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RESUMO 

Este artigo discute o artigo 285-A do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei 
11.277/2006, dando-se ênfase à proposta interpretativa do referido artigo que materializa o 
princípio da isonomia, da razoável duração do processo e efetividade da tutela jurisdicional. 
Ressaltar-se-á, ainda que de forma breve, o contexto normativo do surgimento do referido 
artigo, qual seja a terceira onda renovatória processual, bem como os pressupostos de 
aplicação do instituto. Outrossim, realizar-se-á, de forma sintética, uma reflexão sobre a 
constitucionalidade do artigo 285-A, face aos princípios da ampla defesa, do contraditório e 
a sumarização da jurisdição. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o Código de Processo Civil brasileiro vem passando por sensíveis 

alterações. Em especial, da última década aos dias atuais, os processualistas pátrios 

direcionaram suas atenções à tentativa do estabelecimento de regras capazes de ampliar o 

acesso à justiça efetivar a tutela jurisdicional. 

Esse desiderato tem origem nos anseios sociais de dar efetividade aos direitos e 

garantias fundamentais conquistados pela humanidade ao longo da história e estabelecidos 

nas constituições democráticas atuais, como a brasileira. Todavia, o referido esforço 

legislativo vem sendo observado em inúmeros países democráticos e, nos dias atuais, são 

publicamente conhecidos no mundo acadêmico por ondas renovatórias, fruto do esforço 

científico do professor Mauro Capelletti. 

Ressalta-se que as denominadas “ondas renovatórias”, em sua primeira fase, preocupou-

se com as dificuldades por razões econômicas que inviabilizassem o acesso ao poder 

judiciário; em sua segunda fase, buscou tutelar direitos difusos e coletivos; e, por fim, na 

terceira fase, busca dar racionalidade ao processo e efetividade à tutela jurisdicional. 

Pode-se afirmar que, em nosso país, a ampliação do acesso à justiça, tão almejado em 

nosso sistema democrático, foi viabilizada por alterações legislativas, como a criação dos 

Juizados Especiais, das Defensorias Públicas, apenas para citar alguns exemplos. Todavia, a 
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democratização do acesso ao judiciário proporcionou, igualmente, o aumento de ações 

judiciais, muitas delas reproduzindo causas idênticas e, portanto repetitivas, o que, em 

última análise, gerou lentidão na justiça, eternizando processos e tornando a prestação 

jurisdicional um sonho distante do jurisdicionado. 

Tal crescimento do número de ações, em razão dos problemas estruturais do Poder 

Judiciário Brasileiro – em muitos Estados, como o Maranhão, desaparelhado e carecendo 

de serventuários e juízes suficientes – gerou a morosidade da tutela jurisdicional do Estado 

e o total descrédito do cidadão com a “Justiça Brasileira”. Nessa conjuntura, o fator tempo, 

com crescimento sensível de processos, e diante das carências citadas, transformou-se em 

questão tormentosa de natureza social. 

Nessa perspectiva, o presente artigo propõe a análise do instituto do julgamento liminar 

de mérito ou julgamento prima facie, previsto no artigo 285-A do Código de Processo Civil 

Brasileiro, inserido pela Lei 11.277/2006, como meio de racionalizar e dar efetividade à 

tutela jurisdicional. 

Inicialmente, será feita uma reflexão sobre uma proposta interpretativa do instituto do 

julgamento liminar do processo, levando-se em consideração que o paradigma exegético se 

situa dentro da teoria instrumentalista do processo que privilegia a sumarização, em nome 

da observância do princípio da razoável duração do processo e da efetividade. 

Posteriormente, analisar-se-ão os pressupostos de incidência do artigo 285-A, 

destacando-se que este tem sua aplicação condicionada ao fato de a matéria posta em juízo 

ser unicamente de direito e no juízo prevento já houver sido proferida sentença de total 

improcedência em outros casos idênticos. Outrossim, far-se-á uma reflexão sobre questões 

polêmicas como a distinção entre matéria de direito e matéria de fato e sobre a natureza do 

termo “casos idênticos”. 

Em ato contínuo, será levantada a discussão sobre a constitucionalidade do julgamento 

liminar de mérito, analisando-se os argumentos favoráveis à harmonia do instituto com a 

Constituição, bem como as sustentações contrárias. Ademais, ainda que de forma sintética, 

será discutida a constitucionalidade do artigo 285-A do Código de Processo Civil, segundo 

as teorias neoinstitucionalistas e instrumentalistas do processo. 

 

2 PROPOSTA DE EXEGESE 

Na atualidade, a ciência processual pátria se preocupa, sensivelmente, com a ampliação 

do acesso ao poder judiciário ao cidadão e com a efetividade da tutela jurisdicional, trata-se 

da intitulada terceira onda renovatória processual brasileira. Na prática, tal postura 

científica decorre dos movimentos sociais tendentes a dar eficácia a direitos e garantias 

fundamentais previstos nas constituições democráticas modernas, em especial o acesso à 

justiça, a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional (DELGADO, 

1996, p. 01). 
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Diante de tal realidade, inúmeras alterações legislativas surgiram no ordenamento 

jurídico brasileiro, destacando-se a criação dos Juizados Especiais, das Defensorias 

Públicas, materializando o acesso ao Judiciário e, como consequência lógica, o aumento de 

ações judiciais. Tal crescimento no número de demandas, diante dos problemas estruturais 

do Poder Judiciário Brasileiro, quais sejam, a estrutura precária, a insuficiência de 

serventuários e juízes, a ausência de método eficaz de controle de desempenho, ampliou a 

morosidade da tutela jurisdicional do Estado gerando total descrédito do cidadão com “a 

Justiça Brasileira”. 

Assim, restou evidenciado a necessidade de garantir o acesso ao poder judiciário sem 

descuidar da prestação de uma tutela jurisdicional racional, célere, efetiva e, nesse 

contexto, o artigo 285-A deve ser interpretado. Corroborando a afirmação, leciona Bueno 

(2006, p. 49): 

  

Trata-se, por isto mesmo, de idêntico contexto normativo em que gravitam, além do novo §1º 
do art. 518, o parágrafo único do artigo 120, o § 3º do art. 475, o parágrafo único do art. 481 e o 
mais amplo deles, o art. 557 e respectivo 1º-A, todos do Código de Processo Civil, que 
permitem a atuação monocrática dos juízes naqueles casos em que já existem precedentes 
jurisprudenciais consolidados o suficiente para permitirem que se anteveja a sorte da 
pretensão recursal ou do incidente assemelhado. 

 

No mesmo sentido, é importante destacar as lições de Salgado (2009, p. 18): 

O art. 285-A do CPC segue essa tendência, potencializando ainda mais a força dos precedentes 
judiciais, à medida que permite, antes mesmo da citação do réu, que o juízo de primeiro grau, 
quando a matéria controvertida for unicamente de direito e já houver proferido sentença de 
improcedência daquela pretensão em outros casos semelhantes, possa prolatar a sentença no 
mesmo sentido com a reprodução daqueles mesmos fundamentos. 

 

Porquanto a interpretação do instituto do julgamento liminar de mérito, previsto no 

artigo 285-A da Lei instrumental pátria, dever ser realizada no contexto da tutela 

jurisdicional efetiva e a razoável duração do processo, diante do ajuizamento de ações 

repetitivas, que contribuem para a lentidão da justiça por demandarem horas de trabalho 

de serventuários e juízes ao movimentarem processos que ao final terão a decisões iguais.  

Consigne-se que processos repetitivos ou casos idênticos, segundo o magistério do 

professor Bueno (2006, p. 69), podem ser entendidos como: 

Os casos idênticos, por sua vez, devem ser entendidos como aquelas situações em que tese 
jurídica questionada pelo autor já encontrou, naquele juízo, resposta. Os fatos subjacentes à 
aplicação daquela tese jurídica não podem despertar qualquer espécie de dúvida ou 
insegurança no magistrado porque isto, por si só, afastaria a incidência do dispositivo legal.  
 

Porquanto o artigo 285-A, que deu origem ao instituto do julgamento prima facie ou 

julgamento liminar de mérito, deve ser interpretado como modo de materializar maior 

racionalidade e celeridade na prestação jurisdicional nos casos em que há decisão de 

improcedência à tese levada novamente e repetitivamente para solução pelo Estado-juiz 

(BUENO, 2006, 49). 
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Logo, pode-se afirmar que a aplicação do novel instituto necessita adequar-se ao intuito 

de realização de prestação jurisdicional racional que concretize os princípios da razoável 

duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional do Estado, por meio da extinção 

de processos os quais reúnem as condições que determinam que tenham decisões iguais.  

 

3 PRESSUPOSTOS DE APLICAÇÃO DO INSTITUTO 

A aplicação do instituto do julgamento liminar de mérito dever obedecer a pressupostos 

estabelecidos pelo julgador, especificados no artigo 285-A. O primeiro deles é que a matéria 

controvertida seja unicamente de direito; o segundo, que no juízo já exista 

pronunciamento, por sentença de mérito de total improcedência do pedido em ações 

anteriores e em casos idênticos. 

No que concerne ao pressuposto da matéria exclusivamente de direito, consigne-se que 

deve ser entendido como desnecessidade de dilação probatória e designação de audiência. 

Neste diapasão, sustenta Menezes (2009, p. 08) que, quanto ao requisito da matéria 

controvertida seja unicamente de direito, referida hipótese já possibilita o julgamento 

antecipado da lide, previsto no artigo 330 do CPC.  

Já Salgado (2009, p. 20) advoga que a regra deve ser interpretada no sentido de que a 

matéria seja exclusivamente de direito ou, havendo matéria de fato, já esteja comprovada 

pelos documentos apresentados, não dependendo de produção de outras provas em 

audiência, tratando-se de regra semelhante ao julgamento antecipado da lide. 

Todavia, diante do fato da polêmica distinção entre matéria de direito e matéria de fato, 

discussão perene na teoria geral do processo, merece relevo o magistério do professor 

Cassio Scarpinella Bueno. Entende o professor Bueno (2009, p. 67) que:  

O que o artigo 285-A reclama para sua incidência é que a questão seja jurídica, a tese jurídica, 
predomine sobre eventuais questões de fato. É isto que deve ser entendido como “matéria 
controvertida unicamente de direito”. São aqueles casos que, sem qualquer hesitação, podem 
ser identificados pela matéria nele versada: complemento de aposentadoria; 
inconstitucionalidade de tributo; abusividade de uma específica cláusula de contrato de 
adesão; índices de correção monetária e assim por diante. 

 

Outrossim, existem autores que sustentam ausência de qualquer distinção entre matéria 

de direito e matéria de fato. Nesse sentido, afirmam Gomes e Da Silva (2009, p. 77) que 

quanto ao primeiro requisito de aplicação do artigo 285-A, tecnicamente, inexiste ação cujo 

objeto concirna à matéria unicamente de direito, devendo tal expressão ser entendida como 

divergência afeta às consequências jurídicas de fato, sobre o qual as partes não possuem 

dissensão. 

Em síntese, entende-se, na esteira das lições do professor Cassio Scarpinella Bueno, que 

a aplicação do instituto do julgamento liminar de mérito reclama, como primeiro 

pressuposto, que a tese jurídica predomine sobre eventuais questões fáticas, desnecessárias 

ou já devidamente comprovadas com a petição inicial, como nas hipóteses do artigo 330 do 

Código de Processo Civil. 
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O segundo pressuposto de incidência do artigo 285-A é a existência no juízo de sentença 

de total improcedência em caso idêntico. 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a aplicação do artigo em comento reclama a 

existência de sentença, entendida esta como ato do juiz que implica uma das situações 

previstas nos artigos 267 e 269 da Lei instrumental pátria e não como súmula ou 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se 

de sentença que rejeita o pedido do autor, no termos do artigo 269, I, do CPC (BUENO, 

2006, p. 69). 

Todavia, a sentença de improcedência, analisando-se de forma sistemática o instituto, 

não poderá contrariar súmula ou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça.  

Nesse passo, Salgado (2009, p. 24) leciona que: 

Certamente, apesar do artigo 285-A não fazer referência a tal necessidade, a interpretação 
sistemática de todos os outros institutos – arts. 557, 475, § 3º, e art. 518, § 1º, todos do CPC – 
induz que aquela decisão de primeiro grau esteja em consonância com a orientação 
jurisprudencial, pois não foi diferente ao permitir ao relator o julgamento monocrático do 
recurso ou ao juiz sentenciante não receber a apelação ou afastar o reexame necessário. Tal 
uniformidade garante uma celeridade ainda maior ao feito. 

 

Desta feita, a única forma de interpretar o artigo 285-A, alinhado ao modelo 

constitucional de processo, é considerar que a sentença de improcedência em processos 

repetitivos deve estar em harmonia com súmulas ou jurisprudências do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, como meio de materializar o princípio da 

isonomia e da celeridade (BUENO, 2006, p. 51). 

Cumpre analisar, igualmente, a expressão casos idênticos ou processos repetitivos. 

Entende-se por casos idênticos os processos que possuem identidade de causa de pedir, 

pedidos e os fundamentos jurídicos integrantes da causa de pedir, ou seja, há a necessidade 

de identidade das situações de fato, das teses jurídicas e dos pedidos, capaz de dá ensejo à 

mesma resposta jurisdicional. 

Corroborando a afirmação acima, mais uma vez, sustenta Salgado (2009, p. 21) que: 

O que se pretende aqui é que, no caso novo, haja a repetição da questão, da controvérsia, da 
tese jurídica já discutida em caso padrão, capaz de ensejar a mesma resposta judicial de 
improcedência proferida em outros processos, tornando, assim, desnecessária a fase de citação 
e reposta do réu, e conferindo maior celeridade ao feito. 

 

Já Gomes e Da Silva (2009, p. 77) alegam que a expressão casos idênticos deve ser 

entendida como identidade de fundamentação jurídica entre a demanda paradigma e 

aquela em que será realizado o julgamento liminar de mérito do processo, sendo que 

havendo novos julgamentos jurídicos, não apreciados no paradigma, resta proibida a 

aplicação do instituto. 

Ainda no intuito da correta interpretação do termo casos idênticos, merece relevo, mais 

uma vez, o magistério de Menezes (2009, p. 10) que entende como casos idênticos aqueles 
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nos quais existe identidade entre a causa de pedir e o pedido, bem como entre os 

fundamentos jurídicos de um e de outro elemento da ação. 

Por fim, consigne-se que o referido pressuposto de incidência do artigo 285-A diverge 

das hipóteses previstas nos artigo 301, §2º do Estatuto processual brasileiro. 

Art. 301 - Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: 
§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 
mesmo pedido. (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 5.925, de 01.10.1973) 

 

 Nessa situação, o intérprete estará diante do instituto da litispendência, artigo 301, V, 

do CPC, o que acarretará a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

267, V, do referido diploma, senão vejamos: 

Art. 301. 
V - litispendência; 
Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (Redação dada ao caput pela Lei 
nº 11.232, de 22.12.2005, DOU 23.12.2005, efeitos a partir de 23.06.2006) 
V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada. 

 

Assim, preenchidos os pressupostos acima mencionados, quais sejam quando a matéria 

foi unicamente de direito e o juízo já houver proferido sentença de total improcedência em 

casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e reproduzido o teor da decisão 

anteriormente prolatada. 

 

4 ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DO JULGAMENTO LIMINAR DE 

MÉRITO 

Como debatido anteriormente, a Lei 11.277/2006 alterou o Código de Processo Civil, 

inserindo o artigo 285-A para permitir ao juiz de primeiro grau, antes mesmo da citação do 

réu, quando a matéria posta em juízo for unicamente de direito e já houver proferido 

sentença de total improcedência em casos idênticos, reproduzir os mesmos fundamentos da 

decisão anterior, rejeitando liminarmente, analisando mérito, a pretensão deduzida na 

petição inicial. 

Registre-se que o surgimento do novo instituto suscita acaloradas discussões sobre a 

adequação do referido artigo à norma máxima do ordenamento jurídico brasileiro. O centro 

da polêmica entre os cientistas do direito brasileiro situa-se na perspectiva da norma em 

apreço ferir os princípios da isonomia, da segurança jurídica, ampla defesa e do 

contraditório em nome de favorecer a celeridade, a efetividade e a razoável duração do 

processo. 

É oportuno relatar também que a Ordem dos Advogados do Brasil questionou a 

constitucionalidade do instituto em análise, através da ADin 3.695/DF, da relatoria do 

Ministro Cézar Peluso, sustentando cinco vícios, conforme relata Salgado (2009, p. 19), 

destacando a síntese feita pelo professor Fernando Fonseca Gajardoni, qual seja: 
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1) A isonomia constitucional, pois os entendimentos diversos dos vários juízos acarretarão 

processos com curso normal e outros com curso abreviado (para as varas onde já tenha 

entendimento consolidado pela improcedência do pedido); 

2) A segurança jurídica, porque a repetição da sentença dada em outro caso – da qual terceiros 

não têm ciência dos argumentos e da analogia como o caso que é apresentado – torna ilegítima 

a atuação jurisdicional; 

3) O direito de ação, preterido pelo súbito bloqueio da regular formação da relação jurídica 

processual; 

4) O contraditório, já que o requerido não poderá debater e convencer o juízo do acerto de sua 

tese; 

O devido processo legal, visto como feixe de direitos e garantias condutoras do processo de seu 

começo ao fim (SALGADO, 2009, p. 19). 

  

Consigne-se que o argumento mais consistente da corrente doutrinária brasileira que 

questiona a constitucionalidade concentra-se no argumento de que o novel Instituto 

privilegia os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela 

jurisdicional, todavia ofende a ampla defesa e o contraditório. 

Merece relevo destacar que, na ADin supracitada, o Instituto Brasileiro de Direito 

Processual Civil, na condição de amicus curiae, advogou a constitucionalidade do Instituto, 

através de petição subscrita pelo professor Cássio Scarpinella Bueno (SALGADO, 2009, p. 

19). 

Em síntese, o referido Instituto sustentou que não há ofensa à isonomia, pois eventuais 

divergências entre juízes de primeiro grau de varas distintas, quando do julgamento liminar 

das ações repetitivas, serão solucionadas por instâncias superiores; no que concerne à 

segurança jurídica, esta não será ferida, pois o magistrado fundamentará a decisão, e 

eventual aplicação defeituosa do instituto será passível de recurso (GIARDONI apud 

SALGADO, 2009, p. 19). 

Quanto ao direito de ação, outrossim, não será atingido, pois o autor terá sua pretensão 

apreciada pelo Judiciário, não sendo retirado do autor em nenhum momento seu direito de 

defender os fundamentos de sua ação, posto que, ainda que o autor tenha sua pretensão 

rejeitada liminarmente, com base em decisões prolatadas anteriormente em casos 

idênticos, este poderá interpor recurso de apelação, no qual poderá não só demonstrar a 

falta de identidade entre seu caso concreto e o tomado por idêntico, como poderá sustentar 

no Tribunal que a decisão tomada nos casos idênticos não deve prevalecer. 

Nesse sentido, a crítica que podemos fazer ao art. 285-A é a retirada da possibilidade de 

o autor convencer o juiz de primeiro grau da veracidade de seus argumentos, o que não 

acontece no Tribunal, uma vez que, como já dito, poderá arguir a improcedência da decisão 

nos casos idênticos. 

O contraditório, na mesma trilha, não será ferido, pois não há lesão ao vencedor da ação 

pelo fato de não ter podido convencer o juiz, quando este já está convencido pelo 
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julgamento de ações repetitivas e diante do fato de que o réu, supostamente lesionado pela 

falta de citação, é o vencedor da demanda e, por fim, o devido processo legal não é atacado, 

pois o advento do artigo 285-A foi precedido do devido processo legislativo e a aplicação do 

instituto está em conformidade com os princípios da tutela jurisdicional tempestiva e da 

efetividade (GIARDONI apud SALGADO, 2009, p. 19). 

Sem questionar a clareza dos argumentos da Ordem dos Advogados do Brasil e do 

Ministério Público, apoiado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual Civil na ADin em 

apreço, é relevante mencionar que a análise da constitucionalidade do instituto não pode 

olvidar de se basear em dois paradigmas: o primeiro, sobre o enfoque da teoria 

neoinstitucionalista e, o segundo, na ótica da teoria instrumentalista do processo. 

A teoria neoinstitucionalista do processo foi imaginada e sustentada pelo professor 

Rosemiro Pereira Leal, que entende que instituição é um conjunto de institutos jurídicos e 

de princípios concentrados na Constituição vigente, sendo em sua essência o processo. Este 

é uma instituição constitucionalizada que tem o intuito de dar efetividade a direitos 

constitucionais e infraconstitucionais, caracterizado por ser um procedimento qualificado 

pelo contraditório (GOMES; DA SILVA, 2009, p. 87). 

Desta feita, sem contraditório, não há processo, mas sim mero procedimento. Todavia, o 

processo para existir necessita, igualmente, enquanto direito-garantia, da ampla defesa, o 

direito a um advogado, da gratuidade judicial e da isonomia. Assim, a teoria 

neoinstitucionalista opõe-se à sumarização da jurisdição, realizada pela mitigação do 

contraditório, ampla defesa, a fim de conceder maior celeridade (GOMES; DA SILVA, 

2009, p. 87). Portanto, sobre o paradigma desta teoria, a norma do artigo 285-A do Código 

de Processo Civil estaria em desarmonia com a Constituição Federal de 1988. 

Contudo, cumpre analisar a teoria instrumentalista do processo. Para os cientistas 

brasileiros que apoiam essa corrente, o processo é meio de realização de justiça, admitindo-

se, portanto, em certa medida, a mitigação do contraditório, em favor do direito 

fundamental à razoável duração do processo, da efetividade da tutela jurisdicional, do 

acesso à jurisdição e da dignidade da pessoa humana (GOMES; DA SILVA, 2009, p. 87 - 

88). 

Mais uma vez, convenientes as lições de Gomes e Da Silva (2009, p. 88) que sustentam: 

A Escola Paulista, sustentada por Cintra, Grinover e Dinamarco, entre outros, na esteira de 
Calamandrei, entende que o processo “é uma relação jurídica material controvertida entre os 
sujeitos da lide”, sendo um instrumento a serviço da paz social. Assim, a efetividade da tutela 
jurisdicional é o meio para o alcance da justiça, pelo que o processo não possui um fim em si 
mesmo, sendo antes um instrumento para concretização de direitos fundamentais. 

 

Logo, observando a discussão existente entre os processualistas brasileiros, pode-se 

concluir que, sob o enfoque da teoria instrumentalista do processo, o julgamento liminar de 

mérito ou rejeição liminar da petição inicial se coaduna com os ditames da Constituição 

Federal de 1988.  
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Ademais, pode-se afirmar com segurança que o ordenamento processual brasileiro vem 

sofrendo alterações que observam os ensinamentos dos adeptos da instrumentalidade do 

processo, como se observa na intitulada terceira onda reformista, como se observa nos 

artigos 518, §1º, 120, parágrafo único, 475, § 3º, 481, parágrafo único, 557 e 285-A. 

À guisa de conclusão sobre o tema constitucionalidade do julgamento liminar de mérito, 

é imperioso citar as lições de Bueno (2006, p. 57) que sustenta: 

Sem prejuízo do que me ocupou, em especial, no n. 16 do capítulo 1 a propósito do exame do § 
1º do artigo 518, o que penso é que a constitucionalidade do art. 285-A reside em sua 
(necessária) interpretação no contexto do “modelo constitucional do processo civil”. Se tal qual 
redigido for ele aplicado, não há como suspeitar-se, fundamentadamente, da 
constitucionalidade do dispositivo. 

 

5 CONCLUSÃO 

Embora o advento da Lei 11.277/2006, que inseriu o artigo 285- A do Código de 

Processo Civil, tenha proporcionado intensa discussão entre os processualistas brasileiros, 

resta claro que sua aplicação busca um eliminar a morosidade do judiciário, cada dia mais, 

abarrotado de processos repetitivos. 

O referido instituto, como dito, insere-se no contexto histórico da reforma processual, 

intitulada de terceira onda reformista, que, em atenção aos problemas do Poder Judiciário, 

em especial a morosidade e o descrédito social, face à lentidão da concreção dos 

provimentos jurisdicionais e aos problemas estruturais constantemente divulgados pelos 

instrumentos midiáticos, almeja a democratização do acesso ao judiciário, sem olvidar de 

buscar a prestação jurisdicional célere e efetiva. 

Porquanto, o julgamento liminar de mérito erigiu-se em instrumento de sumarização da 

jurisdição, fazendo prevalecer os princípios da razoável duração do processo e da tutela 

jurisdicional efetiva. 

Contudo, o julgamento prima facie, mesmo com imputação do vício da 

inconstitucionalidade, em razão da suposta ofensa aos princípios da ampla defesa, do 

contraditório e da isonomia, se coaduna, perfeitamente, à teoria da instrumentalidade do 

processo que entende este como instrumento de realização de justiça e não como fim em si 

mesmo. 

Ademais, é imperioso concluir que o instituto não é inconstitucional, diante da teoria da 

instrumentalidade do processo, pois não há ofensa a isonomia, porque, mesmo com 

divergências entre juízos de primeiro grau, as decisões poderão ser apreciadas em 

instâncias superiores. No mesmo sentido, não há ofensa à segurança jurídica, diante do fato 

da decisão será fundamentada e qualquer aplicação defeituosa será passível de recurso. 

Outrossim, não há lesão ao direito de ação, em razão da apreciação pelo poder judiciário 

das pretensões autorais, nem ao devido processo legal, pelo fato do instituto ser oriundo de 

processo legislativo regular e sua aplicação se adequa aos princípios constitucionais da 

razoável duração do processo e da efetividade da tutela.  
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Não há como sustentar também qualquer ofensa ao contraditório, porque a falta de 

citação não gera lesão ao réu, na oportunidade, vencedor da ação, visto que a sustentação 

das razões do demandado torna-se desnecessária face ao convencimento já consolidado do 

juiz pela improcedência do pedido em ações repetitivas.  

Ademais, em caso de apelação, o réu será citado para responder ao recurso, momento 

em que poderá contestar todos os argumentos usados pelo autor, no caso apelante, 

exercendo plenamente seu direito de defesa, podendo demonstrar que o caso plenamente se 

amolda ao caso idêntico ou que a decisão tomada no caso idêntico é justa. 

Logo, sustenta-se a constitucionalidade do artigo 285-A, instituto processual que, na 

esteira das demais reformas processuais, busca fazer valer o princípio da razoável duração 

do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, anseio social previsto nas constituições 

democráticas modernas, inclusive na brasileira. 

Sem qualquer sombra de dúvida, o julgamento liminar de mérito, além de buscar uma 

prestação jurisdicional racional e célere, materializa o modelo constitucional de processo 

existente no ordenamento jurídico brasileiro. 
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