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RESUMO
Busca-se comprovar a constitucionalidade do instituto da sentença liminar de improcedência de 
que trata o art. 285-A do CPC, instituído pela Lei nº 11.277/2006. Embora determinada corrente 
aponte ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, isonomia e 
acesso à justiça, a jurisprudência pátria tem decidido no sentido contrário. Ainda que se empreste 
peso equivalente a cada uma dessas correntes, prevalece a conclusão pela constitucionalidade da 
norma, por ser ela instrumento de realização do princípio constitucional da celeridade processual 
e da razoável duração do processo, e porque as garantias constitucionais tidas por ofendidas, por 
não terem caráter absoluto, podem sofrer limitações, especialmente para harmonizar o conjunto 
dos princípios constitucionais envolvidos, dando efetividade a todos eles.

ABSTRACT 
It aims to prove the constitutionality of sentence of dismissal institute, related to art. 285-A of 
Procedural Civil Code. Although certain stream points a offense to the principles of due process, 
adversarial process, legal defense, equality and access to justice, jurisprudence has decided 
the opposite. Even if it lends equal weight to each stream, prevails the constitutionality of the 
provision, by implementing the principle constitutional of promptness and reasonable processing 
time, and because the constitutional guarantees taken by offended can be limited to harmonize all 
the constitutional principles involved, giving effect to all of them.
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1 Introdução

Este artigo busca analisar o instituto da sentença liminar de improcedência 

prevista no art. 285-A do CPC, do ponto de vista do alinhamento, ou não, com os 

princípios constitucionais da isonomia, do acesso à justiça e do devido processo legal, 

além de verificar que papel essa nova modalidade de sentença exerce no contexto 

do moderno processo civil brasileiro, à luz do princípio da celeridade processual e da 

razoável duração do processo.

A introdução do art. 285-A no CPC pela Lei nº 11.277/2006 justifica-se, em tese, 

pelas metas institucionais de dar mais celeridade ao processo, desafogando a Justiça, 

bem como prestigiar o princípio da economia processual, a fim de evitar que um processo 

fadado ao insucesso percorra longo caminho até o inevitável desfecho desfavorável 

ao autor. Na exposição de motivos do respectivo projeto de lei, apresentou-se como 

objetivo da nova norma conferir eficiência à tramitação de feitos judiciais e evitar a 

morosidade que atualmente caracteriza a atividade jurisdicional.

Conforme determinada corrente doutrinária, esse dispositivo legal violaria o 

princípio da isonomia, por instituir tratamento processual diferenciado para situações 

iguais, dependendo do entendimento de cada juiz sobre a matéria de fundo levada a 

exame. O princípio do acesso à justiça também estaria sendo violado, especialmente 

se a sentença liminarmente proferida estiver baseada em súmula da jurisprudência 

dominante do STF ou do STJ. Nesse caso, a apelação não é recebida – art. 518, § 1º, do 

CPC –, e ter-se-ia, assim, uma hipótese na qual o juiz rejeita liminarmente a petição 

inicial e a parte prejudicada tampouco consegue desenvolver a discussão no grau imedia-

tamente superior de jurisdição. Outro princípio constitucional atingido seria o do devido 

processo legal, assim como seus corolários: o contraditório e a ampla defesa.

A OAB, por meio de seu conselho federal, insurge-se, na ADI nº 3.695-5, contra a 

lei que acrescentou o art. 285-A ao CPC. A ADI está pendente de julgamento de mérito 

no STF. Nela, a entidade alega ofensa aos seguintes princípios constitucionais: igualdade, 

segurança jurídica, acesso à justiça, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Tem-se, portanto, de um lado, a agilização da prestação jurisdicional, em favor do 

princípio constitucional da razoável duração do processo, instituído no inciso LXXVIII do 

art. 5º pela EC nº 45/2004; de outro, há possível ofensa a outros importantes princípios 

constitucionais ligados aos direitos individuais. Pretende-se, aqui, analisar esse aparente 

choque que emana da norma processual veiculada pelo art. 285-A do CPC.

O presente estudo reputa-se relevante do ponto de vista social, na medida 

em que da sociedade vem um dos principais anseios coletivos relacionados à atuação 

do Poder Judiciário: a celeridade da prestação jurisdicional. A introdução do art. 

285-A no CPC justifica-se pela intenção de acelerar o processo e desafogar a Justiça. 
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Contudo, mesmo em nome da celeridade, não devem ser feridos direitos individuais 

básicos garantidos pela Constituição Federal, como a isonomia e o acesso à justiça. Essa 

problemática interessa diretamente à Ciência Jurídica, a qual existe, justamente, para 

assegurar a todos a reparação das lesões ao direito.

2 A sentença liminar do art. 285-A do CPC e os princípios constitucionais do devido 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa

Segundo os doutrinadores, o devido processo legal é o princípio mais importante 

da Teoria Geral do Processo, porque dele decorrem todos os demais princípios desse 

ramo do Direito. Ele diz respeito ao direito de “acesso a uma ordem jurídica justa”, 

expressão cunhada por Kazuo Watanabe e adotada por Alexandre Câmara (2006, p. 34).

São corolários do devido processo legal o contraditório e a ampla defesa, 

positivados no art. 5º, LV, da Constituição. Segundo Alexandre de Moraes, a ampla defesa 

garante ao réu o direito de trazer ao processo todos os elementos para se esclarecer 

a verdade ou, se assim entender necessário, o direito de omitir-se. Já o contraditório 

é a própria exteriorização da ampla defesa, ao permitir que, em face dos argumentos 

ou provas produzidos por uma parte, possam ser contrapostos outros tantos pela parte 

contrária. (MORAES, 2006, p. 93).

Segundo o caput do art. 285-A do CPC, quando a matéria for unicamente de 

direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros 

casos idênticos, o julgador poderá dispensar a citação do réu e proferir desde logo 

a sentença, reproduzindo o teor daquela anteriormente prolatada. Se o autor 

apelar, é facultado ao juiz, em cinco dias, reconsiderar a sentença e determinar o 

prosseguimento da ação (§ 1º). Caso, porém, seja mantida a sentença, será ordenada a 

citação do réu para responder ao recurso (§ 2º). No decorrer deste trabalho, pretende-se 

demonstrar que a norma legal em comento não é incompatível com o devido processo 

legal e princípios afins.

Humberto Theodoro Jr. não vê ofensa ao devido processo legal na redação do 

art. 285-A, no tocante às exigências do contraditório e da ampla defesa. Segundo o 

processualista, o contraditório, em favor da parte autora, é garantido pelas previsões 

de juízo de retratação e recurso de apelação, contidas no dispositivo legal em comento. 

Também para o réu, segundo o mesmo doutrinador, a sentença liminar de improcedência 

não afeta o contraditório. Primeiro, porque, caso tal sentença transite em julgado, não 

ocorre qualquer prejuízo ao ocupante do polo passivo; segundo, caso haja retratação do 

juiz, o processo tomará seu curso normal, com citação para resposta e demais desdobra-

mentos; por último, porque, na hipótese de manutenção da sentença, o contraditório 

fica assegurado pelo uso das contrarrazões de apelação (2007, p. 19).
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A ausência de prejuízo ao réu também é enfatizada por Reinaldo Alves Ferreira 

(2006), que faz o seguinte questionamento: “Que réu não se sentiria feliz por ter obtido 

uma sentença totalmente desfavorável a uma pretensão em face dele deduzida sem ter 

sido sequer convocado a integrar o processo?”. Assim, o juiz e professor não vê qualquer 

ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nelson Nery Jr. e Rosa Nery (2007, p. 556), porém, lembram que, relativamente à 

parte autora, “o contraditório significa o direito de demandar e fazer-se ouvir, inclusive 

produzindo provas e argumentos jurídicos”. Afirmam, nesse passo, que o autor da 

demanda judicial “não pode ser cerceado nesse direito fundamental”.

Os mesmos doutrinadores observam que a sentença liminar de improcedência 

do pedido prevista no art. 285-A equivaleria, na prática, a uma espécie de “súmula 

vinculante” do juízo de 1º grau – à medida que o julgador, diante de uma demanda 

idêntica a outra anteriormente julgada improcedente, limita-se a aplicar à demanda 

nova, sumariamente, o mesmo decreto de improcedência. Tal procedimento asseme-

lhar-se-ia à aplicação, nos tribunais e juízos de 1º grau, das súmulas vinculantes editadas 

pelo STF, conforme o art. 103-A da Constituição: se a matéria está sumulada, emprega-se 

secamente o enunciado da súmula, sem mais discussões.

Aqui se concentra, portanto, uma das críticas ao art. 285-A: o sistema constitucional 

não autoriza a existência de “súmula vinculante” do juízo de primeiro grau, impeditiva da 

discussão do mérito de acordo com o due process. Ou seja, o julgamento liminar de improce-

dência atenta contra o devido processo legal, ao constituir aplicação de verdadeira “súmula 

vinculante”, sem respaldo constitucional (NERY JR.; NERY, 2007, p. 556).

Esse ponto de vista, porém, tem sido combatido. Tendo em conta que o art. 285-A 

estabelece que, cumpridos certos requisitos, “poderá ser dispensada a citação e proferida 

sentença”, Iure Pedroza Menezes, considera que não há como se falar em efeito vinculante 

(obrigatório), pois o magistrado não está obrigado a julgar liminarmente, mesmo que 

esteja convicto, de início, da improcedência do pedido do autor (MENEZES, 2007).

Já a OAB, na petição inicial da ADI nº 3.695-5, entende haver ofensa ao devido 

processo legal por outro ângulo. Sustenta que a sentença judicial é um ato de poder que 

resulta de um processo com efetiva participação das partes interessadas. Ou seja, 

as partes têm o direito de influenciar na decisão. Entende a OAB que a sentença liminar 

de improcedência tolhe essa participação, por aplicar ao caso concreto outro decisum, 

anteriormente proferido, para o qual a parte não influiu, tampouco teve acesso: em 

regra, tais sentenças não são publicadas na íntegra, nem disponibilizadas nos meios 

comuns de pesquisa de jurisprudência. Assim, configura-se, inclusive, ofensa ao princípio 

da publicidade, um dos pilares do devido processo legal. 

Iure Pedroza Menezes (op. cit.) contra-argumenta, ao lembrar que, não obstante a 

decisão exarada com base no art. 285-A utilizar fundamentações de sentenças prolatadas 
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em outros processos, o magistrado sempre volta a expor, de todo modo, o raciocínio 

jurídico antes firmado em causas idênticas. Assim, a decisão fundada no art. 285-A tem 

a necessária autonomia. Quanto à publicidade, não estaria maculada: a teor do art. 93, 

IX, da CF, “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos”.

Por sua vez, o Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), que ingressou 

como amicus curiae na ADI nº 3.695, sustenta em petição a inexistência, no art. 285-A, 

de ofensa ao contraditório, cujo exercício ficaria tão somente diferido no tempo, 

postergado para a fase recursal. Assim, à vista da “repetição da mesma tese jurídica”, 

o magistrado – suficientemente convencido da improcedência do pedido do autor – apenas 

dispensaria um prévio contraditório, desnecessário para formar o seu convencimento. 

Ademais, para o IBDP (2007), a sentença liminar de improcedência não impede que o 

autor da ação traga novos elementos, argumentos ou luzes sobre a tese jurídica em 

questão, ensejando, inclusive, o exercício do juízo de retratação por parte do julgador.

Quanto ao exercício do contraditório pelo réu, o instituto também defende a 

constitucionalidade do art. 285-A do CPC, por ser tal regra inegavelmente vantajosa para 

o potencial ocupante do polo passivo. Como a sentença liminar de improcedência lhe é 

favorável, não é relevante a ausência de citação para responder, já que a citação tem por 

escopo justamente proteger o direito de defesa do réu, o qual, nesse caso, não tem do que 

ser protegido. Tampouco é relevante a circunstância de, caso não haja apelação, a decisão 

não fazer coisa julgada material em relação ao réu, já que, de todo modo, terá esse 

efeito para o autor, o qual não poderá repetir a demanda. Como lançado na intervenção 

do amicus curiae, invocando opinião de Flávio Luiz Yarshell (2005, p. 5 apud IBDP, 2007): 

“Não há violação ao contraditório porque a participação do réu, em princípio, não o levará 

a situação mais vantajosa do que aquela que estabeleceu a sentença”.

Observa ainda o IBDP que o art. 285-A do CPC não é o primeiro caso no processo 

civil brasileiro de decisão liminar de mérito em desfavor do autor, independentemente 

da prévia oitiva do réu. Lembra o instituto que o art. 295, IV, do CPC sempre autorizou 

o indeferimento liminar da petição inicial por decadência e, quando possível (art. 

219, § 5º), pela prescrição, a qual, atualmente, com a modificação trazida pela Lei nº 

11.280/2006, pode ser decretada de ofício, sem restrições.

Outro problema relacionado ao princípio do contraditório é levantado pelo juiz 

federal Alberto Nogueira Jr. (2006), para o qual a sentença liminar de improcedência 

pode ser reformada em grau de apelação, vindo a ser substituída por um julgado de 

procedência, total ou parcial. Nessa hipótese, o réu, a essa altura, já pôde oferecer 

contrarrazões; mas, na verdade, terá contra si uma decisão judicial desfavorável, sem 

ter podido exercer o contraditório na amplitude que normalmente lhe permitiria o art. 

297 do CPC, com direito às diferentes modalidades de resposta – contestação, exceção 

e reconvenção –, inexistentes no âmbito mais limitado das contrarrazões de recurso. 

Ou seja, o réu poderá ser condenado sem ter tido a chance, por exemplo, de reconvir.
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Nessa linha, o STF tem decisão no sentido de que a ofensa ao princípio do contra-

ditório, para ser reconhecida e repelida do ordenamento pela Corte Suprema, não precisa 

ser direta ou frontal. Ao examinar hipótese de concessão de agravo de instrumento 

no qual não foi oportunizado à parte contrária oferecer contraminuta, lançou o STF 

em ementa o seguinte: “A intangibilidade do preceito constitucional que assegura o 

devido processo legal direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da 

tese de que a ofensa à Carta Política da República suficiente a ensejar o conhecimento 

de extraordinário há de ser direta e frontal” (RE nº 25.224/PR, j. 14/11/2000). Como 

visto, o STF tende a estar sensível a qualquer tipo de ofensa à Constituição, ainda que 

surgida por via oblíqua. Cabe à Suprema Corte, no caso da ADI nº 3.695, decidir sobre a 

contrariedade possivelmente operada, ainda que indiretamente, pelo art. 285-A do CPC, 

em desfavor dos princípios do devido processo legal e do contraditório, entre outros 

princípios constitucionais. Por outro lado, como mais adiante se aborda, o mesmo STF 

pondera que tais princípios, por mais relevantes que sejam, não têm caráter absoluto 

– o que tende a ser decisivo no caso em questão.

3 A sentença liminar do art. 285-A do CPC e o princípio constitucional do acesso 
à justiça

O princípio do acesso à justiça está consagrado entre os direitos e garantias 

fundamentais, no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Segundo Alexandre de Moraes 

(2006, p. 71-72), sempre que houver violação de direito, por lesão ou mesmo por ameaça, 

existirá o direito subjetivo à provocação da atuação do Poder Judiciário – o qual deverá 

aplicar o direito ao caso concreto. E, para toda violação de um direito, corresponderá 

uma modalidade de ação, independentemente da existência ou não de lei específica que 

a outorgue. O constitucionalista invoca, a esse respeito, lição de Nelson Nery Jr. e Rosa 

Nery, no sentido de que “o direito de ação é um direito cívico e abstrato, vale dizer, é 

um direito subjetivo à sentença tout court, seja essa de acolhimento ou de rejeição da 

pretensão, desde que preenchidas as condições da ação” (NERY JR.; NERY apud MORAES, 

op. cit., p. 72).

O presente trabalho também tem por escopo demonstrar não haver ofensa ao 

direito de ação no instituto da sentença liminar de improcedência, introduzida no CPC 

pela Lei nº 11.277/2006.

Para Alexandre Câmara (2006, p. 335-336), o art. 285-A do CPC contraria o princípio 

do acesso à justiça, nas situações em que a sentença liminar esteja baseada em súmula 

da jurisprudência dominante do STF ou do STJ, pois a apelação não será recebida (CPC, 

art. 518, § 1º). Assim, não se poderá propor novamente a discussão no grau superior de 

jurisdição. Em outras palavras, nessa hipótese o autor da ação não teria acesso a uma 

discussão judicial ampla de seu pedido – nem em primeiro, nem em 2º grau de jurisdição.
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Para Nelson Nery Jr. e Rosa Nery (2007, p. 863), a norma do § 1º do art. 518 

padece de inconstitucionalidade por si só, independentemente de ser utilizada na 

hipótese da sentença liminar do art. 285-A ou da sentença tradicional. Sustentam que 

esse dispositivo, na prática, transforma em vinculantes todos os verbetes simples das 

súmulas do STF e do STJ, em afronta ao sistema instituído pelo art. 103-A da CF, que 

concebeu tal efeito apenas para os verbetes editados com esse específico propósito, 

exclusivamente pelo Plenário do STF, mediante decisão de dois terços dos seus membros. 

A crítica vai além: “assim como não é constitucional, tampouco razoável, indeferir-se o 

processamento de apelação sob o fundamento de que a sentença aplicou corretamente 

a lei ou o direito, não se pode indeferir apelação sob o fundamento de que o juiz aplicou 

corretamente a súmula do tribunal” (ibid., p. 864).

Alexandre Câmara (2008, p. 80), por sua vez, não vê problemas na norma do 

§ 1º do art. 518, isoladamente considerada. Para ele, trata-se de norma “extremamente 

saudável”, por ser conveniente que as sentenças proferidas em conformidade com os 

entendimentos sumulados pelo STF e pelo STJ – legitimados a interpretar, respecti-

vamente, o direito constitucional e federal – sejam irrecorríveis. Vale mencionar, a 

propósito, o ensinamento de Alexandre de Moraes (op. cit., p. 72), no sentido de que 

o duplo grau de jurisdição não é obrigatório em nosso sistema jurídico, a despeito de a 

Constituição Federal mencionar a existência de juízes e tribunais e até instituir alguns 

recursos, como o especial e o extraordinário. O autor menciona, como exemplo de 

inexistência de duplo grau, as ações de competência originária dos tribunais.

De todo modo, é sobretudo a conjugação das normas dos artigos 285-A e 518, 

§ 1º, do CPC que, segundo Alexandre Câmara, ofende o princípio do acesso à justiça ou do 

direito de ação, na medida em que a discussão ampla do pedido do autor da ação judicial, 

nesse caso, não poderia ocorrer em nenhum dos dois graus ordinários de jurisdição.

Não é o que pensa Iure Menezes (op. cit.), para o qual o art. 285-A em nenhuma 

hipótese implica limitação ao direito de ação, já que o processo só tem seu curso abreviado 

initio litis por absoluta inutilidade do prosseguimento do feito. O convencimento do juiz 

advém logo no primeiro contato com a causa, ao observar que a matéria é, em tais casos, 

exclusivamente de direito, e não há, portanto, controvérsia de ordem fática.

Contudo, na petição inicial da ADI nº 3.695-5 (2006), a OAB sustenta haver ofensa 

ao princípio do acesso à justiça, ou do direito de ação, porque o art. 285-A impede a 

instauração regular do processo, a pretexto de haver prévia decisão do juízo sobre a 

questão jurídica suscitada, em sentido contrário ao do pedido. Nas palavras de Paulo 

Roberto de Gouvêa Medina, em parecer anexado à inicial da ADI, estabelecer-se-ia, 

na norma introduzida no CPC pela Lei nº 11.277/2006, uma “desarrazoada restrição 
ao direito de ação, pela via oblíqua de um expediente que não permite o exame de 
aspectos peculiares que a causa, porventura, apresente e que, talvez, levassem o juiz a 
decidir noutro sentido”. 
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O mesmo parecerista vê ofensa também ao direito de ação do réu, isso porque “ao 
próprio réu pode não interessar o abortamento da ação, na medida em que tenha pretensão 
a deduzir contra o autor, por via de reconvenção. E ao réu não se faculta nenhuma forma 
de impugnação da sentença de extinção prematura do processo”. Além disso, reforça a 
argumentação invocando lição de Ada Pellegrini Grinover, segundo a qual a jurisprudência 
brasileira tem admitido a regulamentação do princípio da inafastabilidade do controle 
judiciário pelo legislador ordinário, mas essa regulamentação deve-se manter dentro de 
limites que lhe impeçam de reduzir excessivamente ou mesmo anular a garantia constitu-
cional. Nesse passo, a lei ordinária não poderia restringir o direito de ação, entendido como 
o direito de provocar o surgimento da relação processual triangular constituída por autor, 
juiz e réu – sustenta a inicial da ADI.

Tal argumentação é contestada pelo IBDP (2007), sob a alegação de que, ao 
contrário do que defende a OAB, o Estado-juiz, nos casos regulados pelo art. 285-A, dá, 
sim, ao autor, uma resposta jurisdicional, – contudo, negativa. Para o instituto, “o direito 
de ação não pode ser entendido como o direito de obtenção de resultados favoráveis 
àquele que requer a prestação da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz”. Ademais, seria 
errado sustentar que o art. 285-A impede a “instauração regular do processo”, já que 
o dispositivo legal admite, no § 1º, em caso de sentença liminar de improcedência, 
recurso de apelação apto a viabilizar, até mesmo, a retratação do juízo prolator da 
sentença. E, na hipótese de manter-se a sentença, será determinada a citação do réu 
para responder o recurso (§ 2º), o que garantiria, por si só, o impulso processual, com 
contraditório, ainda que diferido no tempo.

Por outro lado, quanto ao óbice à reconvenção, insta observar que não há prejuízo 
para o réu na aplicação do art. 285-A do CPC, porque ele pode ajuizar ação autônoma 
tratando do tema, se assim o desejar.

Em meio a tal discussão, não se deve perder de vista que o acesso à justiça e 
outros princípios supostamente feridos pelo art. 285-A, por não se revestirem de caráter 
absoluto, podem sofrer tratamento legal até certo ponto limitador, desde que em um 
contexto de harmonização do interesse público, em prol da ênfase a outros princípios, 
também constitucionais, como a celeridade processual e a razoável duração do processo 
(art. 5º, LXXVIII, CF).

4 A sentença liminar do art. 285-A do CPC e o princípio constitucional da isonomia 
ou igualdade

O princípio da isonomia ou igualdade, por ser um dos mais caros ao Estado 

Democrático de Direito, aparece na Constituição logo no caput do art. 5º, o principal 

artigo dedicado aos direitos e garantias fundamentais: “Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza”. Alexandre de Moraes (2006, p. 31) explica que, 

quanto ao direito de tratamento idêntico pela lei, “o que se veda são as diferenciações 

arbitrárias, as discriminações absurdas, pois o tratamento desigual dos casos desiguais, 
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na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça 

[...]”. Assim, possível diferenciação estabelecida pela lei, dentro desses limites, deve 

estar a serviço de uma finalidade acolhida pelo Direito.

Neste trabalho, busca-se demonstrar que o princípio da isonomia ou igualdade 

não é ferido pelo instituto da sentença liminar de improcedência.

Mas há respeitáveis opiniões em contrário.

A ofensa ao princípio da isonomia, na regra do art. 285-A do CPC, tem duas 

manifestações, no entendimento de Alexandre Câmara (op. cit., 335). A primeira 

decorre do fato de, com magistrados com entendimentos divergentes a respeito do 

mérito do pedido repetitivo, haver também distinção de tratamento processual entre 

os respectivos jurisdicionados, mesmo em situação jurídica substancialmente igual. 

Ou seja: quem tiver a ação distribuída ao juízo em que já tenha sido proferida sentença 

de total improcedência em casos idênticos terá contra si a sentença liminar, com 

desfecho imediato do processo em primeira instância. Diferentemente, quem tiver a 

ação distribuída a um juízo perante o qual a questão ainda não tenha sido ventilada – 

ou no qual não se consolidou um entendimento pela improcedência – terá um processo 

tradicional, com citação do réu para resposta, etc. 

A mesma crítica é feita na inicial da ADI nº 3.695-5, pela OAB, também taxativa ao 

considerar ferido o princípio da igualdade, em face da regra do art. 285-A do CPC: “Ante 

a diversidade de juízes e varas, o diploma normativo permite que processos debatendo 

o mesmo tema, mas distribuídos a diferentes magistrados, tenham curso normal ou 

abreviado, conforme tenha sido proferida ou não sentença relativa ao mesmo assunto 

no juízo.” Restaria atingido, desse modo, o princípio da isonomia.

Já o IBDP (2006) combate tal ponto de vista, argumentando que, a bem da verdade, 

a existência de diferentes órgãos jurisdicionais compostos por diferentes magistrados 

sempre pode significar o proferimento de diferentes decisões judiciais – e não haveria 

nisso qualquer novidade, muito menos inconstitucionalidade. Ao acrescentar o art. 285-A 

ao CPC, a Lei nº 11.277/2006 apenas permitiu que, de modo facultativo, o entendimento 

de um dado juízo leve à improcedência liminar do pedido repetitivo. Assim, uma decisão 

que normalmente demoraria meses ou anos é agora proferida mais rapidamente, após a 

análise adequada da petição inicial pelo juiz – isso se a demanda nada acrescentar aos 

casos repetitivos já analisados e rejeitados por aquele juízo.

Ademais, insiste o IBDP, a norma em questão garante que, diante do mesmo 

fato, deve ser prolatado, na brevidade possível, o mesmo resultado jurídico – o que 

significa aplicar aos litigantes tratamento isonômico. Pondera que se outro juízo tiver 

entendimento diverso sobre a mesma tese jurídica – e, por isso, não encontrar, no caso 

concreto, razão para proferir a sentença liminar –, não se estará violando a isonomia, 

mas respeitando-se outro importantíssimo princípio processual: o do juiz natural.
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A livre distribuição, corolário do juiz natural – como bem lembra George 

Marmelstein Lima – conduz a demanda da parte, aleatoriamente, a um ou outro juízo. 

Em determinado juízo, poderá ser proferida a sentença liminar, assim como em outro, 

ao acaso, pode acontecer de ela não ser exarada. Porém, observa o IBDP, sempre caberá 

aos respectivos Tribunais, de todo modo, uniformizar gradativamente o entendimento 

prevalecente no tocante ao direito material envolvido (IBDP, 2006). Não há, também por 

isso, ofensa à isonomia (LIMA apud SILVA, 2006).

A mesma linha é abraçada por Iure Pedroza Menezes (op. cit.), para o qual a 

decisão fundada no art. 285-A em nada macula a igualdade; ao contrário, presta-lhe 

verdadeira homenagem. Com a reprodução da sentença anterior, o juiz estará aplicando, 

precisamente, o mesmo direito para situações idênticas.

A par disso, Alexandre Câmara aponta um segundo viés da ofensa à isonomia, 

presente no art. 285-A do CPC, que pode ocorrer nas hipóteses nas quais a Fazenda Pública 

encontra-se no polo passivo. A sentença liminar de improcedência será atacada por apelação 

e, nesse caso, a Fazenda Pública, na condição de ré-apelada, será citada para responder ao 

recurso (art. 285-A, § 2º), mas não terá o tradicional prazo privilegiado para responder (em 

quádruplo – art. 188 do CPC), o qual, como é sabido, não se aplica às hipóteses de contrar-

razões de recurso. Nas palavras do processualista, “isso fará com que a Fazenda Pública 

perca seu benefício de prazo para defender-se em todos os processos em que seja aplicado 

este art. 285-A” (op. cit., p. 335).

A respeito dessa última ponderação, aqui se está considerando que o prazo alongado 

em favor da Fazenda é manifestação do princípio da isonomia – por tratar desigualmente 

os desiguais na medida de suas desigualdades –, o que permite o equilíbrio das forças que 

litigam no processo. Embora alguns doutrinadores vejam nesse tratamento diferenciado 

uma afronta à igualdade, a doutrina dominante aponta nele justamente um aplicação 

do princípio isonômico, como observa o próprio Alexandre Câmara (op. cit., p. 220), 

ao lembrar que a Fazenda Pública, assim como o Ministério Público, devem cumprir 

muitas burocracias e formalidades para possibilitar sua manifestação no processo. São 

entidades que, ademais, representam o interesse público; e os obstáculos ou desequi-

líbrios no exercício dos seus atos processuais seriam prejudiciais à coletividade.

Esse último aspecto da ofensa à isonomia não foi ventilado na inicial da ADI nº 

3.695-5, mas vale lembrar que essa não é a única situação em que a Fazenda Pública 

deixa de dispor dos prazos diferenciados no processo civil brasileiro, já que o art. 9º 

da Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei nº 10.259/01) prevê a não-observância do 

prazo especial nos processos que lá tramitam. No entanto, Alexandre Câmara (op. cit., 

p. 41-42) considera adequada a supressão da prerrogativa nessa hipótese, em razão da 

menor complexidade das causas submetidas aos juizados.

Analisados os conflitantes pontos de vista acerca da relação entre a norma do art. 

285-A e o princípio da isonomia, e a despeito da respeitável opinião dos que ali veem 
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ofensa a esse princípio constitucional, os tribunais brasileiros têm rechaçado vigoro-

samente essa crítica, como se passa a expor no item seguinte.

5 O princípio da celeridade e razoável duração do processo e o papel das mudanças 
introduzidas pela Lei nº 11.277/2006 no processo civil brasileiro

A defesa da constitucionalidade da sentença liminar do art. 285-A do CPC 
assenta-se em dois pilares. Por um lado, buscam-se na própria norma elementos assecu-
ratórios do devido processo legal, da isonomia e do acesso à justiça – na linha dos 
argumentos, por exemplo, do IBDP, na qualidade de amicus curiae na ADI nº 3.695-5. 
Por outro, sustenta-se que a norma do art. 285-A prestigia outro princípio, também 
constitucional: a celeridade processual e a razoável duração do processo, positivado pela 
EC nº 45/2004. Essa emenda instituiu a chamada “Reforma do Judiciário”, ao introduzir, 
entre outros dispositivos, o inciso LXXVIII ao art. 5º.

Na exposição de motivos do projeto que veio a se transformar na Lei nº 11.277/2006, 
o então Ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, apresentou como objetivo da nova 
norma conferir eficiência à tramitação de feitos judiciais e evitar a morosidade que 
atualmente caracteriza a atividade jurisdicional. (IBDP, 2007).

Como anota Alexandre de Moraes (2006, p. 94), as previsões de razoável duração 
do processo e celeridade processual “já estavam contempladas no texto constitucional, 
seja na consagração do devido processo legal, seja na previsão do princípio da eficiência 
aplicável à Administração Pública (CF, art. 37, caput)”. De todo modo, após o advento 
da EC nº 45/2004, o princípio da celeridade está consagrado constitucionalmente – de 
forma mais explícita do que nunca, como se vê.

Portanto, a aferição da constitucionalidade do art. 285-A passa pela ponderação 
entre princípios constitucionais: o devido processo legal, a isonomia e o acesso à justiça, 
de um lado; e a celeridade e a razoável duração do processo, de outro. Essa ponderação 
tem sido feita pelos tribunais brasileiros, que vêm apreciando arguições incidentais 
de inconstitucionalidade do dispositivo em comento. O que tem prevalecido, até o 
momento, é o entendimento no sentido da legitimidade e constitucionalidade da norma 
do art. 285-A, inclusive por estar ela inserida no chamado “Pacto de Estado em favor de 
um Poder Judiciário mais rápido e republicano”, conforme anotado no julgamento do 
Mandado de Injunção nº 715, relatado pelo ministro Celso de Mello, invocado pelo IBDP 
na petição de amicus curiae da ADI nº 3.695-5.

A 2ª Turma do TRF da 1ª Região, por exemplo, entende que o art. 285-A do 
CPC ajusta-se ao princípio da celeridade, ao evitar que o processo seja prolongado 
desnecessariamente, quando o magistrado já tem o seu convencimento formado. 
Ao mesmo tempo, não há ofensa ao princípio do contraditório, em razão da possibi-
lidade de retratação do juiz ou, não ocorrendo esta, de apelação do autor, com citação 

do réu para contra-arrazoar o recurso (AC nº 2007.38.000006472/MG, j. 14/1/2009).
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No TRF da 2ª Região, a 8ª Turma Especializada também enfrentou o tema, em 
apelação cível de relatoria do desembargador federal Raldênio Bonifácio Costa, que 
lançou na ementa do julgado a análise de que a prolação de sentença na forma do art. 
285-A não viola o princípio do devido processo legal, nem seus corolários princípios do 
contraditório e da ampla defesa, “uma vez que a previsão de um juízo de retratação 
e do recurso de apelação assegura à autora um contraditório suficiente para o amplo 
debate em torno da questão de direito enfrentada e solucionada in limine litis” (AC nº 
2007.51.01.0195523/RJ, 1º/4/2008).

Na mesma direção caminha o TRF da 3ª Região, por sua 3ª Turma, em posicio-
namento consubstanciado, por exemplo, no julgamento da Apelação em Mandado de 
Segurança nº 2007.61.00.0211183/SP (j. 12/6/2008), em que se enfrentou preliminar 
de inconstitucionalidade do art. 285-A do CPC. Para aqueles julgadores, o dispositivo 
prestigia o princípio da celeridade e eficiência da prestação jurisdicional – sem violar 
a isonomia, a segurança jurídica, o direito de ação, o contraditório e a ampla defesa. 
Afirma o julgado que a isonomia fica preservada porque a existência ou não de sentença 
anteriormente proferida pelo magistrado é um critério objetivo, que não distingue os 
jurisdicionados por sua condição pessoal. Ao contrário, são tratados com igualdade todos 
os que, defendendo uma mesma tese, formulam pedido idêntico. A segurança jurídica 
tampouco é afetada, na medida em que, mesmo sem ter participado do processo em que 
foi proferida a sentença originária tomada como paradigma, o interessado pode recorrer 
para discutir e impugnar a solução dada. O acesso à justiça, por sua vez, fica garantido 
pela prolação, com agilidade, da própria sentença em questão, com exame de mérito, 
desde que se trate de matéria unicamente de direito. Por fim, como a sentença liminar 
não prejudica o réu e, ao mesmo tempo, reserva ao autor a recorribilidade plena, com 
citação do demandado para responder ao recurso (§ 2º), tampouco se configura qualquer 
ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Os TRFs da 4ª e 5ª regiões, assim como os demais, têm julgados que dão por 
constitucional a sentença liminar de improcedência, afastando as pechas de ofensa às 
garantias fundamentais, especialmente ao devido processo legal e ao contraditório 
(AC nº 2006.71.00.0361520/RS).

Também o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) tem jurispru-
dência dominante no sentido da compatibilidade entre o art. 285-A do CPC e a Constituição. 
Num dos diversos julgados nesse sentido, decidiu-se que inexiste cerceamento de defesa 
na aplicação dessa norma, “por ser a matéria unicamente de direito e no juízo já haver 
sido proferida sentença de improcedência em casos idênticos, na esteira da jurispru-
dência predominante neste Tribunal” (AC nº 2008.001.61651, j. 8/4/2009).

O entendimento predominante, como se vê, é o que acolhe como constitucional 
a regra introduzida no CPC pela Lei nº 11.277/2006. Para essa corrente, tal posicio-
namento é coerente com a expectativa da sociedade em torno das medidas de reforma 

do Judiciário, na direção de uma maior eficiência.
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Nesse sentido, o desembargador federal Sergio Schwaitzer, relator do acórdão 

proferido no julgamento da Ação Rescisória nº 2007.02.01.0101976/RJ (j. 24/3/2008), 

observou que o Direito Processual, com base nos princípios da economia processual e 

da instrumentalidade das formas, tem buscado atender à crescente demanda social 

por uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva e, assim, “tem evoluído de 

forma inequívoca e abrangente para a inviabilidade do prosseguimento de demandas e 

recursos sabidamente condenados a desfechos desfavoráveis”. O magistrado cita vários 

exemplos, além do art. 285-A, de dispositivos nesse sentido: os artigos 515, § 3º; 527, I; 

543-A; 543-B; e 557, todos do CPC, bem como a Lei nº 11.417/06, que regula a súmula 

vinculante do STF.

Como se sabe, o § 3º do art. 515, incluído no CPC pela Lei nº 10.352/2001, trata 

da possibilidade de julgamento do mérito da demanda pelos tribunais – se a questão for 

exclusivamente de direito, mesmo quando o processo tenha sido extinto sem julgamento 

do mérito na primeira instância. Os artigos 527, I, e 557 possibilitam a imediata negativa 

de seguimento, ou o imediato provimento de recursos, por decisão monocrática do relator 

no tribunal, conforme a decisão recorrida esteja perfeitamente adequada ou em evidente 

confronto com a jurisprudência dominante do próprio tribunal, do STF ou de tribunal 

superior. Já os artigos 543-A e 543-B instituem a possibilidade de o STF não conhecer de 

recursos que não versem sobre questão constitucional de repercussão geral.

O que se tem, portanto, no atual processo civil brasileiro, de acordo com a 

corrente jurisprudencial predominante, são mecanismos legais que, sem ofender o 

devido processo legal, contemplam a celeridade e eficiência da prestação jurisdicional. 

Ademais, segundo o STF, a lei pode impor limites ao exercício das liberdades ou garantias 

constitucionais, justamente porque há necessidade de coexistência harmoniosa de todos 

direitos fundamentais e respectivos princípios. Nesse sentido é a lição do ministro Celso 

de Mello, lançada no julgamento do Mandado de Segurança nº 23.452 (apud IBDP, 2007). 

Para o ministro, não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias de 

caráter absoluto. Isso porque o interesse público e a própria necessidade de convivência 

das liberdades legitimam, ainda que em caráter excepcional, medidas estatais restritivas 

das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos 

pela própria constituição. 

É mirando tal horizonte que o IBDP conclui que o art. 285-A do CPC, se interpretado 

num contexto amplo dos vários princípios constitucionais em jogo, “converge à realização 

concreta de um processo civil mais justo, mais rápido, mais eficiente, mais racional e 

realiza adequadamente os diversos princípios constitucionais do direito processual civil, 

inclusive aqueles tidos como violados na petição inicial - da ADI nº 3.695-5”. 

A resultante do debate em torno do art. 285-A do CPC, como se vê, é no sentido de 

sua constitucionalidade, com vantagens para os jurisdicionados, à medida que contribui 

para uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz.
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6 Considerações finais

Ao longo do presente trabalho, buscou-se demonstrar, pela análise do debate 

travado em torno do art. 285-A do CPC, que a sentença liminar de improcedência do pedido, 

instituída pela Lei nº 11.277/2006, é compatível com a Constituição e útil ao exercício dos 

direitos fundamentais que permeiam o processo civil, em especial a celeridade processual, a 

economia processual, a razoável duração do processo e, até mesmo, o devido processo legal. 

Quando a matéria for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença 

de total improcedência em outros casos idênticos, o julgador poderá dispensar a citação do 

réu e proferir desde logo a sentença, reproduzindo o teor daquela anteriormente prolatada 

(caput). Se o autor apelar, é facultado ao juiz, em cinco dias, reconsiderar a sentença e 

determinar o prosseguimento da ação (§ 1º). Caso, porém, seja mantida a sentença, será 

ordenada a citação do réu para responder ao recurso (§ 2º).

Os críticos do artigo legal em questão acusam-no de ferir, entre outros, os 

princípios da isonomia, do acesso à justiça (direito de ação) e do devido processo legal, 

inclusive quanto aos corolários deste: o contraditório e a ampla defesa. Sustentam que 

a prolação de uma sentença de mérito, antes mesmo da formação da relação triangular 

Estado-autor-réu, tolhe o pleno exercício dessas garantias constitucionais.

Como visto, a isonomia seria ferida porque, quem tiver a ação distribuída ao juízo 

no qual já tenha sido proferida sentença de total improcedência em casos idênticos terá 

contra si a sentença liminar, com desfecho imediato do processo em primeira instância 

– ao contrário dos demais jurisdicionados, que terão direito ao processo tradicional. O 

acesso à Justiça seria ofendido na medida em que o art. 285-A impediria a instauração 

regular do processo, a pretexto de haver prévia decisão do juízo sobre a questão suscitada. 

Já o devido processo legal ficaria sacrificado porque a sentença liminar de improcedência 

tolheria o direito da parte de influenciar na decisão a ser tomada pelo Estado-juiz.

Essas assertivas não vêm encontrando acolhimento na jurisprudência pátria. 

Os tribunais têm afastado, em uníssono, a pecha de inconstitucionalidade do art. 

285-A, ao considerar, entre outros motivos, que o direito de ação e o contraditório 

ficam preservados, em razão da previsão de retratação do juiz ou, não havendo esta, da 

possibilidade de apelação do autor, com citação do réu para contrarrazoar o recurso. 

Por outro lado, é induvidoso que a existência ou não de sentença anteriormente proferida 

pelo magistrado é um critério objetivo, que não distingue os jurisdicionados por sua 

condição pessoal – ou seja, um critério isonômico.

Ainda que se empreste peso equivalente a cada uma dessas correntes, a balança 

não pode deixar de pender para a segunda, isto é, para a que defende a constitucio-

nalidade da norma, por dois grandes motivos. Primeiro, o art. 285-A é instrumento de 

realização do princípio constitucional da celeridade processual e da razoável duração 
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do processo, que representa forte anseio social – tanto assim que faz parte do chamado 

“Pacto de Estado em favor de um Poder Judiciário mais rápido e republicano”. Segundo, 

porque as garantias constitucionais do devido processo legal e outras dele decorrentes 

não têm caráter absoluto e podem sofrer limitações, especialmente para harmonizar o 

conjunto dos princípios constitucionais envolvidos, dando efetividade a todos eles.

Por conta de tais considerações, conclui-se pela constitucionalidade e mais: pela 

absoluta conveniência da manutenção do art. 285-A do CPC em nosso sistema jurídico.
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