- a pessoa tiver de ausentar-se; 

- por motivo de idade ou moléstia grave, houver justo receio de que 

ao tempo da prova já não exista, ou esteja impossibilitada de 

depor (CPC, art. 847); 

b) o exame pericial pode ser antecipado se houver “fundado receio de 

que venha a tornar-se impossível a verificação de certos fatos na 

pendência da ação” (CPC, art. 849). 

O obstáculo à futura produção eficaz da prova deve ser entendido tanto 

no sentido material como no jurídico. 
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6.3.4 Oportunidade 

 

Pode dar-se antes do ajuizamento da ação principal ou no curso desta. 

Deve ser ajuizada previamente à ação principal para que tenha a 

natureza cautelar. 

No curso do processo, é resolvida através de mera deliberação do juiz, 

sem espaço para uma medida cautelar incidental dessa natureza. 

 

6.3.5 Competência 

 

O juízo da antecipação de prova previne a ação principal. Os autos 

devem inclusive permanecer em cartório aguardando a propositura da ação 

principal. 

A prova já é da Justiça e dela não pode dispor o requerente. 

 

6.3.6 Procedimento 

 

A petição inicial deve conter os requisitos comuns das cautelares (CPC, 

art. 282 e 801), devendo, também, o requerente justificar sumariamente a 

necessidade da antecipação e mencionar com precisão os fatos sobre que há 

de recair a prova (CPC, art. 848). 

Em se tratando de prova oral, o juiz, ao despachar a inicial, 

simplesmente designará audiência. A testemunha será intimada e a parte 

contrária, citada. 

Se a prova a antecipar for pericial, o procedimento terá de adaptar-se ao 

disposto nos arts. 420 a 439. O promovente formulará seus quesitos e indicará 

assistente na própria inicial. 



293 
 
 

Ao despachar a inicial, o juiz nomeará perito (CPC, art. 421) e 

determinará a citação do réu para, em cinco dias, indicar seu assistente e 

apresentar quesito.  

Finalmente, sem entrar no mérito da prova, o juiz proferirá sentença 

homologando o depoimento ou laudo, que assim valerá como prova judicial 

para futuro processo. 

 

6.3.7 Sentença 

 

É meramente homologatória. Não há conseqüências sobre a sua 

veracidade ou sobre a lide. Não são ações declaratórias e não fazem coisa 

julgada material. Apenas há documentação sobre fatos. 

 

6.3.8 Valoração das provas 

 

A valoração pertence ao juiz da causa principal e não ao juiz da medida 

cautelar. No curso da ação cautelar, não há controvérsia ou discussão sobre o 

mérito da prova. 

Não ocorre mudança na natureza da prova produzida. Os depoimentos 

continuarão sendo prova oral e o exame continuará sendo prova pericial; nunca 

passarão a prova documental. 

 

6.3.9 Eficácia 

 

É medida completa, que não se destina a se converter em outra medida 

definitiva após o provimento final de mérito. 

Não se lhe aplica o prazo de eficácia do art. 806, de maneira que 

mesmo que a ação principal seja proposta além de trinta dias da realização da 
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medida preparatória, ainda assim a prova continuará útil e eficaz para servir ao 

processo de mérito. 

 

6.3.10 Medida “inaudita altera parte” 

 

Normalmente a medida é feita com citação prévia da parte contrária. 

Casos urgentes poderão ensejar deferimento liminar da medida (CPC, 

art. 804). 

Realizada a prova, poderá o requerido solicitar diligências 

complementares, como nova inquirição, se ainda possível, ou formulação de 

quesitos complementares. 

 

6.3.11 Destino dos autos 

 

Após a sentença, os autos permanecem em cartório (CPC, art. 851). 

Se a ação principal for proposta, ocorrerá o apensamento. 

Aos interessados é lícito obter as certidões que desejarem.  
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CAPÍTULO XVI – AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

 

1.Conceito 

  

Não se presta a amparar direitos individuais nem se destina à reparação 

de prejuízos causados a particulares, pela conduta, omissiva ou comissiva do 

réu. 

O ajuizamento da ação civil pública não impede a propositura de ações 

individuais sobre o mesmo objeto, nem gera litispendência, mas o juízo é 

prevento para as ações ajuizadas posteriormente sobre o mesmo objeto ou 

causa de pedir. 

A Lei 7.437/85 é unicamente adjetiva, pelo que a ação e a condenação 

devem basear-se em disposição de alguma norma de direito material da 

União, Estado ou Município, que tipifique a infração, independentemente de 

qualquer outra sanção administrativa ou penal em que incida o infrator. Nem 

mesmo a ação popular exclui a ação civil pública, visto que a própria lei 

admite a concomitância. 

Embora possam ser ajuizadas simultaneamente, as finalidades de 

ambas as demandas não se confundem. Uma ação não substitui a outra. Não 

cabe ACP com pedido típico de ação popular, até por causa da distinção das 

naturezas das sentenças e da legitimidade. 

Em virtude do silêncio da LACP, é de se ter aplicável, por analogia, o 

prazo prescricional de cinco anos previsto para as ações populares. 

A ACP não é instrumento para a pura defesa do erário. Não cabe o MP 

substituir a legitimidade das entidades públicas, que possuem consultoria e 

procuradoria especializadas, para a defesa de seus interesses (STJ). 
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2. Legitimação das partes e os poderes do Ministério Público 

 

A LACP deu legitimidade ativa ao Ministério Público e às pessoas 

jurídicas estatais, autárquicas e paraestatais, assim como às associações 

destinadas à proteção do meio ambiente ou à defesa do consumidor, para 

proporem a ação civil pública, nas condições que especifica. 

Não é o MP legítimo, entretanto: 

- defesa de direitos individuais homogêneos disponíveis; 

- para discutir a legitimidade ou constitucionalidade de tributos. 

Pode propor ação, em nome de alunos e pais de alunos, relativo à 

cobrança de mensalidades escolares (STF, 643). 

Mesmo que não seja autor da ação, deverá o MP intervir como fiscal da 

lei (LACP, art. 5º, §1º) e, se, decorridos sessenta dias do trânsito em julgado 

da sentença condenatória, a associação autora não promover a execução, 

deverá fazê-lo o Ministério Público ou os demais legitimados (LACP, art. 15). 

Prevalência do Ministério Público para o ajuizamento: 

- qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a 

iniciativa do MP; 

- os juízes e tribunais remeterão peças ao MP, se no exercício de 

suas funções constatarem fatos que possam ensejar ação civil 

pública; 

- o MP pode instaurar inquérito civil, sob sua presidência ou 

requisitar a organismo público ou particular, provas, a serem 

entregues em prazo não inferior a dez dias úteis. 

A petição inicial há de vir embasada em disposição de lei que tipifique a 

ocorrência ou o fato lesivo ao bem a ser protegido, apresentando ou indicando 

as provas existentes ou a serem produzidas no processo, não bastando o juízo 

subjetivo do MP para a procedência da ação. 
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Se o MP se convencer da inexistência de fundamento para a propositura 

da ação, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças 

informativas, motivadamente e com remessa ao Conselho Superior para 

deliberação (LACP, art. 9º, §§1º a 4º). 

Ajuizada a ação, dela não poderá desistir o MP, por ser indisponível o 

seu objeto, mas a final, diante das provas produzidas, poderá opinar pela sua 

procedência ou improcedência.  

Se a associação autora desistir ou abandonar a ação, o MP assumirá a 

titularidade ativa (LACP, art. 5º, §3º). 

A legitimação passiva estende-se a todos os responsáveis pelas 

situações ou fatos ensejadores da ação, sejam pessoas físicas ou jurídicas, 

inclusive de direito público. 

Em matéria de litisconsórcio, o art. 47 do CPC é aplicável 

subsidiariamente às ações civis públicas. Assim, havendo litisconsórcio 

necessário, todos os litisconsortes deverão ser citados, sob pena de 

invalidade processual. 

 

3. Foro e processo 

 

A ACP e as respectivas medidas cautelares deverão ser propostas no 

foro do local onde ocorrer o dano. 

Não há prerrogativa de foro para o julgamento da ACP, que dever ser 

processada em primeira instância. 

 • Justiça Federal (STF e STJ): processa e julga todas as ações 

civis públicas em que forem partes a União, suas autarquias ou empresas 

públicas, mesmo que não haja Vara Federal na comarca do local do dano, uma 

vez que sempre haverá um juiz federal com jurisdição sobre aquela região. 

A competência para o processamento da ACP é de natureza funcional 

(LACP, art. 2º), e, portanto, absoluta e improrrogável. 
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Não se admite a reunião de ações propostas em Estados diferentes, 

mesmo que sejam conexas. 

A propositura da ação prevenirá o juízo para todas as ações 

posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo 

objeto. 

STF – esta prevenção só é cabível para as ações propostas em cada 

Estado da federação, pois cada uma das ações proporcionará uma decisão no 

âmbito da respectiva competência (LACP, art. 16). 

Admite medida liminar suspensiva da atividade do réu, quando pedida 

na inicial, e desde que ocorram o fumus boni iuris e o periculum in mora. A 

liminar não poderá esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação (L. 8.437/92, 

art. 1º, §3º) e só poderá ser concedida após ter sido ouvido, em 72 horas, o 

representante judicial da pessoa jurídica de direito público (L. 8.437/92, art. 2º). 

Dessa liminar contra a pessoa jurídica de direito público cabe agravo, 

voluntário (LACP, art. 12) ou suspensão de segurança. 

Para os demais réus, o agravo só terá efeito suspensivo se deferido. 

 

A multa cominada liminarmente só é exigível do réu após o trânsito em 

julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se 

houver configurado o descumprimento da cominação. 

O juiz também poderá deferir efeito suspensivo a qualquer recurso, de 

forma a evitar dano irreparável ao recorrente. 

Os §§ 5º e 6º do art. 5º parecem estar vetados (Theotonio Negrão). 

Sendo a matéria de atribuição do MP estadual, não se admite 

propositura da demanda pelo MP federal, sequer em litisconsórcio ativo. No 

entanto, iniciada a ação pelo MP estadual, o MP federal tem legitimidade para 

prosseguir com a ação na instância especial, inclusive recorrendo (STJ). 
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4. Responsabilidade do réu e a sentença 

 

O réu na ação civil pública tem responsabilidade objetiva pelos danos 

causados ao meio ambiente; por isso o autor não precisa demonstrar dolo ou 

culpa na sua conduta (L. 6938/81). 

A LACP aditou que a ação civil pública terá por objeto a condenação em 

dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 3º). Na 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da sentença 

em espécie, sob pena de execução específica ou de cominação de multa 

diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de 

requerimento do autor (LACP, art. 11). 

A condenação, entretanto, não pode ser cumulativa. 

A defesa do réu na ACP ambiental é restrita à demonstração que: 

- não é responsável pelo ato ou fato argüido de lesivo ao meio 

ambiente; 

- não houve a concorrência impugnada; 

- a concorrência não é lesiva ao meio ambiente e sua conduta está 

autorizada por lei e licenciada pela autoridade competente. 

É inútil a alegação de inexistência de culpa ou dolo. 

A sentença poderá condenar o réu na indenização ou na obrigação de 

fazer ou não fazer, com as cominações processuais conforme o pedido na 

inicial. 

A coisa julgada tem eficácia erga omnes, exceto se a ação for julgada 

improcedente por falta de provas, quando qualquer legitimado poderá intentar 

nova ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova (LACP, art. 16). 

Por ter eficácia erga omnes, não pode ser utilizada para declarar a 

inconstitucionalidade por meio direto. É cabível, neste caso, reclamação ao 

STF. 
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 • sucumbência: na ACP intentada pelo MP e julgada 

improcedente, o STJ só aplica o ônus da sucumbência na comprovada má-fé. 

 

CAPÍTULO XVII – AÇÃO POPULAR 

 

 

1. Conceito 

 

Meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter 

a invalidação de atos ou contratos administrativo – ou a estes equiparados – 

ilegais ou lesivos ao patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas 

autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com 

dinheiros públicos. 

Por ela não se amparam direitos individuais próprios, mas sim interesses 

da comunidade. 

 

2. Requisitos da ação 

 

a) cidadania: deve o autor ser cidadão brasileiro, isto é, pessoa 

humana no gozo de seus direitos civis e políticos, o que se traduz na 

qualidade de eleitor. 

Os inalistáveis ou inalistados , bem como os partidos políticos, entidades 

de classe ou qualquer outra pessoa jurídica, não têm qualidade para propor a 

ação popular (STF, 365). 

b) ilegalidade ou ilegitimidade do ato a invalidar: que o ato seja 

contrário ao direito, por infringir as normas específicas que regem 

sua prática ou por se desviar dos princípios gerais que norteiam a 

administração pública. 
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Não se exige a ilicitude do ato na sua origem, mas sim na sua formação 

e no seu objeto. 

A ilegitimidade prevista na Constituição pode provir de vício formal ou 

substancial, inclusive desvio de finalidade (LAP, art. 2º, ‘a’ a ‘e’). 

c) lesividade do ato: lesivo é todo o ato ou omissão que desfalca o 

erário ou prejudica a administração, assim como ofende bens ou 

valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da 

comunidade. 

Essa lesão tanto pode ser efetiva quanto legalmente presumida, visto 

que a lei estabelece casos de presunção de lesividade (LAP, art. 4º), para os 

quais basta a prova da prática do ato naquelas circunstâncias para considerar-

se lesivo e nulo de pleno direito. 

Nos demais casos, impõe-se a dupla demonstração de ilegalidade e da 

lesão efetiva ao patrimônio protegido pela ação popular. 

A ação popular não autoriza o Judiciário a invalidar opções 

administrativas ou substituir critérios técnicos por outros que repute mais 

convenientes ou oportunos, pois essa valoração refoge da competência da 

Justiça e é privativa da Administração. 

Para ensejar a propositura de ação popular, não basta ser o ato ilegal, 

deve ser ele lesivo ao patrimônio público (STJ, REsp 111.527). 

O desvio de poder, quando obedece a lei apenas, formalmente, 

afastando-se de seus objetivos, é considerado como uma modalidade de 

ilegalidade. 

 

3. Fins da ação 

 

A ação popular tem fins preventivos e repressivos da atividade 

administrativa ilegal e lesiva ao patrimônio público. 
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Na ampla acepção administrativa, ato é lei, decreto, resolução, portaria, 

contrato e demais manifestação gerais ou especiais, de efeitos concretos do 

Poder Público e dos entes com funções públicas delegadas ou equiparadas. 

Ato lesivo é toda manifestação de vontade da administração danosa aos 

bens e interesses da comunidade. Esse dano pode ser potencial ou efetivo – 

não é necessária a conversão de ato em fato administrativo lesivo para se 

intentar a ação. 

A ação popular pode ter por finalidade correção da atividade 

administrativa ou ser supletiva da inatividade do Poder Público nos casos em 

que deveria agir por expressa imposição legal. 

Em última análise, a finalidade da ação popular é a obtenção da 

correção nos atos administrativos ou nas atividades delegadas ou 

subvencionadas pelo Poder Público. 

Qualquer eleitor, além de autor, está legitimado a intervir na qualidade 

de litisconsorte ou assistente do autor, ou, mesmo, para prosseguir na 

demanda se dela desinteressar-se o postulante originário (LAP, art. 6º, 

§5º). 

A ação popular e o mandado de segurança possuem objetos distintos, 

não podendo se substituir (STF, 101). 

A ação popular continua válida para a defesa do meio ambiente, embora 

seja mais própria, agora, a ação civil pública. 

 

4. Objeto da ação 

 

É o ato ilegal e lesivo ao patrimônio público de todas as pessoas de 

direito público e de direito privado nas quais o poder público tenha interesses 

econômicos predominantes em relação ao capital particular. 
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5. Partes 

 

Sujeito ativo será sempre o cidadão. 

Deverão ser citados para a ação, obrigatoriamente (LAP, art. 6º): 

- as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, em nome das quais foi 

praticado o ato a ser anulado; 

- as autoridades, funcionários e administradores que houverem 

autorizado, aprovado, ratificado ou praticado pessoalmente o ato 

ou firmado o contrato impugnado ou que, por omissão, tiverem 

dado oportunidade à lesão; 

- também os beneficiários diretos do mesmo ato ou contrato. 

A pessoa jurídica de direito público poderá contesta-la ou não, como 

poderá, até mesmo, encampar o pedido do autor, desde que isso se afigure útil 

ao interesse público, a juízo exclusivo, do representante legal da entidade ou 

da empresa (LAP, art. 6º, §3º). 

Os litisconsortes e assistentes do autor são expressamente admitidos 

pela lei (LAP, art. 6º, §5º), não se excluindo os intervenientes passivos que 

tenham legítimo interesse na defesa da causa porque poderão ser 

responsabilizados pelo dano (LAP, art. 11), no caso de procedência da ação. 

O Ministério Público tem posição singular na ação popular: é parte 

pública autônoma, incumbida de velar pelar regularidade do processo, de 

apressar a produção da prova e de promover a responsabilidade civil e criminal 

dos culpados. 

Tem liberdade para manifestar-se, a final, a favor ou contra a 

procedência da ação, pois o que a lei veda (LAP, art. 6º, §4º) é que assuma a 

defesa do ato impugnado ou dos réus, isto é, que contradite a inicial, promova 

provas ou pratique certos atos processuais contra o autor. 

Se houver abandono da ação, caber-lhe-á promover seu 

prosseguimento, em lugar do autor omisso, se reputar de interesse público seu 

julgamento (LAP, art. 9º).  
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6. Competência 

 

A competência para processar e julgar ação popular é determinada pela 

origem do ato a ser anulado. 

A ação popular, ainda que ajuizada contra o Presidente da República, 

Presidentes do Senado ou da Câmara dos Deputados, Governador ou Prefeito, 

será processada e julgada perante a Justiça de primeiro grau (federal ou 

comum). 

Fixa-se a competência também pela finalidade da demanda (STF) – 

ação popular proposta contra membros do TER em função de alegadas 

irregularidades em eleição – a competência é da Justiça Eleitoral de primeira 

instância (AOr – QO 772-SP). 

Equiparam-se aos atos da União, Estados e Municípios, os atos das 

pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público, 

bem como das sociedades de que sejam acionistas e o das pessoas ou 

entidades em relação às quais tenham interesse patrimonial (LAP, art. 5º, §2º). 

Havendo litisconsórcio, fixará a competência a justiça especializada. 

A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as 

ações que forem intentadas contra as mesmas partes e sob os mesmos 

fundamentos (LAP, art. 5º, §3º). 

 

7. Processo e liminar 

 

Segue o rito ordinário (LAP, art. 7º, I e II). 

Citada, a pessoa jurídica interessada na demanda poderá contestar, 

abster-se ou encampar expressamente o pedido na inicial (LAP, art. 6º, §3º). 
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Tomada qualquer dessas posições, define-se a lide, não podendo mais alterar-

se a defesa, mesmo que mude o governante ou a direção da entidade. 

O prazo para contestação é de 20 dias, prorrogável por mais vinte, a 

requerimento dos interessados, se difícil a obtenção de prova documental. 

Esse prazo é comum para todos os contestantes (LAP, art. 7º, IV), 

sendo inadmissível reconvenção, porque o autor não pleiteia direito próprio 

contra o réu. 

Se até o despacho saneador não houver requerimento de prova pericial 

ou testemunhal, o juiz o saneará e concederá vista sucessiva de dez dias ao 

autor e ao réu para alegações. 

Se houver prova a ser produzida em audiência, o processo seguirá o 

curso ordinário (LAP, art. 7º, V). 

A CF/88 isentou de custas e de ônus da sucumbência o autor popular, 

salvo se comprovada má-fé (CF, art. 5º, LXXIII). 

- Liminar. 

A liminar em ação popular está expressamente admitida pelo §4º do art. 

5º da LAP.  

Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o 

objeto da ação. 

O art. 5º da L. 8.437/92 atribuiu ao Presidente do Tribunal, ao qual 

couber o conhecimento do respectivo recurso, competência para suspender, 

em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra 

o Poder Público, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de 

direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de 

flagrante ilegitimidade e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança 

e à economia popular. 

O STJ vem, em algumas oportunidades, reconhecendo legitimidade 

também às sociedades de economia mista para o pedido de suspensão de 

liminar, se presente o interesse público. 
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A proibição de concessão de liminar antes da audiência da pessoa 

jurídica de direito público, em setenta e duas horas (L. 8.437/92, art. 2º), não 

se aplica às ações populares. 

O procedimento da suspensão da liminar em segundo grau está no art. 

4º da L. 8.437/92, §§3º ao 9º). 

 

8. Sentença 

Sendo procedente a ação, o juiz deverá decretar, necessariamente, a 

invalidade do ato impugnado e as restituições devidas, condenando ao 

pagamento de perdas e danos os responsáveis por sua prática e os 

beneficiários dos seus efeitos, ficando sempre ressalvada à administração a 

ação regressiva contra os funcionários culpados pelo ato anulado (art. 11). 

Em princípio, são todos solidários na reparação do dano. Ficará para ser 

decidida em ação regressiva somente a responsabilidade dos funcionários 

culpados, que não tiverem sido chamados na ação popular. 

Os que cumpriram ordens superiores, ou atuaram no desempenho 

regular de suas atribuições institucionais, não ficam sujeitos a indenizações ou 

reparações pelo ato invalidado. A condenação, neste caso, será apenas do 

superior que ordenou ou praticou o ato ilegal e lesivo e de seus beneficiários. 

A condenação abrangerá, ainda, as indenizações devidas, as custas e 

despesas com a ação feitas pelo autor, bem como os honorários de seu 

advogado (art. 12). 

Se o valor da lesão ficar comprovado  no curso da ação, será indicado 

na sentença; se depender de avaliação e perícia, será apurado em execução 

(art. 14). 

Além da invalidade do ato ou do contrato e das reposições e 

indenizações devidas, a sentença em ação popular não poderá impor qualquer 

outra sanção aos vencidos. 
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Se, no final da ação, ficar comprovada alguma infringência de norma 

penal ou falta disciplinar, a que a lei comine pena de demissão ou rescisão do 

contrato de trabalho, o juiz determinará, de ofício, a remessa de peças ao 

Ministério Público, à autoridade ou administrador a quem competir a aplicação 

da pena. 

A sentença proferida em ação popular que for contrária aos interesses 

do Poder Público poderá ser suspensa pelo Presidente do Tribunal ao qual 

cabe conhecer o respectivo recurso, enquanto não transitar em julgado (L. 

8.437/92, art. 4º), dependendo de requerimento do Ministério Público ou da 

pessoa de direito público interessada. Poderá ser ouvidos, previamente, o autor 

e o MP e da decisão caberá agravo, em cinco dias, para o órgão competente 

do Tribunal. 

 

9. Recursos 

 

As sentenças são passíveis de reexame necessário e apelação 

voluntária, com efeito suspensivo, e das decisões interlocutórias cabe agravo 

de instrumento (LAP, art. 19 e §§), salvo a decisão concessiva de liminar que 

é passível de suspensão. 

O reexame necessário só é realizado quando a sentença concluir pela 

improcedência da ação ou pela carência. Mesmo se o magistrado se omitir, 

deverá o tribunal considera-lo interposto e reapreciar o mérito do julgado 

inferior. Na parcial procedência, cabe o reexame quanto à parte da decisão que 

foi contrária à pretensão do autor popular. 

A apelação voluntária terá sempre efeito suspensivo e seguirá a 

tramitação comum do CPC, com a peculiaridade de que, no caso de 

improcedência ou carência de ação, poderá ser interposta tanto pelo vencido 

como pelo MP ou qualquer cidadão (LAP, art. 19). 

Quando a ação é julgada procedente, não se admite recurso de 

terceiros ou do MP, só podendo apelar os réus atingidos pela decisão. 
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O STJ já decidiu que deve ser contado em dobro o prazo para a 

interposição de recursos de ações populares quando houver litisconsortes com 

procuradores diferentes. 

 

10. Coisa julgada 

 

A sentença definitiva produzirá efeitos erga omnes, exceto quando a 

improcedência resultar da deficiência de provas, caso em que poderá ser 

renovada com idêntico fundamento, desde que se indiquem novas provas 

(LAP, art. 18). A nova ação poder ser proposta pelo mesmo autor ou por outro. 

Considerando que a sentença de procedência da ação tem efeito erga 

omnes, é incabível a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo em sede de ação popular. Da mesma forma não se pode falar em 

controle difuso, cuja característica é o efeito entre as partes. 

Nada impede que o ato puramente administrativo, quando contrário à 

Constituição, seja impugnado através de ação popular. 

 

11. Execução 

 

A sentença transitada em julgado constitui título para instaurar-se a 

execução popular. 

A parte condenada a restituir bens ou valores ficará sujeita a seqüestro e 

penhora, desde a prolação da sentença condenatória (LAP, art. 14, §4º). 

São legitimados para promover a execução popular: 

- o autor popular; 

- qualquer outro cidadão; 

- representante do Ministério Público; 

- as entidades chamadas na ação, ainda que tenham contestado. 
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A legitimação do Ministério Público é subsidiária e condicionada (LAP, 

art. 16), à inércia do autor e ao desinteresse de outro cidadão, e após 

transcorrer sessenta dias da publicação do julgado condenatório de segunda 

instância. É obrigado, nestas circunstâncias, a promover a execução do julgado 

nos trinta dias subseqüentes, sob pena de falta grave. 

A execução pode ser por quantia certa, quando a condenação versar 

sobre perdas e danos, ou impuser pagamento, ou determinar a reposição de 

débito (LAP, art. 14, §§1º e 2º); e para entrega de coisa, quando a condenação 

determinar a devolução de bens e valores (LAP, art. 14, §4º). 

Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, o pagamento 

pode ser dar mediante desconto em folha (LAP, art. 14, §3º). 

Nem todos que contestam a ação ficam sujeitos à execução, pois ficam 

excluídas as pessoas ou entidades referidas no art. 1º da LAP, pois o processo 

visa a reparação do seu patrimônio. 
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CAPÍTULO XVIII – AÇÕES POSSESSÓRIAS E 

PETITÓRIAS 

 

 

1.Ações possessórias 

 

1.1 Generalidades 

 

1.1.1 A posse e seus efeitos 

 

No direito positivo, a posse pode produzir o direito à tutela possessória, 

a percepção dos frutos, a indenização por benfeitorias, o direito de retenção, a 

responsabilidade pela perda e deterioração da coisa e o usucapião. 

 

1.1.2 O aspecto temporal da posse (fato duradouro e não 

transitório) 

 

A posse relevante para o direito não é qualquer contato mantido pela 

pessoa sobre a coisa. A idéia jurídica de posse traz em si a qualidade de 

fenômeno duradouro, de fato continuado. 

A posse é mais do que uma situação, é um fato que ocupa 

necessariamente lugar no espaço e no tempo, porque supõe uma duração. 

A passividade do possuidor, assim como sua atividade insuficiente, são, 

na ordem jurídica positiva, causas de extinção da posse. 

Na propriedade, a situação jurídica se mantém com e pelo próprio 

direito. Na posse, a situação jurídica é sempre uma conseqüência ou um 

produto do fato. 
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Disto se deduz que a situação de proprietário é amparada pela ordem 

jurídica sem necessidade de ser projetada através do tempo; basta que o 

direito subjetivo tenha sido criado e não tenha se extinguido; já a proteção ao 

possuidor está sempre na dependência do fato complexo, que é a essência da 

posse. 

Cabe, portanto, a proteção jurídica ao direito de um proprietário que, de 

fato, nunca o exercitou, desde que não tenha ocorrido a prescrição aquisitiva. 

 

1.2 Requisitos da tutela possessória 

 

Somente a posse justa desfruta da proteção das ações possessórias. 

Posse justa (CC, art. 1200) é aquela que não foi adquirida de maneira violenta, 

clandestina ou precária. 

A idéia de posse violenta vem quase sempre ligada à idéia do emprego 

de força, atos materiais irresistíveis. Equiparam-se, na espécie, a violência 

física e moral. 

A violência estigmatiza a posse, independentemente de ter sido 

exercida sobre a pessoa do espoliado ou de preposto seu, como ainda do fato 

de emanar do próprio espoliador ou de terceiro. 

Aquele que já detinha a posse e repeliu, com violência, a pretensão de 

quem tentou desaloja-lo, não contamina a sua posse com o vício da violência. 

Posse clandestina é a que se adquire às ocultas. O possuidor a obtém 

usando de artifícios para iludir quem tem a posse, ou agindo às escondidas. 

Por fim, precária é a que se origina do abuso de confiança; da retenção 

indevida de coisa que deve ser restituída: alguém recebe uma coisa por um 

título que o obriga à restituição, em prazo certo ou incerto, como empréstimo 

ou aluguel, e se recusa injustamente a fazer a devolução. 

Posse precária é a do fâmulo da posse que, abusando da confiança, 

inverte a natureza da posse exercida em nome de outrem. 
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Não pode semelhante possuidor obter a tutela jurídica contra a 

pretensão do antigo possuidor. 

Pode-se dizer, portanto, que posse justa é a que não é viciada, e injusta 

a que se contamina, em sua causa, de um dos vícios arrolados no art. 1200 do 

CC. 

Posse injusta e posse de má-fé não são a mesma coisa. Posse de má-fé 

apresenta-se a daquele que possui na consciência a ilegitimidade do seu 

direito; é a daquele que retém a coisa ciente de que lhe não assiste o direito de 

fazê-la. 

Assim, por ser justa, para efeitos de tutela possessória, a posse de má-

fé, desde que não provenha de aquisição violenta, clandestina ou precária. 

A classificação como de boa ou de má-fé interessa principalmente aos 

efeitos que produz em relação aos frutos e rendimentos. 

Já a diferenciação entre justa e injusta interessa diretamente à tutela 

interdital. A posse viciada ou injusta: 

- não conduz, ordinariamente, ao usucapião; 

- não autoriza a proteção interdital; 

- pode ser elidida, quando invocada em defesa manifestada em 

ação reivindicatória. 

 

2. Os interditos possessórios de manutenção, reintegração e 

proibição 

 

2.1 As ações possessórias 

 

Regula-se, como ações possessórias típicas, a de manutenção de 

posse, a de reintegração de posse e o interdito proibitório (CPC, arts. 920 a 

923). 
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A ação de manutenção de posse destina-se a proteger o possuidor 

contra atos de turbação da posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do 

turbador, que molesta o exercício da posse, sem contudo eliminar a própria 

posse. 

Já a ação de reintegração de posse tem como fito restituir o possuidor 

na posse em caso de esbulho (CPC, art. 926). 

A dificuldade de identificar a turbação ou esbulho não prejudica em nada 

o interessado, posto que o CPC adota o princípio da conversibilidade 

(fungibilidade) dos interditos, segundo o qual a propositura de uma ação 

possessória em vez de outra não obsta que o juiz conheça do pedido e 

outorgue a proteção legal correspondente àquela, cujos requisitos estejam 

provados (CPC, art. 920). 

O interdito proibitório é uma proteção possessória preventiva, em que o 

possuidor é conservado na posse que detém e é assegurado contra moléstia 

apenas ameaçada. Concede-se para que não se dê o atentado à posse, 

mediante ordem judicial na qual constará pena pecuniária para a transgressão 

(CPC, art. 932). 

 

2.2 Competência 

 

Versando sobre coisas móveis, a ação correrá no domicílio do réu (CPC, 

art. 94). 

Se a disputa incidir sobre imóvel, observar-se-á a competência do local 

do imóvel litigioso (CPC, art. 95), aplicando-se a  prevenção quando se 

estender por mais de uma comarca ou Estado. 

 

2.3 Legitimidade ativa  
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O possuidor, que detém em nome próprio o exercício de algum dos 

poderes do domínio é o legitimado para intentar ação possessória. 

Não tem legitimidade o fâmulo da posse, isto é, aquele que detém a 

posse em nome de terceiro ou o simples detentor, que ocupa a coisa alheia 

por mera permissão ou tolerância do verdadeiro possuidor (CC, art. 1208). 

No desdobramento da posse, os interditos podem ser utilizados tanto 

pelo possuidor direto como pelo indireto. No relacionamento entre estes dois 

possuidores qualquer um pode manejar ação possessória contra o outro. 

A posse sobre bens públicos pode ser defendida pelo Poder Público ou 

pelo delegatário que dele se utiliza. 

 

2.4 Legitimidade passiva 

 

Réu é o agente do ato representativo da moléstia à posse do autor. 

Distingue-se entre o agente da vontade de outrem e aquele que age por 

iniciativa própria. Caberá ao preposto revelar a sua qualidade e nomear à 

autoria o preponente (CPC, art. 62), para correção do pólo processual. 

Se a ação foi intentada contra o possuidor direto, não há ilegitimidade 

passiva, pois tanto ele como o possuidor indireto detém a posse. 

 

2.5 Petição inicial 

 

Além dos requisitos do art. 282 do CPC, a petição inicial deverá 

especificar: 

- a posse do autor, sua duração e seu objeto; 

- turbação, esbulho ou ameaça imputados ao réu; 

- data da turbação e do esbulho; 
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- a continuação da posse, embora turbada ou ameaçada, nos 

casos de manutenção ou interdito (CPC, art. 927). 

Quanto à individuação da coisa possuída, trata-se de imposição 

categórica derivada da natureza da ação possessória. O local deve ser 

identificado com precisão. 

 

2.6 Procedimento: as ações de força nova e força velha 

 

As ações variam de rito conforme seja intentadas dentro de ano e dia 

da turbação ou esbulho, ou depois de ultrapassado o termo. 

A ação de força nova é de procedimento especial e a de força velha 

observa o rito ordinário (CPC, art. 924). A diferença fica restrita à 

possibilidade de se obter a medida liminar de manutenção ou reintegração, 

porque, a partir da contestação, o rito de ambas segue o ordinário (CPC, art. 

931). 

A ação de força velha não perde a sua natureza de possessória (CPC, 

art. 924), pois nela também se apura somente a posse do autor, a turbação ou 

esbulho e a data em que ocorreu a moléstia à posse (CPC, art. 927), sem 

qualquer interferência de questões dominiais ou relativas a outros direitos 

reais. 

 

2.6.1 Medida liminar 

 

Se o atentado à posse ocorreu há menos de ano e dia, terá o autor o 

direito de ver a posse violada restaurada antes mesmo da contestação. Prevê o 

art. 928 do CPC duas alternativas: 

- expedição de mandado liminar, sem a citação do réu, desde que 

a inicial esteja instruída com prova documental idônea para 

demonstrar os requisitos do art. 927; 
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- exigir justificação, por via de testemunhas, dos mesmos 

requisitos, caso em que o réu será citado para a audiência. 

 

2.6.2 A decisão sobre a liminar 

 

O magistrado se vincula à lei e aos fatos provados. Sua deliberação é 

interlocutória e, uma vez reunidos os pressupostos da medida, não fica à 

discricionariedade do juiz deferi-la ou não. 

Havendo concessão liminar, a citação é ato que se segue à manutenção 

ou reintegração (CPC, art. 930, caput). 

Quando houver justificação prévia, a citação do réu antecederá a 

audiência e, após o julgamento a respeito da liminar, com ou sem deferimento, 

correrá o prazo de contestação. Não haverá renovação do ato citatório e o 

prazo de resposta terá como termo inicial a intimação do decisório que deferir 

ou não a liminar (CPC, art. 930, p. ún.). 

Concede a lei privilégio às pessoas jurídicas de direito público, 

assegurando que a medida liminar jamais será deferida sem prévia audiência 

dos respectivos representantes judiciais (CPC, art. 928, p. ún.). 

 

2.7 O petitório e o possessório 

 

Discute-se no possessório tão somente a garantia de obter proteção 

jurídica ao fato da posse. 

No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo 

o direito de propriedade ou seus desmembramentos, do qual decorre o “direito 

à posse do bem litigioso”. 

Não se pode cogitar de coisa julgada ou litispendência entre um e 

outro, já que suas causa petendi são inconciliáveis. 
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É inadmissível a concomitância do petitório e do possessório, quando 

entre as mesmas partes e sobre o mesmo objeto instalou-se primeiro o juízo 

em torno da posse (CPC, art. 923). 

 

2.8 Natureza dúplice das ações possessórias 

 

Assegura o art. 922 do CPC ao réu, na ação possessória, o direito de 

usar a própria contestação para alegar que a sua posse é que foi ofendida, e 

demandar, contra o autor, a proteção possessória. 

São ações em que não se distingue a posição ativa e passiva entre os 

sujeitos da relação processual. Sua especial qualidade jurídica é a de que o réu 

não precisa propor reconvenção para contra-atacar o autor. 

 

2.9 Eficácia executiva do procedimento 

 

Na ação possessória há maior carga de realização prática do direito 

subjetivo do autor. 

O que pretende o autor e o que lhe dá o juiz, em última análise, são 

ordens a serem imediatamente executadas no plano objetivo do bem litigioso. 

O juiz não condena, propriamente, o esbulhador a devolver a coisa, e 

sim ordena a imediata expedição de um mandado a ser cumprido coativamente 

pelos órgãos auxiliares do juízo contra o esbulhador e em favor do esbulhado. 

Não condiz com a natureza dessa ação a dicotomia de cognição e 

execução em processos distintos. Inexiste uma ação de condenação e uma 

posterior ação de execução de sentença. 

Já os pedidos complementares, como as perdas e danos (CPC, art. 

921, I) não se enquadram no caráter unitário do procedimento, e a sentença 

conduz à execução forçada comum de quantia certa. 
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2.10 Cumulação de pedidos 

 

O pedido genuinamente possessório é o do mandado de reintegração, 

de manutenção ou de proibição. 

Ao lado do pedido possessório, permite-se a cumulação de outros, que 

tenham por objeto: 

a) condenação em perdas e danos: não é um acréscimo, ao final da 

petição, de lacônico pedido, sem qualquer especificação a respeito 

da natureza e extensão do dano ocorrido. O pedido pode ser 

genérico, mas apenas no tocante ao seu quantitativo. A lesão deve 

ser concretamente apontada na inicial e comprovada durante a 

instrução da causa. O que pode ficar relegado para a fase de 

execução de sentença é apenas a operação de definir o quanto de 

um prejuízo já alegado e provado. 

Sua execução ocorre através da espécie adequada em procedimento 

posterior. 

b) cominação de pena para o caso de nova turbação ou esbulho; 

c) desfazimento de construção ou plantação feita em detrimento da 

posse do autor: a demolição inclui-se na própria força do mandado 

reintegratório. 

O que o possuidor pode cumular é a pretensão de que o esbulhador seja 

condenado a realizar a demolição. 

 

2.11 Interdito proibitório 

 

O interdito proibitório é de natureza preventiva e tem por objeto impedir 

que se consume o dano apenas temido. 
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No mandado, além da interdição do mal ameaçado, haverá também a 

cominação de pena pecuniária para eventualidade de transgressão do preceito 

(CPC, art. 932). 

Toda a regulamentação dos interditos de reintegração e manutenção 

aplica-se igualmente ao interdito proibitório (CPC, art. 933). 

Verificada a consumação do dano temido, a ação se transforma ipso 

iure em interdito de reintegração ou de manutenção, e, como tal, será julgada e 

executada. 

Para manejar o interdito proibitório, o interessado deverá demonstrar 

fundado receio de dano, e não apenas receito subjetivo. 

A ação é sempre de força nova. 

As disputas dominiais, sem agressão arbitrária ao estado de fato em que 

se acha o possuidor, são irrelevantes para o âmbito das possessórias. 

 

3. Incidentes registráveis nos interditos 

 

3.1 Embargos de terceiro 

 

Admite-se dentro do largo espectro do art. 1046, que no caso de 

concretização de decisão possessória, havendo moléstia a quem não foi parte 

do interdito, os atos executórios em sentido amplo poderão ser atacados pelo 

remédio específico e adequado, que são os embargos de terceiro. 

 

3.2 Embargos de retenção 

 

Se o demandado tem benfeitorias a indenizar, e pretende exercer, se 

cabível, o direito de retenção, há de faze-lo no curso da ação por meio de 
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contestação, e nunca por via de “embargos de retenção”, após a sentença, pois 

que tais embargos pressupõem a existência de uma execução de sentença. 

 

3.3 Nomeação à autoria e denunciação da lide 

 

- nomeação à autoria: é cabível quando o réu da ação possessória 

não for realmente o possuidor, mas apenas o detentor do bem 

litigioso; 

- denunciação da lide: só tem cabimento quando o réu da 

possessória (e, em alguns casos, o autor) for possuidor, isto é, 

alguém que tem posse a defender, posse própria, embora apenas 

direta e sem exclusão da indireta de outro possuidor, de onde a 

primeira se derivou. 
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CAPÍTULO XIX – AÇÕES DE USUCAPIÃO 

 

 

1.Noções gerais sobre a prescrição aquisitiva 

 

1.1 Espécies de usucapião imobiliária no direito brasileiro 

 

Figuram, no CC, como formas de aquisição originária da propriedade 

pela posse prolongada, o usucapião ordinário (CC, art. 1242), o extraordinário 

(CC, art. 1238) e os especiais, urbano e rural (CC, art. 1239 e 1240). 

Fundamentalmente os usucapiões exigem os mesmos requisitos básicos 

de posse contínua, incontestada com animus domini e o transcurso do lapso de 

tempo definido em lei. 

 

1.2 Requisitos gerais do usucapião 

 

Um dos efeitos da posse é gerar o domínio, desde que qualificada por 

certos predicados previstos em lei, pois não é toda posse que leva à aquisição 

da propriedade. 

a) posse ad usucapionem: 

A posse, como simples exteriorização fática do exercício do domínio 

autoriza o uso dos interditos possessórios, mas nem sempre conduz ao 

usucapião. 

A posse ad usucapionem tem que se conjugar aos qualificativos da 

continuidade, da incontestabilidade e do animus domini. 

 - posse contínua e ininterrupta é a que completa todo o lapso de 

tempo do usucapião sem sofrer contestação ou moléstia por parte do 

verdadeiro dono ou de outros interessados. 
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Não é qualquer turbação ou moléstia que lhe destrói a força de gerar o 

domínio. Só o titular de algum direito real sobre o bem ou o dono tem o poder 

de contestar ou impugnar a posse do prescribente. 

O animus domini é qualificativo da posse que evidencia estar agindo o 

possuidor com o comportamento ou postura de quem se considera, de fato, 

proprietário da coisa. 

Não se pode exigi-lo justificado com título de aquisição, basta que o 

usucapiente possua o bem “como seu” (CC, arts. 1238 e 1240). O ânimo não 

se confunde com o título de aquisição. 

Não se confunde o animus domini com a boa-fé. Para haver posse de 

boa-fé é preciso que o possuidor ignore o direito de terceiro sobre a coisa. Já o 

animus domini acha-se ligado à vontade de agir como proprietário, pouco 

importando se de forma legítima ou não com que a conduta teve origem. 

Presume-se que a posse mantém o mesmo caráter com que foi 

adquirida (CC, art. 1203). Nada impede que o caráter originário se modifique, 

pois a presunção legal é juris tantum. 

b) tempo: 

- a posse mansa e pacífica, contínua e com ânimo de dono, só 

autoriza a aquisição dominial quando atingido o lapso temporal 

previsto em lei: 

- usucapião extraordinário: 15 anos; 

- usucapiões especiais: 5 anos; 

- usucapião ordinário: 10 ou 5 anos. 

Tem, pois, o autor da ação de usucapião de provar satisfatoriamente a 

integralidade do lapso temporal de sua posse, sob pena de improcedência do 

pedido. 

Na acessio possessionis, o titular da posse ad usucapionem cede ou 

transfere a posse a outrem que continua a exerce-la até perfazer o lapso legal. 

Há uma soma de duas posses, com fatos distintos. 
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Dá-se sucessio in usucapionem quando, falecido o possuidor, seus 

herdeiros a recebem por força do direito hereditário. É a própria posse do 

defunto que prossegue com os herdeiros. 

Para computar-se o lapso, é possível utilizar-se tanto da acessio quanto 

da sucessio; a junção não ocorre pelo mero cúmulo de posses, é preciso que 

entre os vários possuidores tenha ocorrido título válido de sucessão inter vivos 

ou mortis causa, para que a posse de um seja havida como continuação da do 

outro. 

É necessário ainda que não haja solução de continuidade entre as 

posses somadas e que todas possuam os atributos indispensáveis à 

configuração da prescrição. 

Ao usucapião se aplicam as causas que suspendem ou interrompem o 

prazo da prescrição aquisitiva. 

c) coisa hábil: 

- nem todas as coisas suscetíveis de figurar em uma relação 

jurídica podem ser objeto de usucapião. Apenas as coisas 

corpóreas são usucapíveis, pois não se compreende, no direito 

civil¸posse das coisas incorpóreas. 

Por isso, não se concebe usucapião de partes incertas ou imprecisas de 

imóvel.Reclama objeto individualmente concreto ou geometricamente certo. 

A usucapião não é aplicável aos bens inalienáveis. 

Os bens públicos não são passíveis de usucapião. O bem em vias de 

desapropriação é passível de usucapião, pois continua integrado ao patrimônio 

particular; o decreto de utilidade pública, por ainda não implicar a perda da 

propriedade pelo particular, não é óbice ao usucapião. 

Bens públicos são tanto os do domínio da administração direta, quando 

os das autarquias (CC, art. 99, II). 
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1.3 Requisitos do usucapião ordinário 

 

Segundo o art. 1242 do CC, o usucapião ordinário ocorre em prazo 

reduzido, mas a posse do usucapiente deve ser qualificada pelo justo título e 

boa-fé. 

a) prazo: 

- o prazo para a prescrição aquisitiva é de dez anos, excluída a 

distinção entre presentes e ausentes do CC/1916. 

b) justo título: 

- entende-se todo ato formalmente adequado a transferir o domínio, 

ou o direito real de que trata, mas que deixa de produzir tal efeito 

em virtude de não ser o transmitente senhor da coisa, ou do 

direito, ou de faltar-lhe o poder legal de alienar. 

Não é qualquer título que se pode sustentar o usucapião ordinário, 

apenas o fato jurídico que tenha, em tese, o poder de efetuar a transferência da 

propriedade. 

Não é justo título o compromisso de compra e venda, porque não tem 

força de transmitir, por si, a propriedade. 

c) boa-fé: 

- é a crença do possuidor de que a coisa possuída realmente lhe 

pertence, em virtude de ter adquirido do real proprietário, sem 

nenhum prejuízo ao legítimo titular da coisa. O possuidor adquire 

o bem ignorando o vício que lhe impedia a eficaz transmissão. 

Exige-se que a boa-fé perdure durante todo o tempo necessário para o 

aperfeiçoamento do usucapião ordinário. 

Incumbirá ao autor a prova do justo título, pois a boa-fé se presume. Ao 

réu é que, negando a presença desse requisito, tocará o ônus de provar a má-

fé do adquirente. 
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1.4 Requisitos do usucapião extraordinário 

 

Não se exige o justo título e a boa-fé. Basta que o prescribente possua, 

como seu, o bem, durante o prazo legal, para que lhe adquira a propriedade. 

São seus requisitos: 

- posse contínua e incontestada; 

- ânimo de dono; 

- prazo de 15 anos. 

É, pois, irrelevante a circunstância de o usucapiente ter possuído o 

imóvel com consciência  de que a propriedade era de outrem, pois isto apenas 

revela falta de boa-fé, mas não elimina o animus domini, se o seu 

comportamento foi o de explorar o bem tal como se fosse dono. 

O que elimina o ânimo de dono é a posse direta, em que, através de um 

negócio jurídico, o dono, retendo a posse indireta, transfere o uso temporário 

do bem a primeiro (CC, art. 1197). A posse direta, aí, seria ad interdicta. 

Inexiste ânimo de dono na detenção e na posse precária (permissão e 

tolerância) (CC, art. 1208, 1ª parte), que se configuram em uma concessão 

benévola e revogável. 

Argüida a precariedade da posse ou qualquer outro argumento que 

contraria ou nega o ânimo de dono, o ônus probatório é do réu, porque não se 

presumem os atos de tolerância ou permissão. 

 

1.5 Requisitos do usucapião especial 

 

Além da posse mansa e pacífica, com ânimo de dono, prazo reduzido de 

cinco anos, o usucapião especial se sujeita aos seguintes requisitos 

específicos: 

- não ser o usucapiente proprietário nem de imóvel rural, nem 

urbano; 
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- não ultrapassar a área usucapienda a 50 Ha ou 250 m2; 

- ter sido a área tornada produtiva pelo trabalho do usucapiente e 

de sua família (rural) ou que seja utilizada para moradia do 

usucapiente e sua família (urbano). 

O usucapião especial independe do justo título e da boa-fé. 

 

2.Condições de procedibilidade 

 

2.1 Legitimação ativa 

 

Compete a ação de usucapião ao possuidor. 

Se o promovente invoca claramente, como fundamento do pedido uma 

posse direta ou uma simples detenção, o que ocorre é a inépcia do pedido, por 

impossibilidade do pedido, já que do fato narrado não decorre o efeito 

pretendido. 

Se o autor se diz titular de posse ad usucapionem e a prova demonstra 

outra condição jurídica (detentor, precarista, etc), haverá improcedência do 

pedido. 

Sendo vários os possuidores de uma só gleba, sem posse localizada 

individualmente, o caso será de composse, e só em conjunto os 

compossuidores poderão exercer a pretensão de usucapir. 

A mulher é litisconsorte necessário na ação de usucapião intentada 

pelo marido. 

Para que haja legitimidade pela composse, é necessário 

homogeneidade entre as posses concorrentes. Não se cogita do concurso 

entre possuidor ad usucapionem e detentor. 
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2.2 Legitimação passiva 

 

É constituída de réus certos e incertos, sendo os últimos citados por 

edital. 

a) réus certos: 

Citados por carta, são: 

- a pessoa em cujo nome o imóvel estiver transcrito no Registro de 

Imóveis e 

- os confinantes do prédio usucapiendo (CC, art. 942). 

Em se tratando de ação real imobiliária, indispensável será também a 

citação dos cônjuges, sempre que os réus forem casados (CPC, art. 10, p. 

ún.). 

A citação errada dos confinantes não atinge o usucapião quando a área 

estiver corretamente delimitada, pois tem por objetivo a delimitação da gleba 

usucapienda, sem invasão das áreas confinantes. 

b) réus incertos: 

- o CPC, art. 942 impõe também a citação, por edital, dos réus em 

local incerto e dos demais interessados (prazo de 20 a 60 dias). 

Réus incertos são aqueles cuja existência é possível mas não 

desconhecida do autor, como o proprietário sem título transcrito no registro 

imobiliário.  

A citação dos réus ausentes, mas certos reclama individuação e 

nominação no edita. Embora ausente, são certos e determinados. 

A citação de réus incertos representa apenas uma genérica e abstrata 

convocação de parte eventual. 

O art. 943 determina a intimação dos representantes da Fazenda 

Pública da União, Estados e Município (também DF e territórios), sem que esta 
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seja parte necessária, mas apenas possível interessado, como qualquer outro 

terceiro eventualmente titular de algum direito sobre o imóvel. 

 

2.3 Competência 

 

É o foro da situação do bem usucapiendo, por se tratar de demanda 

sobre direito real sobre imóveis e, versando sobre direito de propriedade, não é 

cabível o foro do domicílio ou de eleição (CPC, art. 95). 

Ocorrendo interesse da União, a competência será deslocada da Justiça 

Estadual para a Federal. 

Se a sujeição passiva for, desde o início, reconhecida, como em que o 

domínio lhe for atribuído ou que a posição de confrontante lhe for imputada, a 

ação será proposta, originariamente, na Justiça Federal. 

 

2.4 Conexão 

 

Duas ações de usucapião sobre o mesmo imóvel, intentadas por autores 

diferentes, devem ser reunidas segundo as regras próprias da conexão. 

 

3.Procedimento 

 

3.1 Procedimento 

 

O procedimento especial da ação de usucapião, regulado pelos arts. 941 

a 945 do CPC, limita-se aos casos de bens imóveis, urbanos ou rurais. Aplica-

se tanto ao usucapião ordinário como ao extraordinário. 
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3.2 Petição inicial 

 

A par dos requisitos regais do art. 282, a ação de usucapião deverá ser 

iniciada por petição que contenha: 

a) fundamento do pedido:  

- consistirá na explicitação da origem e características da posse, de 

sua duração e do tipo de usucapião que se pretende configurar; 

b) individuação do imóvel: 

- exige o art. 942 que se instrua a inicial com a planta do imóvel. A 

ação é real, daí a necessidade de completa e perfeit adescrição, 

não para inteira separação e identificação de seu objeto, como 

para atender aos pressupostos da matrícula no RI. 

A planta deve ser elaborada com rigor técnico, por profissional 

habilitado, não se admitindo a sua substituição por esboço ou croqui. Sua 

omissão, não suprida a tempo, é causa de nulidade do processo que, todavia, 

não será declarada de ofício, por não ser nulidade cominada. 

Se não há registro do imóvel, não se poderá verificar o dono, 

considerando-o, então, réu como desconhecido ou incerto, operando-se a sua 

citação por edital. 

c) pedido de declaração do domínio ou de servidão predial: 

- diz o art. 941 que o possuidor pedirá para que se lhe declare o 

domínio do imóvel ou a servidão predial. 

 

3.3 Contestação  

 

O prazo para a resposta é de 15 dias (CPC, art. 297) e se diversos os 

réus e representados por advogados diferentes, esse prazo será contado em 

dobro (CPC, art. 191). 
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A Fazenda Pública, quando parte, terá o prazo em quádruplo para 

contestar (CPC, art. 188). Quando for somente intimada (CPC, art. 943), seu 

pronunciamento deverá se dar na fase normal de postulação, isto é, no prazo 

comum de resposta dos réus. 

 

3.4 Revelia 

 

Deve ser examinada em face do tipo de réu (certo ou incerto) e de 

citação. 

Para os réus certos, seja a citação realizada por mandado ou por edital, 

ocorrerá a revelia desde que a ação não seja contestada nos quinze dias 

posterior à citação. 

Se algum réu certo foi citado por edital e deixou de oferecer 

contestação, tornando-se revel, incumbirá ao juiz dar-lhe curador especial 

(CPC, art. 9º, II). 

Quanto aos eventuais terceiros interessados, citados por edital como 

“incertos e desconhecidos”, não se configura a situação de revelia, não 

havendo necessidade de nomeação de curador. 

 

3.5 Pendência de possessória 

 

Na pendência de ação possessória, é defeso, tanto ao autor quanto ao 

réu, intentar ação de reconhecimento de domínio. É vedado á parte intentar 

ação de usucapião tendo por objeto o mesmo bem imóvel. 

Pela mesma razão, no curso da possessória, embora seja dúplice a 

ação, não pode o réu excepcionar com defesa fundada em usucapião. 
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3.6 Ministério Público 

 

O MP deve funcionar, como custos legis, em todos os atos do processo 

de usucapião (CPC, art. 944). 

Sendo obrigatória a intimação, impõe-se reconhecer a nulidade da ação 

de usucapião em que se omitir tal medida. 

Participando do feito, o órgão do MP dispõe de amplos poderes, tanto de 

prova como de recurso, não havendo, praticamente, distinção entre os poderes 

da parte e de custos legis. 

O que acarreta a nulidade é a falta de intimação e não a falta de 

intervenção. 

 

3.7 Procedimento 

 

O procedimento da ação de usucapião é o ordinário. 

A necessidade de audiência dependerá dos termos em que a causa 

tenha sido proposta na fase de litiscontestação. A falta de contestação pode 

conduzir ao julgamento antecipado da lide. 

Uma vez contestada a ação, a carga maior do ônus da prova recai sobre 

o autor (CPC, art. 333, I). 

Eventuais e pequenas divergências entre a perícia e a petição inicial 

sobre a caracterização do imóvel usucapiendo não devem conduzir à 

improcedência do pedido. Desde que não se trate de mudar profundamente o 

pedido ou a causa de pedir, mas apenas de clarear o objeto da pretensão, a 

perícia deve ser acolhida como elemento de atribuição de exatidão da 

individuação da área litigiosa. 

Se os autores são casados e um dos cônjuges reconhece a inexistência 

da pretensão jurídica de usucapir, a confissão unilateral não pode ser acolhida, 
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pois em ações que versem sobre bens imóveis ou direitos sobre bens imóveis 

alheios, a confissão de um cônjuge não valerá sem a do outro (CPC, art. 350, 

p. ún.). 

 

3.8 Sentença 

 

É declaratória de domínio. 

O que gera a aquisição da propriedade é o conjunto dos requisitos legais 

da posse ad usucapionem. 

Com a sentença se obtém o título que lhe permite transcrever o domínio 

no registro imobiliário. 

Como declaratória, seus efeitos retroagem ao momento do fato que, 

segundo o direito material, produzir o direito subjetivo declarado. 

  

3.9 Coisa julgada 

 

O efeito da usucapião é erga omnes. Porém, a autoridade da coisa 

julgada só se dá em relação às partes que se tenham vinculado ao processo 

por meio de citação válida. 

A citação por edital dos réus incertos não faz supor que aquele que 

deveria figurar como réu certo venha a sofrer prejuízo com a coisa julgada. 

Não será necessário ao não citado recorrer à ação rescisória para 

desconstituir a sentença, sendo-lhe acessíveis as vias ordinárias. 

  

3.10 Registro de imóveis 
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A sentença que julgar procedente o pedido de usucapião será transcrita, 

mediante mandado, no registro imobiliário, satisfeitas as obrigações fiscais. 

A eficácia é mandamental, daí porque inadmissível a oposição de 

embargos à execução em ação de usucapião. 

A LRP obriga a menção de todos os requisitos da matrícula no 

mandado judicial expedido para cumprimento da sentença (art. 226), pelo que 

é desnecessário que constem todos na sentença. 

As sentenças de usucapião constituem casos excepcionais de títulos 

que não se vinculam com os anteriores, dos antigos proprietários, não cabendo 

ao registro condicionar a nova matrícula a dados da cadeia dominial pretérita. 

 

3.11 Usucapião como matéria de defesa 

 

Demandado pelo antigo dono para restituir o imóvel, pode o possuidor 

se defender com a invocação do direito que lhe adveio do usucapião, mesmo 

que ainda não tenha obtido sentença. 

A acolhida da exceção de usucapião não gera sentença hábil para 

matrícula do imóvel em nome do excipiente, ainda que acarrete a 

improcedência de reivindicação. 

Até porque a ação (não a exceção) envolve a citação e intimação dos 

interessados. 

A prescrição extintiva pode ser argüida, como defesa, em qualquer fase 

do processo, e não ocorre com a exceção, que somente pode ser alegada na 

contestação, sob pena de preclusão (CPC, art. 303). 
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CAPÍTULO XX – INTERDIÇÃO 

 

 

1.Legitimidade passiva 

 

Refere-se ao maior de 18 anos, normalmente, ou ao menor entre 16 e 

18 anos, porque este já pode praticar atos jurídicos. 

 

2. Competência 

 

Não há regra expressa no CPC, mas deve prevalecer o foro do domicílio 

do interditando, conforme a regra geral do art. 94 do CPC. 

A competência é relativa e pode se prorrogada, se não houver exceção 

de incompetência em tempo hábil. 

 

3. Legitimidade para promover a interdição 

 

- pai, mãe e tutor; 

- cônjuge ou algum parente próximo; 

- órgão do Ministério Público. 

Com exceção do Ministério Público, não há grau de preferência na 

enunciação dos legitimados. O Ministério Público só não pode requerer a 

interdição do surdo-mudo, pois não é forma de “anomalia psíquica”. A 

prodigalidade se encaixa no último conceito (CPC, art. 1178, I). 

O Ministério Público poderá pedir a interdição desde que haja inércia dos 

familiares ou quando estes sejam menores ou incapazes. 
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Para o cônjuge, não importa o regime de bens, nem a condição de 

separado, a não se para o exercício da curatela. Se houver separação judicial 

ou divórcio, o interesse desaparece. 

Parente próximo é apenas o consangüíneo. 

Quando a interdição for solicitada por qualquer dos legitimados I e II, o 

MP intervirá, quando for o MP o requerente, dá-se ao requerente o curador à 

lide. 

 

4. Procedimento 

 

Com a inicial deve acompanhar prova da legitimidade do requerente. 

Somente cabe a citação pessoal, não cabe a citação por edital ou com 

hora certa. 

Designa-se interrogatório. O prazo para impugnação do pedido é de 5 

dias após o interrogatório. 

A impugnação pode ser realizada: (a) pelo órgão do MP; (b) advogado 

constituído; (c) curador à lide e (d) advogado constituído por parentes 

sucessíveis. 

Após a impugnação ou o decurso do prazo, realizar-se-á a perícia 

médica, que é essencial e sua omissão gera nulidade. Será realizada mesmo 

que ninguém a requeira. Após o laudo, designa-se a audiência de instrução e 

julgamento para esclarecimento pelo perito, tomada de depoimentos e 

testemunhas. A realização da audiência não é obrigatória. 

Se não houver, após o laudo, necessidade de produção de outras 

provas, o juiz pode julgar exclusivamente com base na perícia. 

 

5. Sentença 
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Na sentença, declarando a incapacidade, deve nomear curador, cuja 

ordem do art. 1775 do CC não é cogente. 

• efeitos: são imediatos, mesmo que haja interposição de apelação: 

- nomeação de curador e assunção da curatela; 

- inscrição da sentença no registro civil; 

- publicação de editais: que não dispensa a regular intimação dos 

que participaram do procedimento. 

• eficácia sobre os atos do interditando: a partir da sentença, o 

interditando só pode praticar atos jurídicos através do seu curador. Os atos 

eventualmente praticados sem essa representação são absolutamente nulos. 

Quanto aos atos anteriores à sentença, são havidos como anuláveis. A 

sentença não tem efeito retroativo. Só por meio de ação própria e prova 

convincente de que o interdito, à época, não tinha capacidade para o ato. 

 

6. Ação rescisória 

 

Não cabe ação rescisória, porque, sendo de jurisdição voluntária, a 

ação de interdição não forma coisa julgada material. 

Pode inclusive ser renovado o pedido com base em novas provas.b 

 

7. Levantamento da interdição 

 

Cessada a causa de interdição, o próprio interdito poderá requerer seu 

levantamento. Se a interdição foi indevidamente decretada, pode ser realizado 

o procedimento do art. 1186, sem a necessidade de rescindir o julgado anterior. 

O requerimento será autuado em apenso aos autos da interdição; o 

curador e o MP devem ser ouvidos; deve ser realizado exame pessoal pelo 

juiz, em interrogatório e perícia. 
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Os efeitos do levantamento não são imediatos, dependem do trânsito 

em julgado (CPC, art. 1186, §2º). 
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CAPÍTULO XXI – RECURSOS AOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES. RECURSO ESPECIAL. RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

ACRÉSCIMOS À LEI Nº 8.038/90. LEI Nº 9.756/98. LEI N.º 

10.352/01 

 

 

1.Recurso Especial 

 

1.1 Noções gerais 

 

O STJ atua apreciando o recurso especial nas causas decididas em 

única ou última instância, pelos TRFs e pelos Tribunais dos Estados, quando a 

decisão recorrida: (a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes a vigência; 

(b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal e (c) der 

a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

 

1.2 Requisitos de admissibilidade 

 

A par do atendimento dos requisitos genéricos de admissibilidade, 

comuns a todos os recursos, o recorrente, para o REsp, assim como para o 

RE, deve cumprir os pressupostos próprios. 

 

1.2.1 Requisitos prévios (ou preliminares) à admissibilidade do 

REsp 
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a) decisão proferida por tribunal: 

- obrigatoriamente a decisão deve ser exarada por um tribunal. 

Tanto é assim que não se admite o REsp para impugnar decisão 

proferida: 

- em embargos infringentes (L. 6.830/80); 

- decisões consideradas irrecorríveis na Justiça do Trabalho; 

- decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis 

(STJ, 203). 

b) obrigatoriedade de esgotamento de todos os recursos 

ordinários: 

- impõe que a causa seja decidida em única ou última instância. 

Somente poderá ser interposto quando todos os demais recursos 

ordinários já tiverem sido interpostos. 

Inclui-se a oposição de embargos infringentes, se cabíveis, perante o 

juízo a quo (STJ, 207). 

c) prequestionamento: 

- implica a obrigatoriedade do debate a respeito da alegação 

contida no recurso. 

STJ, 211 – é inadmissível o REsp quanto à questão que, a despeito da 

oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo tribunal a quo. 

Em alguns casos, discute-se o cabimento do REsp, mesmo não tendo 

havido prequestionamento: 

- quando o fundamento para o recurso surge no próprio acórdão 

recorrido; 

- quando se trata de matéria de ordem pública. 

Em qualquer das hipóteses, são cabíveis os embargos declaratórios 

para o prequestionamento. 

d) alegação de matéria de direito: 

- em alegação de direito, afasta-se a admissibilidade do recurso 

visando ao simples reexame da prova. É esse o teor da Súmula 7 
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do STJ: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso”. 

e) cabimento do recurso para impugnar as questões de mérito e 

questões processuais: 

- pode-se recorrer contra o julgamento proferido em apelação, 

agravo de instrumento, embargos infringentes, etc, qualquer que 

seja o objeto da discussão – admissibilidade da ação, do 

processo ou questão de fundo. 

Editou o STJ a Súmula 86 dizendo caber “recurso especial contra 

acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento”. 

f) regularidade formal: 

- o tribunal superior tem observado que a formação adequada do 

recurso deve ser efetuada pelo recorrente na instância ordinária, 

inexistindo foro para o suprimento de falhas ou realização de 

diligências perante a instância ad quem (extraordinária). 

g) necessidade de ingresso, concomitante, de recurso 

extraordinário quando houver a menção de texto constitucional 

ou infraconstitucional: 

- segundo a Súmula 126 do STJ, é inadmissível recurso especial 

quando o acórdão recorrido assenta-se em fundamentos 

constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficientes, por 

si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso 

extraordinário. 

 

1.2.2 Requisitos específicos à admissão do recurso especial 

 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência: 

- contrariar a decisão lei federal significa não observar o preceito 

legal, não atender à vontade da lei. Negar vigência significa deixar 

de aplicar a norma ou declarar que a norma está revogada, 

afastando-ª 
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b) se a decisão julgar válido ato de governo local contestado em 

face de lei federal (EC 45/04); 

c) se a decisão der a lei federal interpretação divergente da que lhe 

haja atribuído outro tribunal: 

- o acórdão em confrontação não pode ser do mesmo tribunal. A 

divergência interna não basta para a admissão do recurso (STJ, 

13); 

- o acórdão em confrontação deve ter sido lavrado 

necessariamente em última instância ordinária; não podendo 

servir de paradigma se ainda cabíveis embargos infringentes. 

A divergência pode ser com base em decisão do próprio STJ ou STF. 

 

- a interpretação não pode estar superada pelo próprio Tribunal, ou 

pelos Tribunais Superiores; isto é, não se admite se a 

jurisprudência estiver superada. 

Nesse sentido a Súmula 83 do STJ: “não se conhece do recurso 

especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”. 

- a divergência deve estar explícita no corpo do acórdão, não na 

ementa 

- a prova da divergência deve ser feita com o acórdão, por certidão, 

cópia autenticada ou pela citação de repositório de jurisprudência, 

oficial ou credenciado, em que tiver sido publicada a decisão 

divergente, com transcrição dos termos conflitantes (CPC, art. 

541, p. ún.; L. 8038/90, art. 26, p. ún. e STJ, 291). 

 

1.3 Procedimento 

 

O CPC estabeleceu um procedimento único para o processamento dos 

recursos especial e extraordinário (CPC, arts. 541 a 545). 
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A reintrodução das regras ao processamento do RE e REsp ao CPC (L. 

8950/94) impôs a modificação apenas no âmbito do processo civil. Segundo 

STF, as normas estabelecidas na L. 8038/90 continuam vigorando para o 

processo penal. 

O recurso deve ser interposto no prazo de 15 dias (CPC, art. 508), 

dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido, em petições 

distintas, devendo o recorrente indicar, precisamente (CPC, art. 541): 

- o fundamento constitucional; 

- a exposição de fato e do direito; 

- a demonstração do cabimento; 

- as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. 

Se o RE ou REsp foi interposto de acórdão proferido de julgamento de 

agravo de instrumento de decisão interlocutória, a retenção é obrigatória (CPC, 

art. 542, §3º) – decisão interlocutória em processo de conhecimento, cautelar 

ou embargos à execução. 

Interposto o recurso, a Secretaria do respectivo tribunal providenciará a 

intimação do recorrido para oferecer contra-razões, no prazo de 15 dias (CPC, 

art. 542). Decorrido o prazo, os autos serão encaminhados para o presidente 

ou vice para, em decisão fundamentada, proceder ao juízo de admissibilidade 

(CPC, art. 542, §1º). 

Se o julgamento recorrido contiver uma parte unânime e outra não 

unânime e forem interpostos os embargos infringentes, o prazo do RE e do 

REsp ficará sobrestado relativamente ao julgamento unânime, até a intimação 

do julgamento dos embargos (CPC, art. 498). 

Porém, não interpostos os embargos infringentes, o prazo relativo à 

parte unânime da decisão terá como dia de início aquele em que transitar em 

julgado a decisão por maioria de votos (CPC, art. 498, p. ún.). 

Presentes os pressupostos legais, o recurso será recebido no efeito 

devolutivo (CPC, art. 542, §2º). 
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Se o recorrente deseja interpor o RE e o REsp, deverá faze-lo 

concomitantemente. Ambos serão processados e, se admitidos, 

necessariamente remetidos primeiro para o STJ e, depois, se não prejudicado 

o RE, para o STF. 

Entendendo o relator ser o extraordinário prejudicial, fará, 

excepcionalmente, o encaminhamento para o STF, em decisão irrecorrível, 

sobrestando o julgamento do REsp (CPC, art. 543, §2º). 

Se o relator do RE não concordar com a prejudicialidade, procederá à 

devolução ao StJ para o julgamento do Especial, em decisão irrecorrível (CPC, 

art. 543, §3º). 

Não admitido o recurso, caberá agravo de instrumento, no prazo de 10 

dias para o STJ (CPC, art. 544). 

O agravo deve ser instruído com as peças apresentadas pelas partes, 

devendo constar, obrigatoriamente, sob pena de não-conhecimento, cópia do 

acórdão recorrido, da petição de interposição do recurso denegado, das contra-

razões, da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das 

procurações outorgadas para os advogados do agravante e do agravado. 

As cópias das peças podem ser declaradas autênticas pelo advogado 

sob sua responsabilidade pessoal. 

O agravo não dependerá do pagamento de custas ou despesas postais, 

será interposto no tribunal de origem, que não exercerá juízo de 

admissibilidade, cumprindo-lhe simplesmente remete-lo ao Tribunal Superior, 

após intimação do agravado para responder, mesmo que o agravo seja 

manifestamente intempestivo. 

O relator, no recebimento, poderá: 

- se o acórdão recorrido estiver contrariando súmula ou 

jurisprudência dominante do STJ (REsp) ou do STF (RE), 

conhecer do agravo e dar provimento ao próprio recurso; 
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- se o instrumento contiver os elementos necessários ao 

julgamento do mérito, determinar a sua conversão, observando o 

procedimento recursal; 

- se faltar algum requisito de admissibilidade, negar seguimento ao 

agravo; 

- se o agravo estiver contrariando súmula, negar provimento ao 

recurso. 

Caso o relator deixe de admitir o agravo, negue provimento ou reforme o 

acórdão, o requerente ingressará com agravo interno, no prazo de cinco dias, à 

Turma competente para o julgamento do recurso. 

 

2.Recurso extraordinário 

 

2.1 Noções gerais 

 

É cabível o RE (CF, art. 102, III) nas causas decididas em única ou 

última instância, quando a decisão recorrida: 

- contrariar dispositivo da Constituição; 

- declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

- julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da 

Constituição; 

- julgar válida lei local contestada em face de lei federal (EC 45/04). 

 

2.2 Requisitos de admissibilidade 

 

2.2.1 Requisitos prévios (ou preliminares) à admissibilidade do RE: 

 

a) decisão proferida em única ou última instância (de tribunal ou 

não): 
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- por dispensar a decisão de tribunal, é cabível o RE: 

➢ para impugnar decisão proferida em embargos infringentes (L. 

6830/80); 

➢ contra as decisões irrecorríveis da Justiça do Trabalho; 

➢ decisões proferidas pelas Turmas Recursais. 

b) obrigatoriedade de esgotamento de todos os recursos 

ordinários: 

STF, 281 – “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na 

Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 

c) prequestionamento: 

STF, 282 e 356: 

Segundo firme entendimento do STF, o prequestionamento deve ser 

explícito, inclusive em se tratando de questão em que a própria lei admite seu 

conhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 

d) alegação deve ser de direito: 

- é inadmissível o recurso visando ao simples reexame de prova. É 

esse o teor da Súmula 279 do STF: “para simples reexame de 

prova não cabe recurso extraordinário”. 

e) cabimento do recurso para impugnar as questões de mérito e 

questões processuais: 

- aplica-se, igualmente, a alteração da L. 9756/98 no que tange ao 

recurso extraordinário retido quando interposto contra decisão 

interlocutória. 

f) regularidade formal. 

 

 

2.2.2 Requisitos específicos à admissão do recurso especial 
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a) se a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição 

Federal: 

- a decisão deve afrontar norma constitucional expressamente 

apontada. Daí, a referência genérica de ofensa à Constituição não 

legitima o recurso. 

Aplica-se a Súmula 284 do STF. É inadmissível o RE quando a 

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia. 

b) se a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de lei 

federal ou tratado: 

- é a negativa de vigência da norma federal fundada na declaração 

de inconstitucionalidade. 

c) se a decisão julgar válida lei local contestada em face de lei 

federal (EC 45/04): 

- não se confunde com eventual discussão de inconstitucionalidade 

da lei estadual ou municipal em face da CF, pois nessa situação o 

cabimento do RE ser´no art. 102, III, ‘b’ da CF. 

Nada mais é do que uma espécie do gênero “contrariedade á lei federal”, 

pois, prevalecendo a lei local em detrimento da norma federal, o órgão julgador 

está interpretando erroneamente ou simplesmente afastando a norma federal. 

  

3.Recursos especial e extraordinário retidos 

 

3.1 Considerações iniciais 

 

Com o advento da L. 9.756/98, o RE e o REsp interpostos de acórdão 

proferido no julgamento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória 

devem ficar retidos nos autos, cumprindo ao recorrente reitera-los no prazo 

para as razões ou contra-razões dos recursos interpostos da decisão final. 
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3.2 Redação dada ao art. 542, §3º do CPC 

 

a) recursos especial e extraordinário interpostos de decisão 

interlocutória: 

- não é cabível o recurso retido quando ao julgar o agravo de 

instrumento, o tribunal venha a extinguir o processo. Em tais 

hipóteses, o acórdão impugnado tem conteúdo de decisão final e 

não de interlocutória, de onde decorre a impossibilidade de 

aplicação do art. 542, §3º do CPC. 

b) momento para a reiteração dos recursos retidos: 

- a reiteração é indispensável ao conhecimento do recurso. 

Deve sê-lo no prazo para a interposição do recurso contra a decisão final 

ou no das contra-razões. 

A decisão final a que a lei se refere é a decisão da qual não caiba mais 

recurso ordinário. 

São: 

- acórdão proferido no julgamento da apelação interposta contra 

sentença de mérito ou terminativa prolatada no juízo de origem; 

- acórdão proferido no julgamento de embargos infringentes; 

- acórdão proferido por órgão colegiado do tribunal nos processos 

de competência originária; 

- pronunciamento de órgão em primeiro grau de jurisdição desde 

que em última instância, em se tratando de RE. 

c) espécies de processo em que o recurso ficará retido: 

- somente ficarão retidos os RE e REsp relativos a decisões 

interlocutórias proferidas em processo de conhecimento, qualquer 

que seja o rito, processo cautelar e embargos à execução. 

d) momento do processamento do recurso retido: 

- os recursos retidos somente serão processados após a 

reiteração. Assim, o tribunal a quo, que exerce o juízo preliminar 

de admissibilidade somente deverá submeter os recursos retidos 
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ao contraditório e examinar se presentes os requisitos de 

admissibilidade 

 

3.3 Urgência na subida dos recursos 

 

Vem sendo admitida a propositura de ação cautelar dirigida aos tribunais 

superiores para permitir a subida imediata, impedindo-se a retenção. 

Somente são cabíveis se presentes os requisitos ordinários das 

cautelares. Os precedentes são do STJ, não foram verificados no STF. 
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CAPÍTULO XXII – AÇÃO MONITÓRIA 

 

 

1. Introdução 

 

A pretensão monitória não guarda identidade com o preceito cominatório 

ou injuncional. 

Inicia-se o procedimento monitório a partir de pedido expresso do autor, 

com a expedição de uma ordem ou mandado, e não pela citação dor eu para 

responder ação que lhe é proposta. 

Assim, o art. 1102b dispõe que, estando a petição inicial devidamente 

instruída, o juiz deferirá de plano a expedição de mandado de pagamento ou 

de entrega da coisa, isto é, ordem para pagamento ou entrega. 

 

2. Finalidade da ação monitória 

 

Compete a quem pretender, com base em prova escrita sem a eficácia 

de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível 

ou de determinado bem móvel. 

A prova escrita é prova documental, sem a qualificação da certeza 

reconhecida em títulos executivos extrajudiciais. É instrumento colocado à 

disposição do portador da prova para obter, de modo mais célere do que o 

processo de conhecimento, título executivo. 

  

3. Estrutura do procedimento 

 

Atendido o preceito monitório pelo demandado, estará composta a 

pretensão de direito material. Em se opondo à pretensão, caberá ao réu, 
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invertendo a iniciativa, a proposição de contraditório, o que se fará através de 

embargos. 

Ao contrário do que ocorre no processo de conhecimento, parte-se, na 

ação monitória, de presunção de veracidade dos fatos articulados pelo 

requerente. A presunção só será afastada mediante a atividade do réu que, 

enquanto opostos embargos, questionará os fatos, enquanto fica suspensa a 

eficácia do comando monitório. 

Se acolhida a tese do réu, deduzida nos embargos, a ação monitória 

será improcedente. 

Desacolhidos os embargos, a ordem de pagamento ou de entrega 

adquirirá força de título executivo, prosseguindo-se com atos executórios 

próprios. 

Não se confunde com o julgamento em estado de revelia. No 

procedimento monitório cabe ao réu o ônus de afastar a presunção em favor 

do credor. 

 

4. Cabimento e admissibilidade 

 

O art. 1102a delimita o cabimento do procedimento: é instrumento 

oferecido ao credor de: 

- soma em dinheiro; 

- coisa fungível; 

- coisa certa móvel; 

- e que tenha prova documental a corroborar o alegado crédito. 

O valor da quantia monetária deve ser líquido, não sendo resolvido o 

valor através de qualquer dos procedimentos de liquidação, pois após a 

formação do título executivo, o feito segue na forma do processo de execução. 

A liquidez da soma conclui que o autor deve instruir a inicial com a 

memória discriminada do cálculo. 
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Diz a súmula 247 do STJ que “o contrato de abertura de crédito em 

conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento 

hábil para o ajuizamento de ação monitória”. 

Também a súmula 299 “é admissível a ação monitória fundada em 

cheque prescrito”. 

No que diz respeito com a obrigação de entrega de coisa certa móvel, o 

que o procedimento está tutelando é a relação obrigacional e não a 

propriedade. Daí porque se exclui do procedimento monitório a entrega de bem 

imóvel, discussão típica de ação petitória. 

Pode-se concluir pela  exclusão do rol de documentos a ensejar a sua 

propositura os títulos executivos. Esses legitimam o credor a propor, desde 

logo, processo de execução, resolvendo-se a questão em sede de interesse de 

agir. 

Não parece que a unilateralidade na formação do documento seria 

óbice à utilização do processo (ex.: duplicatas não aceitas, créditos 

condominiais, etc.) . 

Não será qualquer documento que adquirirá foro de verossimilhança a 

autorizar o procedimento. 

Assim, a prova documental ou deve ter a seu favor o reconhecimento da 

obrigação pelo devedor (cheque prescrito) ou deve gozar de certa presunção 

de veracidade, como ocorre com os registros contábeis ou outros oficiais. 

O documento também não pode deixar dúvida quanto aos sujeitos da 

obrigação. Trata-se do plano da legitimidade da relação processual. 

Igualmente relevante a identificação plena do objeto pretendido, já que 

o decreto judicial transformar-se-á em título executivo. 

Pode o credor, ante o rito monitório, optar pelo procedimento comum, 

pois não há, em tese, prejuízo ao devedor se houver a escolha pelo ordinário. 
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5. Petição inicial. Chamamento do réu. 

 

A petição inicial, além dos requisitos do art. 282 do CPC reclama pedido 

e requerimento específicos. 

O autor não pede a condenação do réu e não requer, 

conseqüentemente, sua citação para vir responder à ação que lhe é proposta. 

O requerimento tem por objeto a expedição de ordem de pagamento ou de 

entrega da coisa, com a ciência do prazo legal, que é de quinze dias (CPC, art. 

1102,b). 

O réu é chamado através de uma ordem para pagar ou entregar a coisa 

no prazo estipulado pela lei. Tem a dispor três caminhos: 

- atende o comando judicial; 

- silencia, deixando que a contumácia produza seus efeitos, aqui 

específicos; 

- embarga no termo legal, provocando o contraditório. 

Trata-se de citação, que obedece à particularidade do procedimento. 

Obedece a citação subsidiariamente, as regras do procedimento comum. 

STJ, 282: “Cabe a citação por edital em ação monitória”. 

 

6. Mandado inicial 

 

O comando judicial que necessariamente integrará o mandado de 

citação consiste na ordem de pagamento ou de entrega de coisa fungível ou de 

determinado bem móvel. 

Trata-se de ato judicial irrecorrível. O art. 1102c atribui à oferta de 

embargos o condão de suspender a eficácia do mandado inicial. O caminho de 

insurreição por parte do ordenado é a oferta de embargos, e não a via recursal, 

por esta razão a interposição de recurso implicaria ausência de interesse de 

agir. 
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7. Prazo e atuação do réu 

 

O prazo para que o demandado cumpra a ordem ou ofereça embargos 

(CPC, arts. 1102b e 1102c) é de quinze dias. 

Na eventualidade de alguma peculiar condição das partes serão 

aplicadas as regras comuns do prazo, como contagem em quádruplo para a 

Fazenda Pública (CPC, art. 188), etc. 

Inicia-se da juntada do mandado cumprido aos autos. 

 

7.1 Cumprimento da ordem 

 

Ao cumprir a ordem, efetuando o réu o pagamento ou a entrega da 

coisa, estará composta a lide de direito material, esgotando-se a atividade 

jurisdicional. 

Caberá ao magistrado, tão-somente, liberar o valor depositado 

judicialmente, extinguindo-se a relação processual. Trata-se de ato sentencial 

nos termos do art. 269, II do CPC. Houve a concordância tácita do demandado 

com o pedido, tanto que o atendeu. 

Peculiaridade é a isenção de custas e honorários advocatícios no caso 

de cumprimento. 

 

7.2 Oposição 

 

Discordando o réu da pretensão do postulando, cumpre-lhe dar início ao 

contraditório, o que será feito através de embargos. 
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Os embargos serão processados nos próprios autos da monitória (CPC, 

art. 1102c, §2º). 

Suspende-se a ordem de prestação da obrigação. Todos os demais atos 

a serem praticados decorrerão exclusivamente da ação de embargos. 

O rito a ser seguido é o do procedimento ordinário. O autor terá o prazo 

de 15 dias para contestar, viabilizando a réplica no prazo de 10 dias. 

A matéria a ser argüida nos embargos é a mais ampla e complexa. Não 

há redução do conhecimento. 

A sentença proferida nos embargos e que apreciar a lide de direito 

material é sentença de mérito, que alcança a coisa julgada na sua carga 

declaratória. 

Com a procedência dos embargos para desconstituir a relação de 

crédito, extingue-se a ação monitória. 

Se rejeitada a oposição por ser inconsistente, a conseqüência prevista é 

a do art. 1102c, §3º, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial. 

Como o procedimento monitório não parte da certeza, os embargos 

podem ser opostos independentemente de garantia (preparo). 

Com a formação do título executivo, segue-se, nos mesmos autos, o 

processo executivo na forma prevista para a execução para a entrega de coisa 

ou para a execução por quantia certa contra devedor solvente. 

 

7.3 Ausência de oposição 

 

O demandado deixa fluir o prazo para atender a prestação ou opor 

embargos. 

Não provocando o contraditório, o devedor assume tacitamente a sua 

condição autorizando a imediata conversão do mandado inicial em título 

executivo, como na improcedência dos embargos. 



355 
 
 

Prossegue-se, também, nos mesmos autos, com o processo de 

execução. 

A ordem de pagamento adquire plena eficácia executiva pela simples 

ocorrência da condição (ordem condicional) – inocorrência de oposição, 

independentemente de qualquer novo pronunciamento judicial. Isto é, 

constitui-se o título executivo de pleno direito, convertendo-se o mandado 

inicial em executivo, pela simples ausência de oposição de embargos. 

Pela formação de título executivo judicial, embargos (2ª fase), somente 

com fundamento no art. 741 do CPC, sob pena de se autorizar rediscussão do 

que já ficou (ou deveria ter ficado) discutido na ação monitória. 

 

8. Súmulas 

 

STJ, 233 e 247 – contrato de abertura de crédito + demonstrativo de 

débito 

STJ, 282 – citação por edital 

STJ, 292 – reconvenção 

STJ, 299 – cheque prescrito 

 

 


