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FRASE 

 

“As formas, solenidades, estruturas e categorias do direito 

processual não podem ser únicas, rígidas, inflexíveis ou absolutas. 

Prevalecem enquanto úteis ou necessárias à realização da justa 

composição do conflito de direito material. Quando essa meta 

exigir vias alternativas que melhor se adequem à tutela efetiva do 

direito subjetivo a resguardar ou restaurar, haverá de se franquear 

o caminho procedimental que a tanto se afeiçoa. O direito 

processual é dinâmico e não pode perder-se em conceitualismo e 

estruturalismo estáticos, incompatíveis com a função maior a 

desempenhar em prol da efetiva prestação de tutela ao direito e 

interesses materiais envolvidos em conflito”. (Humberto Theodoro 

Júnior) 



RESUMO 

 

O artigo 285-A do Código de Processo Civil foi introduzido em nosso ordenamento 

jurídico pela Lei nº 11.277/2006, uma dentre outras tantas modificações advindas da 

denominada terceira fase da reforma do CPC, em clara tentativa de dar efetividade à 

garantia constitucional da razoável duração do processo. Para melhor compreensão da 

norma, o presente estudo faz uma breve incursão sobre a temática da morosidade 

processual, a relação entre o processo e os anseios da sociedade em relação à justiça, bem 

como acerca da necessária adequação dos institutos processuais ao mundo moderno, 

globalizado e informatizado. Investiga-se, ainda, a existência ou não de similares da norma 

em apreço em outros ordenamentos estrangeiros. O referido dispositivo permite ao 

magistrado o julgamento de plano, pela total improcedência, antes mesmo da citação do 

réu, de ações repetitivas, nos casos em que a matéria for unicamente de direito e já houver 

sido proferida sentença de improcedência em outros casos idênticos no mesmo juízo. 

Trata-se de evolução do ordenamento, surgindo como um novo momento processual para 

prolação de sentença de mérito, estabelecendo um procedimento todo peculiar para sua 

aplicação. No presente estudo, para além de temas como a polêmica existente em torno da 

inovação legislativa e os requisitos para sua incidência, surgem, ainda, o sistema recursal 

que a regra comporta, a possibilidade de aplicação do art. 285-A quando houver cumulação 

de pedidos, bem como sua aplicação nos processos de competência originária dos 

tribunais. Por fim, diante da existência de várias críticas ao dispositivo legal, bem como do 

pedido de declaração de sua inconstitucionalidade pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, por intermédio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.695/06, 

analisa-se a constitucionalidade do art. 285-A do CPC e sua consonância com os princípios 

processuais. Neste contexto, procura-se demonstrar que o julgamento prima facie de 

demandas repetitivas a que faz alusão o artigo 285-A não colide com a Constituição 

Federal, sendo, ao contrário, medida de efetivação da economia e celeridade processuais. 

 

 

Palavras-chave: Art. 285-A, do CPC; julgamento prima facie de demandas repetitivas; 

requisitos de incidência; constitucionalidade. 

 



ABSTRACT 

 

Article 285-A of the Civil Procedure Code was introduced in our legal system by Law nº. 

11.277/2006, one among many other changes arising from the so-called third phase of the 

CPC reforms, in an attempt to give effectiveness to the constitutional guarantee of 

reasonable duration of the procedure. For better understanding of the institute, this paper 

presents an overview about the matter of the procedural slowness, the relation between the 

process and the society expectations in respect to justice, as well as talks about the 

necessary adequacy of procedural institutes to the modern, globalized and computerized 

world. Also, it investigates if there are similar rules in other foreign legal system. The 

referred rule allows the prima facie judgment of dismissal for the judge, even before the 

defendant’s citation, of repetitive actions where the matter is solely of law and has already 

been pronounced a merit sentence, denying the request, in other similar cases. It is the legal 

system evolution, emerging as a new procedural time for delivery of merit judgment, 

establishing a very specific application procedure. In this paper, besides issues like the 

controversy that exists around the legislative innovation, the requirement to its application, 

other questions emerge, such as: how is its appeal system, the applicability of art. 285-A 

when there is overlapping of demands, as well as in cases of original jurisdiction of the 

courts. Finally, given the existence of a lot of criticism to such article as well as the request 

for declaration of its unconstitutionality for the Federal Council of Brazilian Lawyers 

Association, through the Direct Action of Unconstitutionality nº 3.695/06, it is analyzed 

the constitutionality of article 285-A of the CPC and its consonance with the procedural 

principles. In this context, it seeks to demonstrate that the prima facie judgment of 

repetitive demands referred in article 285-A does not conflict with the Federal Constitution 

and is, instead, a measure to bring economy and celerity to the process. 
 

 

Key words: Article 285-A of the Code of Civil Procedure; prima facie judgment of 

repetitive actions; requirement to its application; constitutionality 
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INTRODUÇÃO 

 

Percebe-se que nas últimas reformas de direito processual civil tem buscado o 

legislador a inclusão de instrumentos que possam acelerar a tramitação dos processos em 

primeiro grau de jurisdição, bem como o julgamento dos processos nos tribunais. Mas qual 

seria a causa ou, ainda, as causas da morosidade processual? Trata-se de indagação que 

tem sido objeto de diversos estudos e acerca da qual o Capítulo 1 da presente dissertação se 

ocupará, já que divergentes são as respostas (os fatores determinantes apontados são os 

mais diversos possíveis, desde falta de estrutura e de recursos humanos, até deficiência do 

sistema processual) e complexas as soluções apontadas pela doutrina. 

Com efeito, é notória a tentativa do legislador em adequar as leis às necessidades 

da sociedade. Ocorre que o Direito não tem obtido êxito em acompanhar a mutante 

realidade social, em especial nesse início de novo milênio, em que o surgimento de 

tecnologias da comunicação e informação alterou sobremaneira a forma de relações 

interpessoais em geral, de acesso à informação, a velocidade com que são realizados 

negócios jurídicos, bem como as ameaças e as lesões aos direitos acontecem, demandando 

retornos cada vez mais rápidos do Estado-Juiz, sob pena de tornar ineficaz a tutela 

prestada. 

Foi com base nessas ideias, e tendo por motivação a sobrecarga de processos 

pendentes de julgamento, em especial aqueles que veiculam teses repetitivas e que tomam, 

de modo completamente irracional, tempo e dinheiro do Poder Judiciário, que foi atribuída 

aos magistrados a possibilidade de se utilizar do art. 285-A, do CPC, inserido no 

ordenamento pela Lei 11.277/2006. 

O tema é polêmico, pois se permite ao juiz, em seu primeiro contato com a 

petição inicial, proferir, desde logo, julgamento de improcedência do pedido, sem citação 

do réu, abreviando, assim, o caminho do processo. 

Têm-se a partir da Lei 11.277/2006 três ocasiões para que o magistrado profira 

julgamento de mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC, quais sejam: (i) ainda 

na fase postulatória, ao despachar a petição inicial (art.285-A, do CPC, objeto de nosso 

estudo); (ii) na fase saneadora do processo, no denominado julgamento antecipado da lide 

(art. 330, do CPC); e (iii) na denominada fase decisória, finda a produção probatória. 
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A partir da norma prevista no artigo 285-A do CPC buscar-se-á evidenciar e trazer 

à discussão, ao longo do Capítulo 2, alguns dos pressupostos que levam à aplicabilidade do 

instituto pelo julgador. Em primeiro lugar, é imprescindível observar que o artigo em 

comento não prima pela qualidade de redação. Da leitura do caput da norma surgem alguns 

questionamentos que, assim como outros estudiosos do tema, ansiamos por melhor 

esclarecer, quais sejam: o que vem a ser matéria controvertida unicamente de direito? Qual 

o significado da locução “casos idênticos”? Quis o dispositivo referir-se efetivamente a 

juízo ou a juiz? E, ainda, o que se entende por reprodução do teor da sentença 

anteriormente proferida? 

Além disso, pretende-se verificar a possibilidade, em que pese a ausência de 

permissivo na norma, de se aplicar o art. 285-A nos casos em que, embora inexista 

orientação já assentada no grau de origem, houver súmula vinculante, súmula comum 

impeditiva, jurisprudência dominante nos tribunais superiores. Convém, ainda, examinar a 

possibilidade de julgamento de plano com base nos precedentes do juízo quando o 

entendimento dos tribunais caminhar em outro sentido. 

O presente estudo tem por objeto, também, a análise da natureza do provimento 

judicial que contempla o julgamento de uma demanda com fundamento no artigo 285-A do 

CPC. Pretende-se, ainda, verificar a possibilidade de aplicação do dispositivo em testilha 

naqueles casos em que só se vislumbra sua aplicação no tocante à parcela dos pedidos da 

inicial. Nessa hipótese, a resposta da indagação acerca da natureza jurídica do provimento 

sofreria alteração?  

Também no segundo Capítulo indaga-se, por oportuno, se o julgamento de 

improcedência de plano de processos repetitivos configura um mecanismo exclusivo de 

nosso ordenamento jurídico ou se encontra similares em sistemas estrangeiros, bem como 

se a possibilidade albergada pelo art. 285-A do CPC pode ser apontada como verdadeira 

novidade em nosso sistema. Além disso, cabe questionar se a medida configura faculdade 

ou dever do magistrado e se tem aplicação em demandas de competência originária dos 

Tribunais. 

No capítulo seguinte, passa-se à difícil tarefa de sistematizar o tratamento 

legislativo recursal da disciplina, fazendo-se imperioso conectar diversos dispositivos 

esparsos e ordená-los de forma harmoniosa, de modo a colaborar com a coerência que a 

disciplina processual civil exige. 
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Há de ser analisada a possibilidade de aplicação conjunta dos arts. 285-A, 515, § 

3º (julgamento per saltum), 518, § 1º (súmula impeditiva de recurso) e 557 (poderes do 

relator) do Código de Processo Civil como forma de acelerar ainda mais o julgamento de 

processos. 

Diante da simplicidade das orientações contidas nos parágrafos do dispositivo, 

verificar-se-á qual o recurso cabível diante do julgamento de improcedência de plano da 

demanda, bem como qual o seu conteúdo. Analisa-se, outrossim, alguns aspectos recursais 

concernentes à norma objeto do presente trabalho, tais como a realização do juízo de 

admissibilidade, o objetivo da citação do réu e suas possíveis atitudes, bem como as 

possíveis condutas do Tribunal diante do recurso. Além disso, será verificado se tal decisão 

é apta à formação de coisa julgada formal e material. 

A questão da constitucionalidade do art. 285-A do CPC não é unânime e será 

objeto de análise do quarto capítulo, em que será apontada a divergência de entendimentos 

entre importantes doutrinadores pátrios. Ressalte-se, nesse particular, que a nova regra 

processual é questionada através da ADIn 3.695, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem 

dos Advogados do Brasil, por suposta incompatibilidade com os princípios do devido 

processo legal, contraditório, direito de ação, isonomia e segurança jurídica, motivo pelo 

qual merecem os mesmos uma análise mais detalhada. 

Mostra-se pertinente o enfrentamento do tema, que se coloca como atual (fazendo 

parte, inclusive, do Projeto do Novo Código de Processo Civil) e envolve controvérsia a 

respeito de importante mecanismo a ser utilizado na busca da efetividade do processo. 

 



14 

 

 

 CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

A título de síntese do que foi analisado ao longo do presente estudo, lançamos mão 

das conclusões que seguem. 

A sociedade vem sofrendo, ao longo dos tempos, substancial alteração, tornando 

imperiosa também a evolução do direito, de modo peculiar do direito processual civil. As 

compreensões individualistas típicas da doutrina liberal começaram a perder terreno diante 

das crises sociais, dos avanços tecnológicos e do fenômeno das demandas de massa que 

passaram a exigir do Estado uma nova conduta.  

O problema da demora na tramitação dos feitos tem sido objeto de preocupação 

tanto no ordenamento pátrio como em outros ordenamentos estrangeiros. As principais 

causas que contribuem para a demora na prestação jurisdicional podem ser agrupadas em 

três categorias: fatores estruturais, fatores endoprocessuais e fatores extraprocessuais. 

No caso brasileiro, a facilitação do acesso à justiça, além de um contexto social 

todo peculiar estimulou a cultura da litigância, levando à judicialização de boa parte de 

todas as crises de direito material surgidas. Ocorre, contudo, que o sistema processual civil 

não colocava à disposição da sociedade técnicas processuais aptas a tutelar de forma 

efetiva e célere as novas situações, em especial aquelas atinentes às demandas de massa, 

que brotaram em número e velocidade muito maior do que o legislador ou o Judiciário 

estavam aptos a acompanhar. 

A solução deste problema, além do fortalecimento das estruturas do Poder 

Judiciário e da alteração da mentalidade dos operadores do direito, passa pelo 

aprimoramento das técnicas processuais, em especial aquelas voltadas às situações de 

massa, que se compõem, na sua grande maioria, de demandas individuais repetitivas que 

veiculam questões juridicamente idênticas, embora cada ação esteja identificada por 

titulares de direito diversos. 

Nessa toada, foram pensados diversos mecanismos de contenção da litigiosidade de 

massa. Inicialmente, os mecanismos foram criados para aplicação no âmbito recursal, tais 

como as técnicas de julgamento por amostragem, súmulas vinculantes, repercussão geral, 

cujo objetivo era racionalizar a duração do processo e evitar decisões conflitantes. Com o 

decorrer do tempo, contudo, viu-se ser necessário também estender as medidas para o 

primeiro grau. 
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Neste panorama, é que foi inserido no direito pátrio o art. 285-A no Código de 

Processo Civil, objeto do presente estudo, pela Lei 11.277/2006, técnica que permite o 

julgamento de improcedência, de plano, sem a necessidade de citação do réu, de demandas 

repetitivas e que tem por intuito dar concretude ao disposto no artigo 5°, inciso LXXVIII, 

da CF, introduzido pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004. 

Impende destacar que a improcedência prima facie prevista no art. 285-A do CPC 

não configura temática inédita no sistema processual, na medida em que já existiam, em 

nosso ordenamento jurídico, dispositivos que, de certa forma, e ainda que diante de 

situações específicas e requisitos diversos, possibilitavam o abreviamento do iter 

procedimental, tais como a sentença que reconhece a prescrição ou decadência e o 

julgamento prévio de improcedência da ação de improbidade. 

Pode-se dizer, então, que o julgamento de plano pela improcedência previsto no art. 

285-A fez tão somente tornar a norma mais genérica e abrangente, sendo que atualmente 

vislumbra-se sua aplicabilidade nos Juizados Especiais Cíveis e Federais, bem como na 

Justiça do Trabalho. 

Com a inclusão do dispositivo em comento, o julgamento do mérito da causa 

passou a ser possível em três momentos distintos: no primeiro contato do juiz com a 

petição inicial (art. 285-A do CPC), na fase saneadora, de forma antecipada, nos termos do 

art. 330 do CPC ou, ainda, finda a fase instrutória (art. 456 do CPC), após o procedimento 

ser plenamente desenvolvido, com a realização de todas as suas fases cognitivas 

(postulatória, saneadora, instrutória e decisória). 

Das pesquisas levadas a cabo, apesar de a preocupação com a razoável duração dos 

processos estar presente na maioria dos ordenamentos, existindo diversas normas que 

procuram abreviar o percurso do processo até o julgamento final, não constatamos 

nenhuma regra idêntica àquela prevista no art. 285-A do CPC. 

Algumas condições despontam como necessárias para que se tenha a aplicação do 

julgamento de plano de improcedência, fornecidas pelo caput do art. 285-A, quais sejam: 

a) que a matéria alegada na petição inicial seja unicamente de direito e, sendo de direito e 

envolvendo matéria fática, esta possa ser comprovada pela prova documental, prescindindo 

da produção de prova pericial e/ou oral para o julgamento do pedido do autor; b) a 

existência de casos idênticos, isto é, aqueles em que a tese jurídica ventilada na ação em 

curso tenha sido exatamente a mesma de outras ações julgadas improcedentes, envolvendo 
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tão somente partes diversas, tal qual ocorre com as denominadas demandas repetitivas 

(fala-se, assim, em similitude entre pedido e causa de pedir, porém entre partes distintas); 

c) a existência, no juízo (que não se confunde com o "juiz", pessoa física), de anterior 

sentença de total improcedência (jamais de procedência) em outros casos idênticos. 

Saliente-se que a identidade exigida pelo artigo 285-A, do CPC é aquela que incide 

sobre a causa de pedir e o pedido. Isto porque, caso houvesse identidade de partes, causa 

de pedir e pedido, estaríamos diante ou de litispendência ou de coisa julgada, conforme o 

caso. 

Sobreleva notar, também, que para aplicação da norma exige-se que não apenas 

um, mas pelo menos dois casos idênticos tenham sido julgados improcedentes 

anteriormente, os quais servirão como paradigma para a ação que agora será julgada.  

Em que pese existir divergência doutrinária, entende-se que o julgamento nos 

moldes aqui preconizados configura faculdade do juiz, a quem cabe verificar a 

conveniência e oportunidade em sua utilização, conforme estejam ou não presentes os 

requisitos exigidos. Além disso, apesar não haver determinação expressa no dispositivo 

legal, aconselha-se que o magistrado de primeiro grau proceda na forma do art. 285-A do 

CPC apenas se o julgado a servir de base para a sentença a ser proferida estiver de acordo 

com súmulas e posicionamento predominante sobre a matéria. 

A sentença que julga o caso novo deve conter os três requisitos exigidos pelo art. 

458, do CPC (relatório, fundamentos e dispositivo), apresentando breve apanhado do caso, 

a fim de que se possa verificar a semelhança com o caso paradigma, para, em seguida, 

transcrever o mesmo fundamento usado naquele. Não é suficiente a simples referência aos 

números dos processos julgados naquele sentido, nem tampouco a juntada de cópias dos 

julgados anteriores. 

Peculiaridade notável é, ainda, o fato de que a decisão proferida com fundamento 

no art. 285-A tem natureza de sentença de mérito, enquadrando-se no disposto no artigo 

269, inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, em que pese o artigo em comento faça 

expressa menção a “sentença”, o dispositivo terá aplicação em processos de competência 

originária dos Tribunais, tais como mandados de segurança e ações rescisórias.  

Convém salientar que com a modificação ocorrida no conceito de sentença, pela 

Lei 11.232/2005, entende-se não haver mais impedimento para que se profiram 

julgamentos parciais, nas hipóteses em que haja cumulação de pedidos e apenas parcela 
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deles comporte o julgamento com base na norma ora em análise. Deste modo, estando um 

ou mais pedidos em condições de serem julgados de plano, de acordo com artigo 285-A do 

CPC, pode o magistrado encerrar o processo em relação a eles (art. 269, I, do CPC), 

prosseguindo o feito em relação aos demais pedidos. 

A fim de evitar tramas processuais de autores inconformados com a sentença de 

improcedência, entende-se recomendável a intimação do réu acerca do teor do resultado do 

julgamento, por analogia do disposto no § 6° do art. 219 do CPC, a fim de que possa o 

mesmo se resguardar invocando os efeitos da coisa julgada na hipótese de ajuizamento de 

nova ação. 

Nas hipóteses em que prevê a lei a necessidade de participação do Ministério 

Público, na qualidade de custos legis, não deve o magistrado julgar improcedente a 

demanda, aplicando o art. 285-A do CPC, sem antes chamar o parquet a fim de que este 

exare seu parecer. 

Pouco falou o legislador acerca do desenvolvimento do processo após o julgamento 

de improcedência de plano, talvez porque imaginasse que o autor se conformaria com a 

sentença proferida fundamentada na reiterada negativa em casos similares. Fato é que a 

possibilidade de apelação da sentença e o modo de continuidade do feito estão previstos de 

forma sucinta nos dois parágrafos do art. 285-A. 

O § 1º do artigo traz a faculdade de retratação da sentença pelo magistrado nos 

casos em que for interposta apelação pelo autor, hipótese em que o juiz poderá reformar a 

sentença e determinar o prosseguimento do feito. Trata-se de norma bastante similar àquela 

prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, que retira do mundo jurídico a 

sentença proferida, passando o processo a tramitar como se nada houvesse acontecido 

anteriormente. A diferença entre os dispositivos está no prazo, já que o § 1º do art. 285-A 

estabelece o prazo de 5 (cinco) dias, e não de apenas 48 (quarenta e oito horas) como prevê 

o art. 296 do CPC. 

Não havendo retratação, isto é, mantida a sentença pelo juiz, dispõe o § 2º do artigo 

que o réu deverá ser citado para responder ao recurso. É aqui que o silêncio do legislador 

se faz sentir. Isto porque o réu se integra à relação jurídica processual com a causa já 

julgada. Aqui, os princípios, ainda que não positivados, ganham papel de destaque e foram 

trabalhados como pano de fundo para melhor sistematização. 
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De acordo com a dicção legal, o réu é chamado a juízo para responder ao recurso 

do autor, não à demanda, daí porque há controvérsia acerca do papel da citação no feito, 

bem como em torno da natureza dessa resposta, parecendo-nos razoável aceitar que as 

contrarrazões do réu terão conteúdo muito semelhante ao de uma contestação, já que se 

trata de sua primeira manifestação no processo, devendo, porém, ter como argumento 

principal a ausência de identidade entre a sentença paradigma e a sentença objeto do 

recurso. 

No que se refere a outras modalidades de resposta do réu, ficou evidenciado que o 

pedido reconvencional não se harmoniza com o julgamento prévio de improcedência, 

tampouco parece razoável, em que pese possível, a apresentação das exceções de 

suspeição, impedimento e incompetência relativa. Tanto o autor quanto o réu podem 

apresentar embargos de declaração se presentes os requisitos previstos no art. 535 do CPC. 

De se destacar a relevância do princípio da fungibilidade, em especial para resolver 

aqueles casos em que surgem dúvidas quanto ao recurso cabível, tal qual ocorre para 

alguns nos casos em que o juiz julga, de plano, tão somente parcela dos pedidos 

formulados pelo autor na inicial e que apresentam os requistos autorizadores apresentados 

pela norma, determinando o regular prosseguimento da demanda com relação aos demais 

pedidos que não comportam o julgamento nos moldes traçados pelo art. 285-A. 

Verifica-se que o estudo do art. 285-A do CPC deve ser feito em harmonia com 

outros dispositivos. Assim, por exemplo, nos termos do § 1º do art. 518 do CPC, o juiz não 

admitirá o recurso de apelação interposto pela parte quando este estiver em 

desconformidade com o julgamento de súmula do STJ ou do STF. 

Possível e altamente recomendável é, ainda, a aplicação conjunta do art. 285-A com 

o art. 557, caput, do CPC, o que pode tornar ainda mais célere a tramitação processual. 

Em seu julgamento, o Tribunal pode adotar uma das seguintes condutas: i) negar 

provimento à apelação, mantendo a decisão de primeira instância; ii) dar provimento ao 

recurso e julgar desde logo o pedido nos termos do § 3° do art. 515 do CPC, caso entenda 

tratar-se de causa madura, oportunizando, preferencialmente, o contraditório, a fim de 

evitar efeito surpresa; iii) o Tribunal deverá, contudo, se restringir a anular a sentença e 

determinar o regular processamento da causa em primeiro grau, quando verificar que há 

questões a esclarecer que demandam dilação probatória e que, por tal motivo, não poderia 

ter sido aplicado o art. 285-A (error in procedendo). 
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Não se vislumbra qualquer óbice à possibilidade de o Tribunal, ao confirmar a 

sentença do juiz a quo proferida com base no art. 285-A do CPC, condenar o apelante em 

honorários advocatícios em favor do apelado, não configurando tal conduta afronta ao 

princípio da proibição de reformatio in pejus. 

Julgando com fundamento no artigo 285-A do CPC, o magistrado emite 

pronunciamento de mérito acerca do pedido. Logo, não havendo recurso de apelação, a 

sentença ficará acobertada pelo manto da coisa julgada formal e material. 

No que diz respeito à alegada inconstitucionalidade da norma, tal qual argumentou 

o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil quando ajuizou a ação direta de 

inconstitucionalidade (ADIn) nº 3695, temos que a mesma não merece prosperar. 

Analisando separadamente cada um dos princípios supostamente afrontados e 

confrontando-os com o art. 285-A do CPC, conclui-se que o dispositivo não macula os 

princípios constitucionais regentes do processo civil: isonomia, segurança jurídica, direito 

de ação, devido processo legal e contraditório. Senão vejamos. 

Não há violação à isonomia constitucional, pois apesar de haver abreviação no 

caminho que leva até a prolação da sentença, não há que se falar em tratamento desigual 

entre as partes, já que o magistrado, dada a presenças de certos requisitos previamente 

estipulados, aplica o mesmo direito a situações análogas, sendo que os entendimentos 

divergentes entre juízos diferentes será objeto de análise posterior pelos Tribunais. 

Também a segurança jurídica, que possui como fundamento a previsibilidade e a 

estabilidade, é observada pelo art. 285-A, do CPC. A adoção do entendimento veiculado 

em anteriores sentenças de improcedência proferidas pelo juízo possibilita aos 

jurisdicionados previsibilidade acerca do posicionamento sobre um determinado assunto, já 

que as sentenças, com poucas exceções são públicos, a teor do que dispõe o art. 93, IX da 

Constituição Federal Ademais, resguarda-se a estabilidade, na medida em que há uma 

antecipação de decisão final já conhecida de antemão, cabendo recurso contra a má 

aplicação do dispositivo. 

Igualmente, o artigo 285-A, do CPC também não possui pecha de 

inconstitucionalidade por ferir o acesso à Justiça, uma vez este já é exercitado com o 

simples acesso ao Judiciário, e o autor terá sua pretensão analisada de forma 

fundamentada, somente de forma mais abreviada. 
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O art. 285-A, do CPC não engendra nenhuma limitação ao contraditório e à ampla 

defesa, já que não se inibe a participação das partes no processo, tampouco o direito de 

influenciar, quando necessário, a convicção do magistrado. De fato, o réu, até que haja 

eventual apelação, não tem interesse processual em vir ao processo trazer seus argumentos, 

haja vista que o magistrado, com base em outros casos idênticos por ele já decididos, já 

possui sua convicção formada acerca daquele tema, a qual lhe é favorável. Assim, inexiste 

a suposta lesão ao contraditório, como alhures delineado, sendo que este é apenas diferido 

para momento posterior. À parte autora fica reconhecida a possibilidade de recorrer e o réu 

também não sofre nenhuma restrição, pois foi vencedor e, em caso de recurso, será citado, 

oportunidade em que poderá apresentar a defesa do seu interesse. 

Também não há violação do princípio do devido processo legal, pois, além da 

edição do art. 285-A ter sido precedida de regular processo legislativo, a aplicação do 

dispositivo, por estar em conformidade com o princípio da duração razoável dos processos, 

vem ao encontro dos desejos por justiça célere e efetiva. 

A técnica do julgamento de improcedência prima facie proferido com fundamento 

no art. 285-A do CPC leva à seguinte reflexão: diante da realidade contemporânea do 

Judiciário e do sistema processual civil atual, essa opção legislativa de encurtamento do 

iter procedimental se justifica? Após a análise realizada, pode-se concluir que a faculdade 

atribuída aos magistrados, desde que adotada com cuidado e bom senso, é de extrema valia 

para o processo, haja vista que privilegia a economia e celeridade processual, trazendo 

benefícios tanto para o autor quanto para o réu. 

A referida técnica beneficia o autor da demanda, na medida em que este terá uma 

resposta jurisdicional imediata à sua postulação, bem como não precisará arcar com os 

honorários de sucumbência em primeira instância. O réu, por sua vez, tem seus direitos e 

interesses resguardados por inteiro, de forma rápida e sem a necessidade de contratar 

serviços advocatícios. 

O projeto de novo Código de Processo Civil, ainda que de maneira mais tímida, 

possui dispositivo expresso (art. 307, do PL 8046/2010) prevendo a improcedência liminar 

do pedido, incorporando, ainda, em seu § 1º, a hipótese de julgamento de improcedência 

para os casos em que se verificar a ocorrência de decadência ou prescrição. O art. 307 do 

projeto do novo CPC acompanha a tendência presente em diversos artigos do atual Código 

no sentido de potencializar a força dos precedentes judiciais, privilegiando a uniformização 

dos julgados.  
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Dentro desta ótica, é de se concluir, finalmente, ser extremamente relevante a 

adaptação das técnicas processuais às exigências da sociedade e do direito material. O art. 

285-A do CPC não afronta as garantias fundamentais do processo de forma a ensejar 

eventual inconstitucionalidade; se o referido dispositivo processual for bem utilizado, pode 

contribuir com o Judiciário no sentido de dar vazão às denominadas demandas repetitivas, 

naqueles casos em que já se sabe, em virtude de julgamentos anteriormente proferidos, que 

as mesmas se encontram fadadas à improcedência, proporcionando a todos os envolvidos 

um resultado concreto positivo.  
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