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RESUMO 

 

Rafael Alfredi de Matos. A invalidade dos atos processuais no processo civil. 2015. 150 

fls. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2015.  

 

 

O presente trabalho tem como objetivo o estudo das invalidades dos atos processuais no 

processo civil. Para isso, é destacado que as formas processuais são importantes, por 

conceder previsibilidade e organização ao procedimento, porém é certo que elas não 

representam um fim em si mesmo, já que o processo tem como escopo principal a entrega 

da prestação jurisdicional de forma célere, justa e eficaz. Nesse sentido, o trabalho 

identifica os atos processuais dentro do contexto geral dos atos jurídicos, todavia 

iluminados pelas regras de sobredireito processual: o princípio da instrumentalidade, o 

princípio do prejuízo, o princípio do interesse e a regra da presunção de validade dos atos. 

Assim, após a análise das sistematizações mais importantes feitas pela doutrina acerca das 

invalidades no processo civil, o trabalho destaca os passos cognitivos de um juízo de 

invalidação, testados em algumas das invalidades cominadas. Por fim, são apresentados 

alguns vícios da sentença e as suas peculiaridades. 

 

Palavras-chave: Processo Civil. Formalismo. Atos processuais. Vícios dos atos. Vícios da 

sentença. Invalidades e nulidades processuais. 



 

ABSTRACT 

 

Rafael Alfredi de Matos. The Invalidity of Procedural Acts in Brazilian Civil Procedure. 

2015. 150 fls. Master’s Dissertation – School of Law, University of São Paulo, São Paulo, 

2015.  

 

 

The dissertation explores the invalidity of procedural acts in Brazilian civil procedure. In 

that sense, while underscoring that procedural form is important, providing predictability 

and organization to the proceedings, it does not represent an end in and of itself, since the 

main goal of civil justice is to give a definitive resolution to the dispute in a manner that is 

timely, just and efficient. Down this path, the dissertation qualifies procedural acts within 

the general framework of legal acts, but subject to meta-rules of civil procedure: the 

principle of its instrumental role, the harmless error test (pas de nullité sans grief), the 

identification of the protected interests and the presumption in favor of validity. After 

analyzing the most important doctrinal constructions on the topic, the dissertation proposes 

a framework to organize the cognitive steps of judgments on invalidity of procedural acts, 

tested and applied in connection with nullity cases. Lastly, the dissertation classifies 

defects relating to judgments and their peculiarities. 

 

Key words: Civil Procedure. Procedural form. Procedural acts. Acts defects. Judgmentes 

defects. Invalidity of procedural acts. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O estudo da forma e das invalidades
1
 dos atos processuais é tema que sempre 

ocupou grande espaço na doutrina do direito processual civil,
2
 mas que continua, até hoje, 

atual e controverso.
3
 Como sabido, o modelo legal de regramento das invalidades dos atos 

processuais sempre variou ao longo da história, marcado pela dicotomia entre a rigidez e a 

liberdade das formas.
45

 

 

Nos tempos atuais, não é possível pensar o processo sem entender que o 

formalismo exagerado coloca em xeque a sua própria finalidade.
6
 Por isso, o processo não 

pode ser analisado apenas por seu viés dogmático, ignorando-se que o sistema positivo é 

inspirado em princípios que visam garantir a sua máxima efetividade.
7
 Inclusive, nesse 

sentido, a Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à celeridade processual o status de 

norma constitucional,
8
 o que ressalta, ainda mais, a necessidade de o processo, além de ser 

justo, ser célere.
9
 

                                                           
1
 De início, é importante salientar que a adoção termo “invalidade” para classificar os atos processuais tidos 

como viciados é uma escolha decorrente das conclusões deste trabalho. Entretanto, ainda diante das 

conclusões obtidas, a utilização do termo “nulidade” (sem as adjetivações usualmente encontradas na 

doutrina, como, por exemplo, absoluta ou relativa), também seria válida. 
2
 Ver, por exemplo, SATTA, Salvatore. Il Formalismo nel processo, p. 141. 

3
 A controvérsia doutrinária reside, prioritariamente, nas sistematizações das invalidades processuais. Ver, 

sobre o tema, o Capítulo 4. 
4
 “É uma realidade que o direito processual, e também a própria técnica do processo não é algo nunca 

arbitrário, mas algo que traz em sua própria medida de exigências práticas e culturais de um determinado 

tempo. O direito processual, em suma, pode ser considerado, em certo sentido, se nos permitir a metáfora, um 

espelho no qual, com extrema fidelidade, se refletem os movimentos do pensamento, da filosofia e da 

economia de um determinado período histórico”. (CAPPELLETTI, Mauro. El proceso civil em el derecho 

comparado: las grandes tendências evolutivas, p.14-15). 
5
 Um breve apanhado histórico sobre a forma do ato processual será realizada no Capítulo I. 

6
 Cf. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. A influência do direito material sobre o 

processo, passim. 
7
 Efetividade é o alcance do máximo de resultado na atuação do direito com o mínimo emprego possível de 

atividades processuais. Neste sentido, CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo, p. 28. 
8
 Trata-se de regramento constitucional, presente no Texto Maior em seu Título II, que prevê um rol 

exemplificativo dos direitos e garantias fundamentais e inclui, dentre eles, a celeridade processual. A Emenda 

45/04 (Reforma do Judiciário) previu que os processos administrativos e judiciais devem garantir todos os 

direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e na 

busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões. (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 

p. 46). 
9
 É o chamado processo civil de resultados, a serviço do cidadão, descrito por Dinamarco (DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. p. 110-112 e 117-119). Lucon destaca que “é 

preciso visualizar o processo (e isso vale para todo e qualquer processo, como método de resolução de 

conflitos, inclusive o administrativo) a partir dos seus resultados e como instrumento apto a proporcionar 

decisões justas, razoáveis e proporcionais com a realidade”. (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido 

processo legal, substancial e efetividade do processo, p. 277). 
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No direito brasileiro, especialmente com base no atual panorama doutrinário,
10

 é 

impossível estudar qualquer tema relacionado à forma processual sem ter os olhos 

iluminados pelo instrumentalismo
11

 e pelos princípios constitucionais do devido processo 

legal, do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo.
12

 

 

É por isso que, muito embora seja reconhecida a necessidade de uma previsão da 

forma dos atos processuais como garantia da legalidade e da previsibilidade do 

procedimento,
13

 determinados vícios dos atos processuais não devem ocasionar 

invalidação, dentro da premissa da preservação dos atos processuais viciados desde que 

tenham atingido o seu objetivo e que o contraditório tenha sido respeitado.
14

 Afinal, o 

objetivo fundamental da previsão de determinada forma é a garantia dos princípios e 

valores incidentes no processo. 

 

O grande desafio, todavia, diante do reconhecimento da instrumentalidade da forma 

como regra fundamental do sistema e da consequente possibilidade abstrata de o vício ser 

superado à luz do caso concreto
15

 é conseguir racionalizar, ao menos, um roteiro cognitivo 

para que, diante de um vício no ato processual, seja possível definir se a invalidade será 

decretada ou não.
16

 É essa a principal missão do presente trabalho. 

                                                           
10

 A doutrina processual brasileira, como sempre, continua em ampla produção intelectual. Algumas 

“escolas” processuais ganham relevo no cenário nacional, principalmente, a “escola instrumentalista”, com 

berço na histórica Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e a “escola constitucionalista do 

processo”, com maior relevo no Rio Grande do Sul, especialmente em razão da repercussão das ideias de 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. As teses defendidas por essas duas escolas, complementares que são (a 

escola constitucionalista reconhece o instrumentalismo como ponto de partida de seus estudos), dedicam-se, 

entre outros pontos, a destacar a função do processo como mecanismo de entrega da prestação jurisdicional 

pelo Estado, de maneira célere, justa e eficaz. Nesse ponto, ambas realizam profundo estudo sobre a forma 

dos atos processuais e, por decorrência, dos seus vícios. 
11

 Cf. Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo, passim. 
12

 “(...) as relações entre processo e Constituição não se colocam apenas no plano das garantias 

constitucionais do processo. Vão além, devendo ser pensadas a partir da nova teoria das normas e dos direitos 

fundamentais. Vale dizer: o processo civil deve ser pensado a começar da metodologia própria do direito 

constitucional contemporâneo – deve ser pensado na perspectiva dos direitos fundamentais”. (ALVARO DE 

OLIVEIRA, Carlos Alberto. Do Formalismo no processo civil. Proposta de um formalismo-valorativo, p. 

21). 
13

 AULETTA, Ferruccio. Nullittà e Inesistenza degli atti pocessuale civile, p. 122. A importância da forma 

do ato processual também será tratada no Capítulo 1, infra. 
14

 Neste sentido, BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 

421. 
15

 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicadas às nulidades 

processuais, p. 124. 
16

 “Daí a impossibilidade de criar fórmulas abrangentes em relação à ineficácia do ato processual nulo. Regra 

a que se pretenda atribuir alcance geral, nesta sede, tem que expressar a intenção de evitar anulação do 

processo por irregularidade formal. A atividade saneadora do juiz, voltada ao longo de todo o procedimento, 
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Nesse sentido, para que seja possível analisar as invalidades no direito processual 

civil, é imperioso que seja também analisado o ato processual, com o seu devido 

enquadramento dentro da teoria dos fatos jurídicos.
17

 O ato processual é, sem dúvida, 

instrumento para a realização da tutela jurisdicional, dentro do procedimento em 

contraditório,
18

 o que possibilita entender que “relevantes, portanto, são as consequências 

do ato, não o ato em si mesmo”.
19

 Esse é o foco do Capítulo 2, infra. 

 

Na mesma esteira, é necessário estudar as regras e princípios norteadores das 

invalidades processuais, em especial o princípio da instrumentalidade, o princípio do 

prejuízo, o princípio do interesse e a regra da presunção de validade dos atos processuais. 

Constata-se, deste modo, a existência de um conjunto axiológico de regras e princípios que 

rege o sistema das invalidades processuais, conforme consta no Capítulo 3 deste trabalho. 

 

É oportuno, também, o estudo das principais tentativas de sistematizações das 

invalidades processuais realizadas pela doutrina, que contribuem para o entendimento do 

fenômeno. Por isso, serão analisadas, no Capítulo 4, as sistematizações que separam as 

nulidades em absoluta, relativa e anulabilidade; a sistematização que as separam em 

cominada e não cominada; a sistematização que as separam em nulidade de fundo e de 

forma; e, por fim, a sistematização que leva em conta a relevância da atipicidade. 

 

Estabelecidos tais critérios, passa-se à análise do “juízo de invalidação” no Capítulo 

5, que é, propriamente, o roteiro cognitivo para a decretação (ou não) da invalidade diante 

do caso concreto. Inicia com a própria identificação do vício do ato processual, quando há 

desvio da forma prevista no suposto normativo. Segue com a verificação da legitimidade 

da iniciativa, com a ulterior análise da possibilidade de superação do vício. Por fim, não 

sendo possível aproveitar o ato viciado, ou mesmo sanar o vício, o tema deverá ser 

                                                                                                                                                                                
não deve ser voltada ao reconhecimento de invalidades e à extinção do processo sem exame de mérito. Ao 

contrário, ele tem o dever de se preocupar com a preservação, conservação e saneamento dos atos 

processuais, possibilitando o prosseguimento do processo até o seu objetivo final.” (BEDAQUE, José 

Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 447). 
17

 Conforme será visto no Capítulo II, o regime das invalidades no Direito Processual Civil é aparentemente 

semelhante àquele existente no direito privado, especialmente na forma como foi sistematizado por Pontes de 

Miranda (Tratado de Direito Privado: parte geral. Tomo I. Introdução: das pessoas físicas e jurídicas). 

Todavia, diante das peculiaridades do Direito Processual Civil, algumas adaptações devem ser feitas ao seu 

regime. 
18

 Ver item 1.1, infra. 
19 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 421. 
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submetido ao contraditório para, se for o caso, ser decretada a invalidade, em decisão 

densamente fundamentada. A construção do roteiro teórico é testada no próprio capítulo 

com a análise de duas invalidades cominadas: a ausência de participação do Ministério 

Público em processo no qual deveria oficiar como custos legis e o vício na intimação. 

 

Após, diante das peculiaridades das invalidades no campo da sentença (que 

ultrapassam o mero requisito formal e demandam investigação de seu conteúdo), são 

analisadas algumas hipótese de vício ou invalidade da sentença, no Capítulo 6.  

 

Por fim, na conclusão, é apresentada a síntese dos pensamentos desenvolvidos no 

trabalho, em forma de tópicos, para uma apresentação mais concisa. O intuito do trabalho é 

contribuir com algumas ideias sobre esse tema clássico tão intrigante e, ao mesmo tempo, 

tão desafiador. 
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1 – FORMA E FORMALISMO 

 

1.1 A importância da forma dos atos processuais 

 

 

O processo justo é aquele que se realiza de modo a dar ao conflito de interesses a 

melhor solução, dentro de um espaço temporal tido como razoável,
20

 para cumprir com o 

seu escopo social.
21

 Essa definição sintetiza a busca de duas das principais qualidades que 

o processo deve (ou deveria) ter: certeza na aplicação do direito e celeridade.
22

  

 

A grande dificuldade, porém, é conseguir equacionar essas qualidades no conjunto 

de normas reguladoras do processo. Conforme em alerta Barbosa Moreira, “se uma justiça 

lenta demais é decerto uma Justiça má, daí não se segue que uma Justiça lenta muito 

rápida seja necessariamente uma Justiça boa. O que todos devemos querer é que a 

prestação jurisdicional venha a ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso 

acelerá-la, muito bem: não contudo, a qualquer preço”.
23

 E a definição das regras sobre as 

formas dos atos processuais influiu, de forma contundente, no ritmo que será concedido à 

marcha do procedimento. 

 

Por isso, na busca por um direito processual civil que atenda aos anseios de seu 

tempo, os diversos diplomas legais trataram sobre a forma do ato processual, com 

abordagens variadas.
24

 

 

                                                           
20 

MORELLO, Augusto Mario. El proceso Justo. p. 225 e ss. 
21

 “Realmente, o direito fundamental ao processo justo apresenta, além da dimensão subjetiva, uma dimensão 

objetiva: há um interesse geral, para além dos participantes do processo, na sua observação e promoção”. 

(ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto e MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil: volume 1: 

Teoria Geral do Processo Civil e Parte Geral do Direito Processual Civil, Vol. 1, p.324). 
22

 “Por processo justo e équo deve-se entender aquele processo regido por garantias mínimas de meios e de 

resultados, com emprego de instrumental técnico-processual adequado e conducente a uma tutela adequada e 

efetiva” (LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal, substancial e efetividade do 

processo, p. 296). 
23

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O futuro da justiça: alguns mitos, p. 5. 
24

 O processo, assim como o direito, é uma forma de representação dos valores da sociedade. Galeno Lacerda 

afirma: “Costumes religiosos, princípios éticos, hábitos sociais e políticos, grau de evolução científica, 

expressão do indivíduo na comunidade, tudo isto, enfim, que define a cultura e a civilização de um povo, há 

de retratar-se no processo, em formas, ritos e juízos correspondentes. Ele, na verdade, espelha uma cultura, 

serve de índice de uma civilização”. (LACERDA, Galeno. Processo e Cultura, p. 75). 
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Durante a o período da legis actiones do direito romano antigo, vigia o império da 

lei, com apego extremado à forma. O culto ao procedimento não permitia qualquer 

flexibilização de palavras, frases ou gestos, sendo que o menor erro já era suficiente para a 

completa invalidação do ato ou mesmo do processo. A segurança e a previsibilidade do 

procedimento determinavam a atuação do juiz.
25

 

 

Mais adiante, o próprio direito romano, ao ingressar na fase da cognitio extra 

ordinem, já experimentou uma maior flexibilização das formas, com redução dos poderes 

do juiz e um maior equilibro entre legalidade e liberdade.
26

 Com o passar dos séculos e 

após a Revolução Francesa,
27

 viveu-se a experiência da abolição quase que completa das 

formas processuais, sendo que o resultado foi a completa insegurança jurídica e o 

arbítrio.
28

 

 

Todavia, o processo ganhou as suas características contemporâneas a partir de sua 

publicização e do aumento das faculdades do juiz, movimento iniciado a partir do século 

XIX, especialmente com a ZPO Austríaca,
29

 “que posicionou as formalidades sob nova 

base conceitual, num processo de cunho marcadamente publicista, simplificado, com 

espaço para a oralidade e a economia processual”.
30

 

 

Ao longo da história, é notado um movimento pendular dos diplomas legislativos,
31

 

sempre na busca de um equilíbrio entre a dicotomia do publicismo e do privatismo, da 

predominância das faculdades partes ou do poder do juízo, da rigidez ou da flexibilização 

                                                           
25

 CHIOVENDA, Giuseppe. Le forme nella difesa giudiziale del diritto, p. 356. 
26

 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 10. 
27

 O grande salto na linha histórica é justificável pelo fato de que não se pretende abordar, aqui, toda a 

evolução histórica da disciplina legal no tocante às formas processuais. A citação de alguns períodos 

históricos tem como finalidade apenas demonstrar as variadas formas de tratamento do tema. Para uma 

análise mais profunda, conferir ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. Do Formalismo no processo 

civil. Proposta de um formalismo-valorativo, p. 15 e ss. 
28

 TOMASEO, Ferruccio. Appunti di diritto processuale civile, p. 9. 
29

 Zivilprozessordnung, o “Código de Processo Civil” da Áustria. 
30

 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p.11. 
31

 Essa variação dos modelos ao longo da história não escapou à argúcia de Ovídio Batista: “Sendo o direito 

processual uma disciplina essencialmente formal, seria natural imaginar, em seu campo, o predomínio do 

princípio da rigidez das formas, segundo o qual haveriam de ter-se por válidos todos os atos processuais que 

não obedecem rigorosamente à determinação de forma estabelecida para sua realização. E nos sistemas 

jurídicos rudimentares, como se verificava no direito primitivo, as solenidades processuais e a rigidez formal 

eram absolutas. A mais insignificante inobservância dos ritos impostos por lei era motivo suficiente para 

causar a nulidade do processo. Contudo, no direito moderno tal não ocorre.” (SILVA, Ovídio A. Batista da. 

Curso de processo civil, p. 204). 



15 

 

das formas. Hoje, não há dúvida que de as formas são necessárias,
32

 sendo que o 

formalismo exacerbado é o que representa uma deformação,
33

 ainda mais quando a 

sociedade passa por profunda evolução científica e tecnológica, com reflexos no processo, 

inclusive.
34

 

 

Em síntese, a forma do ato processual é meio para a sua realização escolhido pelo 

direito positivo, em sintonia com os princípios que regem o processo. É, segundo a lição de 

Alvaro de Oliveira, “o invólucro do ato processual, a maneira como deve este se 

exteriorizar; cuida-se portanto do conjunto de signos pelos quais a vontade se manifesta e 

dos requisitos a serem observados na sua celebração”.
35

 Não representa um fim em si 

mesmo, mas sim o modo e o meio de que serve a lei para que o processo atinja a seus 

objetivos dentro dos postulados a que se subordina.
36

 

 

As formas legalmente previstas para o processo existem para fornecer à sociedade 

segurança jurídica e previsibilidade dos atos processuais.
37

 Ao determinar as opções de 

                                                           
32

 “O processo não pode ser enxergado como um mal a ser resolvido, eis que este constitui uma garantia 

constitucional complexa de: 1. legitimidade e participação dos cidadãos na formação das decisões; 2. de 

limitação e adequação da atuação dos sujeitos processuais (advogados, juízes, órgãos do Ministério Público e 

partes); e, 3. de viabilização dos direitos (especialmente fundamentais)”. (NUNES, Dierle, Curso de direito 

processual civil: fundamentação e aplicação, p. 31). 
33 

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile, p. 258. 
34

 O processo eletrônico, tratado no item 1.2, infra, é exemplo eloquente de que o processo deve acompanhar 

a evolução da sociedade. 
35

 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do Formalismo no processo civil. Proposta de um formalismo-

valorativo, p. 18. É importante destacar que o referido autor faz uma distinção entre a forma em sentido 

estrito e o formalismo, sendo que este último ultrapassaria a análise da forma do ato para abordar os poderes, 

faculdades e deveres dos sujeitos processuais. É o que esclarece na seguinte passagem: “O formalismo, ou 

forma em sentido amplo, não se confunde com a forma do ato processual individualmente considerado. Diz 

respeito à totalidade formal do processo, compreendendo não só a forma, ou as formalidades, mas 

especialmente a delimitação dos poderes, faculdades e deveres dos sujeitos processuais, coordenação de sua 

atividade, ordenação do procedimento e organização do processo, com vistas a que sejam atingidas suas 

finalidades primordiais. A forma em sentido amplo investe-se, assim, da tarefa de indicar as fronteiras para o 

começo e o fim do processo, circunscrever o material a ser formado, e estabelecer dentro de quais limites 

devem cooperar e agir as pessoas atuantes no processo para o seu desenvolvimento. O formalismo processual 

contém, portanto, a própria idéia do processo como organização da desordem, emprestando previsibilidade a 

todo o procedimento” (Do Formalismo no processo civil. Proposta de um formalismo-valorativo, p. 8).  
36

 MARQUES, José Frederico. Instituições de direito privado civil, p. 384. No mesmo sentido, é precisa a 

lição de Luiz Guilherme Bondioli: “No plano processual, os atos são em alguma medida atrelados a modelos 

legais abstratos que visam à criação de um ambiente seguro e propício para a solução de controvérsias. Para 

tutelar os interesses das partes e assegurar o bom desenvolvimento da atividade do Poder Judiciário, o 

legislador vincula atos do processo a certas fórmulas pensadas para finalidades determinadas, todas elas 

convergentes ao alcance dos escopos da jurisdição. assim, no âmbito do processo, a forma é um fato de 

segurança. Todavia, mais do que um fator de segurança, a forma é um instrumento para a produção de 

resultados programados. E é sempre à luz desses resultados que ela deve ser dimensionada no processo. 

(BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 25). 
37

 Como ensina Roque Komatsu: “as formas processuais correspondem a uma necessidade de ordem, certeza 

e eficiência e a sua escrupulosa observância representa uma garantia de andamento regular e legal do 
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comportamento dos sujeitos do processo, o direito processual afasta o sentimento de 

complexidade e incertezas, aproximando-o do seu objetivo de pacificação social.
38

  

 

Não é razoável imaginar a sequencia procedimental
39

 do processo sem uma pré-

determinação de ordem, com a especificação do modo, tempo e lugar da pratica de cada 

ato.
40

 A ausência de uma definição prévia levaria em uma situação de desordem, “sem 

limites ou garantias para as partes, prevalecendo ou podendo prevalecer a arbitrariedade 

e a parcialidade do órgão judicial ou a chicana do adversário”.
41

 É por isso que, no dizer 

de Rudolf von Jhering, “a forma é a inimiga jurada do arbítrio e irmã gêmea da 

liberdade”.
42

 

 

Por outro lado, o que não se pode admitir é um formalismo exacerbado, decorrente 

de um culto pela forma como um fim em si mesmo, seja na legislação, seja na exegese do 

                                                                                                                                                                                
processo e de respeito aos direitos das partes”. (KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil, p. 

129). 
38

 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do processo, p. 252.  
39

 A natureza do processo como procedimento em contraditório será analisada no capítulo 2 desta dissertação. 
40

 Parte da doutrina cria uma divisão entre “forma em sentido amplo” e “forma em sentido estrito”. A análise 

da forma em sentido amplo determina o estudo não só do modo como se exterioriza o ato processual, mas 

também o tempo e o lugar determinados para a sua prática. Por sua vez, o estudo da forma do ato stricto 

senso dispensaria a análise de tempo e lugar do ato processual. Roque Komatsu defende a inclusão do tempo 

e lugar do ato como parte integrante da “forma em sentido estrito”: "A forma, em sentido estrito, abrange o 

como, modalidade de exprimir-se exigida para a realização de um ato, o onde - o lugar e o quando - tempo. O 

lugar, como o tempo e a modalidade de expressão, compõe um dos elementos constitutivos do ato 

processual”. (KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil, p. 130). Teresa Wambier afirma que o 

problema do tempo dos atos processuais, ao menos das partes, inserem-se no campo da admissibilidade, e 

não da invalidade: “Os arts. 172 a 175 e 177 a 192 tratam do problema do tempo no processo, que se liga ao 

fenômeno da 'admissibilidade', pelo menos no que diz respeito aos atos das partes” (Nulidades no processo e 

na sentença, p. 148). É imperioso reconhecer que o tempo e o lugar da prática do ato são fatores exteriores 

ao ato processual e, por isso, não se relacionam com as suas invalidades.Porém, fazem parte da forma em 

sentido amplo. Em relação aos atos das partes, como será visto adiante, todos os seus atos sujeitam-se ao 

regime da admissibilidade, e não à invalidade – sobre o tema, ver Capítulo 5, infra. 
41

 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do Formalismo no processo civil. Proposta de um formalismo-

valorativo, p. 9. 
42

 Passagem citada por CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, 

proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais. Piero Calamandrei também 

correlaciona a disciplina da forma como representação de uma garantia individual: “la disciplina delle forme 

processuali serve appunto a questo: le regole del procedimento sono in sostanza una specie di metodologia 

fissata dalla legge per servir di guida a chi vuol chiedere giustizia: quasi, si direbbe, il ‘galateo’ del 

litigante, che gli insegna come ci si deve comportare col giudice per esserne ascoltati. Così le forme 

processuali, imponendo un certo ordine e un certo modo di espressione alle deduzioni delle parti e vietando 

al giudice di tener conto delle difese presentate in modi diversi, assicurano il rispetto del contraddittorio e la 

ugualianza delle parti; esse non servono dunque, come potrebbero pensare i profani, a render più 

complicato e meno comprensibile lo svolgimento del processo, ma anzi a renderlo più semplice e più 

sollecito, in quanto forzano le parte a ridurre le loro attività al mínimo essenziale e a servirsi di modi di 

espressione tecnicamente appropriati per farsi intendere com chiarezza dal giudice: esse, in conclusione, 

anzichè um intralcio alla giustizia, sono in realtà una precioza garanzia dei diritti e delle liberta individuali” 

(CALAMANDREI, Piero. Istituzioni di Diritto Processuale Civile, p. 25). 
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aplicador do direito.
43

A corrente do instrumentalismo
44

 processual veio justamente resgatar 

a noção da finalidade do processo, como forma de pacificação social por meio da 

jurisdição, para o centro da ciência processual.
45

  

 

A forma, portanto, é necessária e indispensável para o processo civil. A análise dos 

defeitos de forma dos atos, que geram (ou não) a sua invalidação, é tema de central 

relevância, que deve ser estudado sempre com olhos no direito positivo vigente
46

 e 

iluminado pelas regras e princípios identificados pela doutrina.
47

 

                                                           
43

 BONÍCIO, Marcelo Magalhães. Aspectos básicos do sistema de invalidade, p. 74. 
44

 É interessante destacar que o instrumentalismo novamente coloca o estudo do processo em destaque, o que 

foi chamado pro Cândido Rangel Dinamarco de “a escalada processualística”, o que pode trazer um lado 

“negativo” do instrumentalismo: a sua deturpação, como é visto, por exemplo, nos casos de jurisprudência 

defensiva dos tribunais. Explica o doutrinador: “O lado negativo do princípio da instrumentalidade 

corresponde ao refluxo da escalada processualística que sucedeu às grandes descobertas dos processualistas 

da segunda metade do século passado, escalada que no Brasil chegou a um nível de quase euforia com a 

vigência do Código de Processo Civil. Trata-se, assim, da instrumentalidade realçada e invocada como fator 

de contenção de exageros e distorções. A excessiva preocupação com os temas processuais constitui 

condição favorável a essas posturas inadequadas, com o esquecimento da condição instrumental do processo. 

Favorece, inclusive, o formalismo no modo de empregar a técnica processual, o que tem também o 

significado de menosprezar a advertência que as formas são meios preordenados aos objetivos específicos em 

cada momento processual”. (DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo, p. 327). 
45

 “No exame do processo a partir de um ângulo exterior, diz-se que todo o sistema não vale por si, mas pelos 

objetivos que é chamado a cultuar; e depois, em perspectiva interna, examinam-se os atos do processo e deles 

diz-se o mesmo. Cada um deles tem uma função perante o processo e este tem funções perante o direito 

substancial, a sociedade e o Estado”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, 

p. 269). 
46

 Já não é segredo que o processo é influenciado diretamente pelas regras constitucionais, não sendo restrito 

ao Código de Processo Civil. O processo civil deve ser instrumento para a efetivação dos direitos 

fundamentais e, por isso, a influência das normas constitucionais dentro do processo é cada vez maior, dentro 

do movimento que a doutrina identificou como “modelo constitucional do processo”. Ver, nesse sentido, 

ANDOLINA, Italo e VIGNERA,Giuseppe. Il modello costituzionale del processo civile italiano: corso di 

lezioni, passim.  
47

 Identifica-se, inclusive, um conjunto de princípios e regras próprios do sistema das invalidades 

processuais. Ver Capítulo 3, infra. 
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1.2 A forma no direito positivo brasileiro 

 

Compreendida a importância da forma no processo civil, é pertinente analisar o 

modo como o direito positivo brasileiro tratou das regras relativas à forma em sentido 

amplo dos atos processuais. Por isso, justifica-se uma breve análise das normas que o 

Código de Processo Civil reservou para o tema.  

 

Na mesma esteira, não é possível ignorar as normas que tratam do chamado 

“Processo Eletrônico”, que trouxeram diversas alterações para o campo da forma do ato 

processual e serão estudadas no item 1.2.2. Por fim, diante da possibilidade de o novo 

Código de Processo Civil
48

 ter o seu trâmite legislativo finalizado, é prudente, também, 

analisar como o tratamento da forma será feito por esse novel diploma legal (item 1.2.3, 

infra). 

 

 

1.2.1 Código de Processo Civil de 1973 

 

O Código de Processo Civil, no seu Livro I, dedica o título V para tratar dos atos 

processuais. É controvertida na doutrina
49

 a definição se o processo civil brasileiro é regido 

pelo princípio da legalidade das formas ou se, no sentido oposto, vige o princípio da 

liberdade das formas. 

 

De imediato, o artigo 154
50

 aparentemente consagra o princípio da liberdade das 

formas, ao destacar que os atos e termos processuais não dependem de forma determinada, 

exceto quando a lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de 

outro modo, preencham a finalidade essencial da norma. Diante desse dispositivo, Pontes 

de Miranda,
51

 por exemplo, afirma vigorar no Brasil o princípio da inexistência das formas 

pré-determinadas. 

 

                                                           
48

 Projetos de lei nos 6.025, de 2005, e 8.046, de 2010. 
49

 Para um bom panorama dessa divergência, conferir SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais 

Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 66 e ss.  
50

 “Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei 

expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, Ihe preencham a finalidade 

essencial”. 
51

 Comentários ao Código de Processo Civil, p. 63. 
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Todavia, a partir de uma análise sistêmica, alguns doutrinadores, como Carlos 

Alberto Álvaro de Oliveira,
52

 reconhecem a existência, no direito brasileiro (tal qual no 

direito italiano
53

), de uma regra de legalidade (ou tipicidade) das formas, ainda que de 

rigidez atenuada. 

 

Porém, como é muito bem observado por Candido Rangel Dinamarco,
54

 a liberdade 

na escolha das formas, como regra geral, complementa-se pela instrumentalidade no 

momento da análise do ato praticado quando existe modelo previsto em lei, o que leva o 

jurista a identificar, com acerto, que o Código de Processo Civil adotou uma posição 

intermediária.
55

 

 

É certo, porém, que o direito processual brasileiro avança em direção ao resgate do 

seu escopo, pelo instrumentalismo, acompanhado do movimento de “constitucionalização 

do processo”. A chamada “constitucionalização do processo” determina não só a 

observância irrestrita das garantias constitucionais do processo,
56

 mas também a imposição 

do “modo de pensar” constitucional para a proteção dos direitos fundamentais na órbita 

processual.
57

 

 

Portanto, é possível uma exegese de que as formas previstas no atual Código de 

Processo Civil, por mais relevantes que sejam, sempre devem ser analisadas à luz do 

alcance do objetivo do processo, com observância das garantias processuais, o que torna, 

de certo modo, inócua a classificação em “sistema de forma livre” ou “sistema de forma 

rígida”. 

                                                           
52

 Do formalismo no processo civil, p.124. 
53

 Cf. MARELLI, Fabio. La conservazioni degli atti invalidi nel processo civile, p. 46. 
54

 Instituições de Direito Processual Civil, p. 599. 
55

 A despeito de reconhecer, na seguinte passagem, uma prevalência do princípio da legalidade formal: “No 

processo civil brasileiro, temos a promessa da liberdade das formas em normas programáticas dos dois 

sucessivos Códigos de Processo Civil nacionais, mas só a promessa: ambos foram tão minuciosos quanto à 

forma dos atos processuais (aliás, seguindo os tradicionais modelos europeus) que com segurança se pode 

afirmar ser o princípio da legalidade formal o que realmente prepondera”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

A instrumentalidade do processo, p. 128). 
56

 ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos; GRINOLVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. 

Teoria Geral do Processo, p.79. 
57

 Essa é a proposta do formalismo-valorativo: “Com base nos valores e normas estabelecidos na 

Constituição dá-se a organização do processo. Entre esses ressaltam ao valores da igualdade, segurança e 

efetividade (plano axiológico), que se manifestam no plano deontológico nos direitos fundamentais à 

igualdade, segurança e efetividade. Os mesmos fundamentos podem servir para a interpretação e aplicação 

das normas e princípios processuais”. (ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto e MITIDIEIRO, Daniel. 

Curso de Processo Civil: volume 1: Teoria Geral do Processo Civil e Parte Geral do Direito Processual 

Civil, p. 18). 
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Até porque o atual Código de Processo Civil é pródigo em determinar minúcias 

formais de diversos atos que, se não interpretados a luz dos princípios processuais, 

inviabilizariam a progressão da marcha processual diante de tantas possibilidades de vícios 

formais. Por exemplo, deve o juiz indicar na sentença a data de sua prolação, requisito 

previsto no art. 164 do Código de Processo Civil,
58

 muito embora a importância resida, 

especialmente, na data de sua publicação, e não na data de prolação.  

 

Da mesma forma, o atual Código de Processo Civil veda a utilização de qualquer 

abreviação em um ato ou termo do processo, conforme previsão do parágrafo primeiro do 

artigo 169 do Código de Processo Civil
59

, que ainda determina que os atos e termos do 

processo serão datilografados ou escritos com tinta escura e indelével, assinando-os as 

pessoas que neles intervieram. Também não se admitem, nos atos e termos, espaços em 

branco, bem como entrelinhas, emendas ou rasuras, salvo se aqueles forem inutilizados e 

estas expressamente ressalvadas.
60

 

 

Enfim, as diversas previsões sobre a forma dos atos processuais constantes no atual 

Código de Processo Civil jamais podem ser consideradas isoladamente, de forma rígida, 

sem atenção aos princípios constitucionais e às regras atinentes ao processo. Essa parece 

ser a direção axiológica do sistema processual.
61

 

 

Inclusive, legislações processuais especiais posteriores ao Código de Processo Civil 

abrandaram exigências de forma na busca de um processo mais simples, com menos 

formalismo e maior oralidade. A Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, é o exemplo mais 

eloquente. 

 

                                                           
58

 “Art. 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. 

Quando forem proferidos, verbalmente, o taquígrafo ou o datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes 

para revisão e assinatura”. 
59

 “Art. 169. Os atos e termos do processo serão datilografados ou escritos com tinta escura e indelével, 

assinando-os as pessoas que neles intervieram. Quando estas não puderem ou não quiserem firmá-los, o 

escrivão certificará, nos autos, a ocorrência. 

§ 1º É vedado usar abreviaturas”. 
60

 É a redação ipsi litteris do artigo 171 do Código de Processo Civil. 
61

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 439. 
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Destinada a tratar das demandas de menor complexidade, o processo nos juizados 

são orientados “pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação”, 

conforme a redação do art. 2º da referida Lei. 

 

Ao tratar dos atos processuais na Seção IV, a Lei 9.099/1995 permitiu a sua prática 

no horário noturno (artigo 12
62

), além de consagrar os princípios da finalidade dos atos e 

do prejuízo como regra básica do sistema das invalidades processuais.
63

 

 

Verifica-se, desta forma, que a direção fornecida pelo legislador pós Código de 

Processo Civil de 1973 é no sentido da simplificar as regrais formais do procedimento, 

valendo-se de princípios consagrados no próprio Código de Ritos, como a 

instrumentalidade, o interesse e a ausência de prejuízo.  

 

É com essa mentalidade, inclusive, que o aplicador do direito deve interpretar todas 

as regras processuais, especialmente na análise do regramento legal quanto ao formalismo 

do processo. 

 

 

1.2.2 A forma no processo eletrônico 

 

O processo civil brasileiro vive mais um momento de grande transformação, com a 

implementação do processo eletrônico.
64

 E, por certo, a era da informatização gera impacto 

                                                           
62

 “Art. 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme 

dispuserem as normas de organização judiciária”. 
63

 “Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem 

realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei. § 1º Não se pronunciará qualquer nulidade 

sem que tenha havido prejuízo. 

§ 2º A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de 

comunicação. 

§ 3º Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente, em notas manuscritas, 

datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou 

equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. 

§ 4º As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o 

instruem”. 
64

 Utiliza-se o vocábulo “processo eletrônico” em razão da escolha feita pelo legislador (como se nota na Lei 

11.419/2006), sendo certo que demonstra mais apuro técnico a denominação de "procedimento eletrônico", já 

que procedimento é "o meio extrínseco pelo qual se instaura, desenvolve-se e termina o processo; é a 

manifestação extrínseca deste, a sua realidade fenomenológica perceptível." (ARAÚJO CINTRA, Antonio 

Carlos; GRINOLVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria Geral do Processo, p. 277). 
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representativo na seara da forma (tempo, lugar e modo) dos atos processuais.
65

 Por isso, é 

necessário analisar as peculiaridades desse novo tipo de procedimento dentro do direito 

processual. 

 

A utilização de meios eletrônicos e informatizados no direito processual civil 

ocorreu de forma paulatina. A Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999, chamada de “Lei do 

Fax”, inovou ao permitir às partes o encaminhamento de petições escritas mediante a 

utilização de sistema de transmissão de dados e imagens do tipo fac-símile ou outro 

similar. Contudo, referida lei não afastou a exigência de apresentação das vias originais em 

juízo e sua autuação no processo físico, a fim de comprovar a sua autenticidade. Desse 

modo, a essência da forma do ato processual – petição escrita em papel – continuou em 

vigência. 

 

Por sua vez, a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, que criou os juizados 

especiais no âmbito da Justiça Federal, foi além e permitiu o uso do meio eletrônico no 

envio e recebimento de petições, por meio de digitalização,
66

 sem a necessidade da 

apresentação das vias físicas (da petição em papel). 

 

Na sequencia, a Lei nº 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, alterou a redação do art. 

154, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para permitir que os tribunais realizem 

a comunicação dos atos judiciais mediante certificação digital. 

 

O avanço final rumo ao processo eletrônico decorreu da Lei nº 11.419/06. A lei 

tratou, basicamente, das formas, ritos e procedimentos a serem seguidas no processo 

eletrônico.
67

 

 

                                                           
65

 A informatização dos processos levou a jurisprudência a enfrentar situações certamente impensáveis há 30 

anos. Por exemplo, é conhecida a divergência jurisprudencial sobre a validade das informações lançadas nos 

andamentos dos processos na página dos respectivos tribunais: “Informações prestadas pela rede de 

computadores operada pelo Poder Judiciário são oficiais e merecem confiança. Bem por isso, eventual erro 

nelas cometido constitui "evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.". 

Reputa-se, assim, justa causa (CPC, Art. 183, § 1º), fazendo com que o juiz permita a prática do ato, no prazo 

que assinar. (Art. 183, § 2º)” (STJ, RESP 390561/PR, 1a Turma, Rel. Humberto Gomes de Barros, j. 

18/6/2002). 
66

 Segundo a definição da Resolução 94/2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no art. 3º, inciso 

III , digitalização é o “Processo de conversão de um documento originalmente confeccionado em papel para 

o formato digital por meio de dispositivo apropriado, como o scanner”. 
67

 Por exemplo, a lei disciplina as formas de comunicação eletrônica dos atos no seu Capítulo II, em atenção 

ao princípio processual da publicidade dos atos processuais. 
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Para adequar ao novo “ambiente digital” do processo às necessidades de certeza e 

segurança na prática dos atos processuais, o legislador exigiu a utilização de uma 

assinatura eletrônica para a prática do ato processual, com o objetivo de resguardar a 

autenticidade, a segurança e a credibilidade na prática dos atos virtuais.
68

 

 

De igual modo, foram alterados diversos dispositivos do Código de Processo Civil 

para não conflitar com a lei do processo eletrônico. Destaca-se: (i) possibilidade de a 

procuração pode ser assinada digitalmente (Art. 38, parágrafo único); (ii) todos os atos e 

termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio 

eletrônico, na forma da lei (Art. 154, § 2°);
69

 (iii) A assinatura dos juízes, em todos os 

graus de jurisdição, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei (Art. 164, parágrafo 

único); (iv) eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no 

momento da realização do ato, sob pena de preclusão, devendo o juiz decidir de plano, 

registrando-se a alegação e a decisão no termo (Art. 169, § 3°); (v) a carta de ordem, carta 

precatória ou carta rogatória pode ser expedida por meio eletrônico, situação em que a 

assinatura do juiz deverá ser eletrônica, na forma da lei (Art. 202, § 3°) e, por fim, (vi) as 

intimações podem ser feitas de forma eletrônica, conforme regulado em lei própria (Art. 

237, parágrafo único).
70

 

 

Mesmo com as alterações implementadas no Código de Processo Civil pela Lei nº 

11.419/06, algumas previsões quanto a forma dos atos nos dois diplomas não se 

coadunam.
71

 Por exemplo, o Código de Processo Civil, no seu artigo 176, determina que os 

                                                           
68

 Nos termos do art. 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, a assinatura digital 

depende de habilitação e homologação específica pela ICP-Brasil para possuir validade jurídica plena a 

documentos eletrônicos produzidos segundo suas disposições, sebdo que sua autenticidade é oponível a 

todos, in verbis: “Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a 

autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de 

suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações 

eletrônicas seguras.” 
69

 Os documentos juntados ao processo eletrônico nos termos da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006 

são considerados autênticos sendo despicienda a apresentação posterior de cópias autenticadas ou dos 

originais. Nesse sentido: STJ, SEC 9.570/EX, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 

05/11/2014, DJe 17/11/2014. 
70

 A sistematização das alterações legislativas ora apresentada foi realizada por Carlos Henrique Abrão 

(Processo Eletrônico: Lei n. 11.419, de 19.12.2006, passim). 
71

 O novo Código de Processo Civil (Projetos de lei nos 6.025, de 2005, e 8.046, de 2010), por sua vez, 

dedicou uma seção para tratada da prática eletrônica de atos processuais. Os artigos 193 a 195 tratam dos atos 

processuais praticados em meio eletrônico, em sintonia com a Lei de Processos Eletrônicos: 

“Art. 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam 

produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, na forma da lei. 

Parágrafo único. O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à prática de atos notariais e de registro.   
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atos processuais realizam-se de ordinário na sede do juízo. Com o processo eletrônico, 

diversos atos processuais são realizados pela internet, remotamente e, por vezes, fora da 

sede do juízo, sem que exista qualquer vício no ato.
72

 

 

Assim, a para a correta aplicação dessa nova legislação é imprescindível a 

compreensão do princípio da instrumentalidade das formas, previsto nos artigos 154, 244 e 

249, §2º, do Código de Processo Civil, visto que dela é indissociável. Afinal, o processo 

civil é um sistema harmônico e regido por regras e princípios próprios, vigentes não só nos 

processos dito “físicos”, mas também nos processos “eletrônicos”. 

 

 

1.2.3 A forma no novo Código de Processo Civil 

 

Com o intuito de elaborar o Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil, o 

Senado Federal instituiu uma “Comissão de Juristas”,
73

 por meio do ato do Presidente do 

Senado Federal nº 379, de 2009. No segundo semestre de 2010, após a Comissão receber 

diversas sugestões e realizar audiências públicas por todo o Brasil, o anteprojeto foi 

entregue ao Senado e ulteriormente convertido, com algumas alterações, em projeto de lei 

(Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010). 

 

Seguindo o trâmite do processo legislativo, o projeto foi enviado à Câmara dos 

Deputados e, após algum tempo, o Relatório Final apresentado pela “Comissão Especial 

destinada a proferir parecer ao Projeto de lei no 6.025, de 2005, ao Projeto de lei no 8.046, 

de 2010, ambos do Senado federal, e outros, que tratam do Código de Processo Civil 

                                                                                                                                                                                
Art. 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade dos atos, o acesso e a participação 

das partes e de seus procuradores, inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias 

da disponibilidade, independência da plataforma computacional, acessibilidade e interoperabilidade dos 

sistemas, serviços, dados e informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas funções.  

Art. 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos 

requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não-repúdio, conservação e, nos casos que tramitem 

em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada 

nacionalmente, nos termos da lei.” 
72

 ABRÃO, Carlos Henrique, Processo Eletrônico: Lei n. 11.419, de 19.12.2006, p. 47. 
73

 A Comissão do Senado foi integrada pelos juristas Luiz Fux (presidente), Teresa Wambier, Adroaldo 

Fabrício, Benedito Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Nunes, Humberto Teodoro Júnior, Jansen Almeida, 

José Miguel Medina, José Roberto Bedaque, Marcus Vinícius Coelho e Paulo Cezar Carneiro. 
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(revogam a lei no 5.869, de 1973)”
74

 trouxe a certeza, para a comunidade jurídica, que 

muito em breve teremos um novo Código de Processo Civil.
75

 

 

A análise do novo diploma legislativo permite verificar o enfoque dado a dois 

valores: segurança jurídica e celeridade.
76

 E, como não poderia deixar de ser, o chamado 

formalismo excessivo foi identificado como um dos culpados pela lentidão excessiva dos 

processos.
77

 

 

Todavia, uma análise do provável novo Código de Processo Civil brasileiro não 

permite vislumbrar diferença significativa entre as disposições sobre a forma (em sentido 

amplo) dos atos processuais, tampouco quanto ao sistema de invalidades, em comparação 

com o Código de Processo Civil em vigor. 

 

O novo Código de Processo de Processo Civil, ao que tudo indica, a despeito de 

anunciar uma suposta filiação ao sistema da liberdade das formas,
78

 continuará seguindo o 

                                                           
74

 Projetos de lei nos 6.025, de 2005, e 8.046, de 2010. 
75

 Até a redação final do presente trabalho (novembro de 2014) o Novo Código de processo Civil não havia 

sido aprovado pelo Senado, na sua redação final, e nem encaminhado à sanção presidencial. 
76

 A valorização da segurança jurídica foi tratada também em na Exposição (A Exposição de Motivos do 

Anteprojeto do Código de Processo Civil. Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010): 

“O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se 

hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas 

das pessoas. Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando 

segura a vida dos jurisdicionados, de modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre 

prever, em alto grau, as conseqüências jurídicas de sua conduta. Se, por um lado, o princípio do justo 

convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu ser 

prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a 

distorções do princípio da legalidade e à própria idéia, antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. 

A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranqüilidade social e descrédito do Poder Judiciário. Se 

todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a isonomia. Essa relação de 

causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de 

decidir com base em seu entendimento sobre o sentido real da norma. (...) Por outro lado, haver, 

indefinidamente, posicionamentos diferentes e incompatíveis, nos Tribunais, a respeito da mesma norma 

jurídica, leva a que jurisdicionados que estejam em situações idênticas, tenham que submeter-se a regras de 

condutas diferentes, ditadas por decisões judiciais emanadas de tribunais diversos”. 
77

 Conforme consta na mensagem do Ministro Luiz Fux que serve de preâmbulo para a “A Exposição de 

Motivos do Anteprojeto do Código de Processo Civil” (Projeto de Lei do Senado nº 166, de 2010): “No afã 

de atingir esse escopo deparamo-nos com o excesso de formalismos processuais, e com um volume 

imoderado de ações e de recursos”. 
78

 É o que tenta indicar o artigo 188 dos Projetos de lei nos 6.025, de 2005, e 8.046, de 2010: “Art. 188. Os 

atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, 

considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial”. 
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sistema de tipicidade legal das formas,
79

 ainda que amplamente mitigada pelo princípio do 

instrumentalismo, conforme Dinamarco já identificou no atual sistema positivo.
80

 

 

O Livro IV, intitulado de “Dos Atos Processuais”, será responsável por disciplinar 

a forma, o tempo e o lugar dos atos processuais (especificamente no Título I). Dentre 

algumas disposições já conhecidas no atual sistema,
81

 destaca-se a possibilidade de as 

partes estipularem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, 

com a permissão de pactuação quanto aos seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo.
82

 

 

No mesmo Livro IV, o Título III trata das nulidades e consagra regras e princípios 

já conhecidos do atual sistema de invalidades processuais do Código de Processo Civil 

vigente,
83

 como os princípios da instrumentalidade,
84

 do prejuízo,
85

 do interesse
86

 e o da 

presunção de validade dos atos
87

, além da regra da preclusão.
88

  

 

                                                           
79

 São várias a previsões de invalidades cominadas por vício do ato no novo Código de Processo Civil. Por 

exemplo: “Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a 

acompanhar o feito em que deva intervir.  

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os 

atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.  

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a 

existência ou a inexistência de prejuízo.  

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”. 
80

 Ver item 1.2.1, supra. 
81

 Como, por exemplo, a regra da publicidade dos atos processuais: “Art. 189. Os atos processuais são 

públicos (...)”. 
82

 É o que dispõe o artigo 191: “Art. 191. Versando a causa sobre direitos que admitam autocomposição, é 

lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da 

causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o 

processo”. 
83

 Tratados no Capítulo 3, infra. 
84

 “Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro 

modo, lhe alcançar a finalidade”. 
85

 “Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências 

necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.  

§ 1º O ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.  

§ 2º Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a 

pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta”. 
86

 “Art. 276. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode 

ser requerida pela parte que lhe deu causa”. 
87

 “Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam; a 

nulidade de uma parte do ato não prejudicará, todavia, as outras que dela sejam independentes”.  

“Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser 

aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observar as prescrições legais”. 
88

 “Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 

autos, sob pena de preclusão. 

Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece 

a preclusão provando a parte legítimo impedimento”. 
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Desta forma, a concepção sistemática do novo Código de Processo Civil seguirá, 

basicamente, as mesmas diretrizes do Código vigente, de forma que as conclusões do 

presente trabalho também serão válidas diante da novel legislação. 
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2. O ATO JURÍDICO PROCESSUAL 

 

 

2.1 O processo como procedimento em contraditório. 

 

A identificação da natureza jurídica do processo é fundamental para um estudo das 

invalidades dos atos no processo civil. Na doutrina,
89

 ecoam com maior força duas 

concepções distintas acerca do tema: a primeira, que classifica o processo como uma 

relação jurídica; e a segunda, que identifica o processo como um fato jurídico. 

 

A visão do processo como relação jurídica remonta à origem da fase científica do 

Direito Processual,
90

 momento no qual o grande desafio da doutrina era conferir autonomia 

em relação ao direito material. Oskar Bülow,
91

 expoente da tese, consignou que o processo 

é caracterizado como uma relação de direito público, distinta da relação de direito material, 

entre sujeitos e com pressupostos específicos de existência e validade.
92

 

 

Todavia, o dinamismo inerente ao processo dificulta a apreensão do conceito 

estático de uma relação jurídica.
93 

A importação irrestrita de conceitos do direito material, 

pura e simples, não se mostra adequada a caracterizar o fenômeno dinâmico do processo.
94

 

 

Por isso, a classificação do processo como um fato jurídico se mostra mais 

apropriado ao fenômeno,
95

 especialmente se encarado como um procedimento, no qual o 

                                                           
89

 Sobre o tema, com análise das diversas correntes, cf. SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais 

Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 29 e ss. 
90

 Apenas para referência histórica, a fase científica do direito processual foi precedida da fase “imanetista”. 

Durante esse período, negava-se a autonomia do Direito Processual, sendo que o direito material era o 

verdadeiro direito substantivo, enquanto o processo, tido como um mero conjunto de formalidades para a 

atuação prática daquele, era um direito adjetivo. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito 

Processual Civil, p. 9). 
91 

La teoria de las excepiciones procesales y lós presupuestos procesales, p. 15 e ss. 
92

 “A diferença entre eles (processo e procedimento) foi o início da passagem do empirismo à ciência, em 

determinado momento da história doutrinária do processo. Os alemães, quiçá desde os princípios do século 

XIX, mas seguramente a partir de sua metade, usam o vocábulo processo, ao contrário do procedimento. 

Wetzell, em 1865, expõe um sistema de processo, ao que já atribui – ainda que dentro da teoria da 

litiscontestatio – uma natureza análoga à da obrigação. Com Von Büllow, três anos depois, o processo é uma 

relação processual. Esta consideração do processo não só como uma combinação de atos (procedimento), 

mas como tal relação, é sua característica diferencial e, simultaneamente, a origem de sua ciência” 

(KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil, p. 112). 
93

 SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 

29. 
94

 O dinamismo processual “jamais pode ser explicado através de um conceito que pressupõe a análise de 

um modo de estar e não um modo de ir sendo”, como muito bem definiu Paula Costa e Silva (Acto e 

processo: o dogma da irrelevância da vontade na interpretação e nos vícios do acto postulativo, p. 95.). 
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alcance do resultado final depende de uma “série de atos e uma série de efeitos 

causalmente coligados com vistas a um evento conclusivo”.
9697

 

 

É com base nessa ideia que Falazzari desenvolve o conceito de processo como 

“procedimento em contraditório”, no qual os sujeitos envolvidos no processo (juiz e 

partes) tem no procedimento uma garantia de participação paritária nos atos, apto a resultar 

no resultado ato final por meio do exercício do contraditório, mediante o exercício abstrato 

de posições subjetivas (ônus e deveres processuais das partes) e do exercício concreto de 

atos integrantes do procedimento.
98

 

 

Como explica Roque Komatsu, a essência do procedimento se caracteriza “pela 

especial índole dos vínculos que medeiam entre os diversos atos que o compõem”.
99

 Esses 

vínculos dão-se de modo que um dos atos integrantes do procedimento precede aos 

seguintes, para que estes sejam admissíveis, e deve seguir aos anteriores para que estes 

sejam eficazes. O procedimento é, portanto, “uma pluralidade de atos coordenados de 

modo que cada um deles é o pressuposto de admissibilidade dos seguintes e fator de 

eficácia dos anteriores”.
100

 

 

A concepção de processo como procedimento em contraditório, com o fim de 

realização do direito por meio do exercício da função jurisdicional,
101

 ressalta a sua face 

instrumental.
102

 E essa característica de instrumentalidade determina que a técnica 

processual seja empregada como forma de melhor assegurar o exercício da função 

                                                                                                                                                                                
95

 Afinal, “a noção fundamental do direito é a de fato jurídico” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. 

Tratado de Direito Privado, p. 15). 
96

 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 85.  
97

 É precisa a lição de Eduardo Scarparo: “Já no procedimento, aos atos são agregados para a produção de um 

efeito que se adere ao último ato da sequência, razão pela qual não se fala em um ato final diverso dos atos de 

cadeia, mas de um único ato, integrado pelos atos que se vão sucedendo no tempo. No caso, vários atos 

combinados conservam suas individualidades, enquanto a coligação opera somente para a unidade do efeito 

jurídico, cuja produção remonta à coordenação dos atos e recai normalmente sobre o último ato da série”. (As 

Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 31). 
98

 FALAZZARI, Elio. Instituzioni di diritto processuale, p. 160. 
99

 KOMATSU, Roque. Da Invalidade no Processo Civil, p. 114. 
100

 Idem, ibidem. 
101

 BAUTISTA, Jose Bacerra, Introduccion al Estudio del Derecho Procesal Civil, p. 15. 
102

 É preciso ter em mente que o caráter instrumental não significa que o processo seja mero instrumento para 

o Direito Material. É o processo, na verdade, instrumento para o exercício da função jurisdicional, dentro de 

seus escopos políticos, sociais e jurídicos. Sobre essa importante distinção conceitual, ver, por todos, a 

doutrina de Cândido Rangel Dinamarco (A instrumentalidade do processo, passim). 
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jurisdicional, dentro dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do contraditório, 

da ampla defesa e da celeridade na prestação jurisdicional.
 103

 

 

O estudo do ato processual integrante deste procedimento em contraditório voltado 

para a resolução de conflito, portanto, não pode ficar à margem da visão instrumentalista 

do processo e dos princípios que o iluminam. 

 

Por isso, diversos autores
104

 defendem que o estudo dos atos jurídicos é tema 

indispensável para a abordagem das invalidades processuais,
105

 sempre com as devidas 

adaptações às peculiaridades do direito processual.
106

 É esse estudo que será realizado no 

presente capítulo.  

                                                           
103 

 “Também no que se refere à forma do ato processual e à consequente nulidade decorrente da não-

observância do modelo, necessário verificar se para o sistema não é admissível outra escolha, mais adequada 

aos objetivos do próprio processo. Daí o confronto entre dois valores. De um lado, a forma do ato processual, 

meio pelo qual se garante a liberdade e a participação efetiva das partes, possibilitando o desenvolvimento 

seguro do processo. O outro, consiste no próprio resultado previsto para o ato. Em última análise, ao exigir a 

observância de determinada forma, o legislador pretende assegurar o resultado do ato processual, cuja 

verificação considerar imprescindível à regularidade do processo.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 

Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 60). 
104

 Destacam-se as obras de Roque Komatsu (A invalidade no processo civil) e de José Joaquim Calmon de 

Passos (Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais). 
105

 Calmon de Passos adverte que: “Essa transposição de categorias de Invalidades, já muito bem trabalhadas 

no direito privado, carece de adequabilidade no espaço do direito público, máxime no campo do direito 

processual”. (CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma Teoria das Nulidades Aplicada às 

Nulidades Processuais, p. 141-142). 
106

 Bedaque destaca que: “Se quisermos aproveitar ideias concebidas para o sistema das nulidades de direito 

material, temos que considerar não só a natureza pública do direito processual, como principalmente o caráter 

instrumental do processo – sob pena de desvirtuarmos sua principal característica. Não se pode, pura e 

simplesmente, transportar para o âmbito do processo regras e princípios concebidos para regular a validade e 

a eficácia de atos jurídicos substanciais, sem considerar as especificidades do direito processual – a começar 

pelo fato de que, nesta sede, o ato, embora absolutamente nulo, é eficaz e suscetível de convalidação pela 

coisa julgada, o que não ocorre no plano do direito material”. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 

Efetividade do processo e técnica processual, p. 444). 
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2.2 O ato processual  

 

 

Todos os acontecimentos da vida são denominados fatos. À disciplina do Direito 

interessam apenas os fatos que possuem relevância jurídica, ou seja, só será fato jurídico 

aquele que irradiar efeitos no mundo do Direito. A vontade da lei torna-se concreta, ou 

seja, cede lugar às relações jurídicas, em virtude de fatos que se verificam. Por igual, em 

virtude de tais fatos, podem ser criadas, modificadas ou extinguidas relações.
107

  

 

O fenômeno jurídico, enquanto série de acontecimentos diários no cotidiano das 

pessoas com reflexos no mundo do Direito nem sempre percebidos pela coletividade.
108

 É 

sabido que o Direito é um acontecimento diário na vida social. Pode-se afirmar, desta 

forma, que o “fato jurídico, portanto, é aquele acontecimento da vida que acarreta efeitos 

juridicamente qualificáveis”.
109

 

 

Chiovenda, por sua vez, conceitua os fatos jurídicos como “aqueles de que deriva a 

existência, a modificação ou a cessação de uma vontade concreta de lei: como tais, 

distinguem-se dos fatos simples ou motivos, que só tem importância para o direito 

enquanto possam servir a provar a existência de um fato jurídico”.
 110

 

 

O fato jurídico comporta uma classificação em sentido lato, que se produz 

independentemente de ação humana e outra em sentido estrito, que se produz em virtude 

da ação humana e se refere propriamente aos atos jurídicos, objetos de análise nos 

próximos itens.  

 

O fato jurídico, na lição de Pontes de Miranda, “seria o fato ou complexo de fatos 

sobre o qual incidiu a regra jurídica; portanto, o fato de que dimana, agora, ou mais 

                                                           
107

 Cf. MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência, p. 30 e ss. 
108

 “O viajante que apanha na praia a concha preciosa que para ali fora atirada pelas ondas, o fumador que 

deita fora o resto de seu charuto, o camponês que semeando o seu campo lança algumas sementes sobre o 

campo do vizinho ignoram quase sempre que praticam atos jurídicos: o primeiro pratica uma occupatio, 

adquirindo a propriedade de uma res nullius, o segundo realiza um ato de derelictio, abandonando uma coisa 

sua, e o terceiro dá lugar a uma figura de acessão – a satio, pois torna o vizinho proprietário da semente 

lançada no seu campo.” (RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil, p.17-18). 
109

 DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 154 a 261; 

dos atos e nulidades processuais, p. 3. 
110

 CHIOVENDA, Giusepe. Instituições de direito processual civil, p. 22. 
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tarde, talvez condicionalmente, ou talvez não dimane, eficácia jurídica. Não importa se é 

singular, ou complexo, desde que, conceptualmente, tenha unidade.”
111

 

 

O Direito nasce do fato: ex facgto oritur jus.
112

 Atribui-se a denominação de fato 

jurídico ao evento em que as normas jurídicas carregam determinadas consequências, aptas 

a configurar e tipificar o ato objetivamente.
113

 

 

Conforme será verificado posteriormente, Pontes de Miranda
114

 coloca o ato 

humano como fato jurídico. Em outras palavras, o suporte fático pode figurar no mundo 

jurídico como negócio jurídico, estabelecendo, dessa forma, uma classificação peculiar 

entre ato jurídico não negocial, que alude ao ato jurídico stricto sensu, ato-fato jurídico, 

fato jurídico strictu sensu ou ato ilícito. Assim, os atos humanos serão considerados atos 

jurídicos no momento da incidência da norma jurídica sobre eles. 

 

O nascimento dos fatos jurídicos, a partir de uma série de eventos, pode ter como 

ponto de partida a vontade humana, mas isto não é condição indispensável à sua 

caracterização. Em outras palavras, os fatos jurídicos não decorrem necessariamente da 

vontade humana. Só será jurídico o fato que repercutir no mundo do Direito.
115

 

 

Orlando Gomes
116

 divide os fatos jurídicos em duas categorias: a primeira delas 

abarca os acontecimentos naturais, trazendo em sua substância acontecimentos ordinários e 

extraordinários. A segunda categoria, por sua vez, é dotada das ações humanas, sendo estas 

                                                           
111

 PONTES DE, Miranda. Tratado de Direito Privado: parte geral. Tomo I. Introdução: das pessoas 

físicas e jurídicas, p. 126. 
112

 “O Direito corresponde a regras criadas pelo próprio homem para regular a vida em sociedade, segundo 

valores que, em dado momento, são considerados essenciais à convivência humana. A regulação social, aliás, 

é inseparável da condição humana e se efetiva mediante instrumentos de coerção, destacando-se a sanção 

institucionalizadas, próprias das normas jurídicas, que se caracterizam exatamente por sua particular 

impositividade”. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 

418). 
113

 REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito, p. 200. 
114

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti Tratado de Direito Privado: parte geral. Tomo I. 

Introdução: das pessoas físicas e jurídicas, p. 125. 
115

 “Em síntese, os acontecimentos e as condutas são fatos e atos da vida. Se relevantes para o Direito, 

qualificam-se como jurídicos. Temos, então, a categoria dos fatos jurídicos em sentido amplo. Podem ser 

naturais – fato jurídico em sentido estrito – ou dependentes da vontade – atos jurídicos. Se os efeitos 

produzidos pelos atos constituem resultado direto do querer, estamos diante dos negócios jurídicos. Se a 

vontade, embora essencial à existência do ato, é irrelevante para determinação das consequências, que são 

previamente estabelecidas pelo legislador, o fenômeno é denominado “ato jurídico stricto senso”. 

(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 419). 
116

 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil, p.269. 
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de efeitos jurídicos voluntários (atos jurídicos) e efeitos jurídicos involuntários (atos 

ilícitos). 

 

Não obstante as diversas classificações existentes, todas tendem a um ponto 

pacífico: trata-se de fato jurídico, todo fato, em sentido lato, que em sua origem poderá 

depender ou não da vontade humana, enquanto o fato em sentido estrito resulta 

exclusivamente da vontade humana.  

 

Os atos jurídicos, dentro da classificação proposta por Pontes de Miranda,
117

 

estariam inseridos na categoria dos fatos jurídicos voluntários, decorrentes de ação 

humana.
118

 Qualquer atitude humana, desde que preencha um suporte fático normativo, 

será um ato jurídico.
119

 

 

E, como sói óbvio, o ato jurídico pode ser um ato jurídico processual
120

 que 

usualmente são assim identificados pela doutrina
121

 com base em três critérios distintos: 

por sua eficácia no processo (critério de produção de efeitos dentro do processo), por terem 

sido praticados por sujeitos do processo (critério subjetivo) ou por terem sido praticados 

dentro do processo (critério topológico). 

 

                                                           
117

 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado: parte geral. Tomo I. Introdução: das pessoas 

físicas e jurídicas, p. 395 e ss. 
118

 “...o fato jurídico constitui elemento fundamental da juridicidade e que a norma jurídica, embora seja um 

elemento essencial para que haja o fato jurídico, não é mais que um instrumento de construção da 

jurisdicidade. Com efeito, nessa visão cabe à norma jurídica definir qual fato da vida deve ser jurídico e 

juridicizá-lo, pela incidência, quando concretizar-se no mundo das realidades. Sem essa definição e sem essa 

incidência juridicizante, nenhum fato da vida poderia receber a qualificação de fato jurídico.  

A norma jurídica, portanto, enquanto não se materializa no mundo o seu suporte fático não passa de uma 

proposição linguística sem consequências jurídicas quaisquer. Só a cópula norma/suporte fático cria fato 

jurídio e somente de fato jurídico nascem efeitos jurídicos.” (DIDIER JÚNIOR, Fredie e NOGUEIRA, Pedro 

Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais, p. 14). 
119

 “A norma jurídica, enquanto proposição, prevê hipoteticamente fatos de possível ocorrência no mundo. A 

esses elementos da norma, insto é, o fato ou conjunto de fatos previstos abstratamente, , dá-se o nome de 

suporte “fático”. Quando o que se está previsto na norma acontece, no plano da experiência, dá-se a 

incidência, de modo que o fato passa a ser considerado “jurídico”. Composto o fato jurídico, surgem, no 

mundo jurídico, os efeitos previstos em abstrato na norma.” (DIDIER JÚNIOR, Fredie e NOGUEIRA, Pedro 

Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais, p. 29). 
120

 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão, p. 285-289. 
121

 SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 

35. 
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Segundo o primeiro critério de identificação, o ato jurídico é processual quando 

cria, desenvolve, conserva ou modifica alguma situação processual.
122

 É nesse sentido a 

lição de Couture, para quem os atos processuais são consequência de uma intervenção da 

vontade humana, suscetíveis de produzir efeitos processuais, primordialmente com a 

subsistência, o desenvolvimento e a extinção do processo.
123

  

 

O cerne desse viés de classificação repousa na concepção do processo como relação 

jurídica, que encontra fundamento no direito positivo,
124

 consegue satisfazer a maioria das 

situações, mas, porém, ignora que alguns atos praticados fora do processo podem emanar 

efeitos processuais,
125

 como alerta Carnelluti, ao trazer a sua definição de ato processual: 

Ato processual, por sua vez, é uma espécie de ato jurídico, denotada pelo caráter 

processual da mudança jurídica, em que se resolve a juridicidade do fato, isto é, 

o efeito jurídico do fato material.  Considerando esse critério, para estabelecer a 

qualidade processual de um ato jurídico é necessário determinar se é ou não 

processual a relação jurídica que resulta constituída, substituída ou modificada 

pelo ato. Portanto, a processualidade do ato não se deve ao seu cumprimento no 

processo, mas a seu valor para o processo. Assim ocorre que um ato realizado 

fora do processo pode ser processual (por exemplo, o compromisso ou a 

convenção relativa à competência e, vice-versa, um ato realizado no processo 

pode não ser processual (por exemplo, a renúncia ou o reconhecimento da 

pretensão).
126

 

 

O critério subjetivo para a identificação dos atos processuais repousa na ideia de 

que serão atos do processo aqueles praticados pelos sujeitos da relação jurídica 

processual.
127

 Todavia, não se mostra o critério de identificação mais adequado, já que 

alguns atos processuais são praticados por sujeitos que não integram a relação processual 

stricto senso.
128

 

                                                           
122

 Essa classificação é aceita por CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; 

DINAMARCO, Cândido Rangel. (Teoria Geral do Processo, p. 26) e também por REDENTI (Diritto 

Processuale Civile, p. 216). 
123 

COUTURE, Eduardo J. Fundamentos del Derecho Procesal Civil, p. 80. 
124 

Artigo 158 do Código de Processo Civil: “Art. 158: Os atos das partes, consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de 

direitos processuais”. 
125

 Salvatore Satta (Diritto Processuale Civile, p. 168) traz, como exemplo, a eleição de domicílio. No 

mesmo sentido, poderíamos pensar na cláusula de eleição de foro inserta em contratos. 
126

 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil, 200. 
127

 Segundo Chiovenda (Principios de Derecho Procesal Civil, p. 233), firme na conceituação do processo 

como relação processual, os sujeitos dessa relação triangular seriam somente o autor, o réu e o juiz. Com 

maior razão, Liebman (Manuele di Dirritto Processuale Civile, p. 198) defende que o conceito de sujeitos do 

processo, para a classificação do ato como processual, deve ser ampliada para incluir os atos do escrivão, do 

oficial de justiça e dos auxiliares do juízo. 
128 

O Código de Processo Civil, no seu Livro I, título V (Atos Processuais), dedica uma seção exclusiva para 

tratar dos atos processuais praticados por escrivão Seção IV (Dos Atos do Escrivão ou do Chefe de 
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Por fim, o critério topológico de identificação dos atos processuais resulta na ideia 

de que todos os atos praticados dentro do processo podem assim ser considerados.
129

 

Porém, alguns atos, ainda que praticados dentro do processo, não possuem natureza de ato 

processual, já que encerram ato de direito material.
130

 

 

A incompletude dos critérios de identificação dos atos processuais, se aplicados 

isoladamente, é que determina a adoção conglobante dos critérios eficacial, subjetivo e 

topológico. Por isso, o ato processual é “aquele praticado no processo, pelos sujeitos da 

relação processual ou do processo, com eficácia no processo e que somente no processo 

pode ser praticado”.
131132

 

 

                                                                                                                                                                                
Secretaria), sujeitos não integrantes da relação jurídica na concepção de Bülow (La teoria de las 

excepiciones procesales y lós presupuestos procesales) e Chiovenda (Principios de Derecho Procesal Civil). 
129 

SATTA, Salvatore. “Diritto Processuale Civile”, passim. 
130

 Como bem explica Pontes de Miranda: “A inserção ou a celebração de um negócio jurídico de direito 

material ou ato jurídico stricto senso de direito material no curso do processo não o desnatura. A oferta ou a 

aceitação contida na petição inicial, ou na contestação, ou qualquer renúncia, ou revogação, que se faça na 

petição inicial, ou em petição ou requerimento posterior, tem de satisfazer os pressupostos e os efeitos de 

direito material somente são regidos pelo direito material. a Alegação deles, no processo, é ato processual, 

com pressupostos e efeitos regidos pelo direito processual (e. g., a alegação de compensação)”. 

(Comentários ao Código de Processo Civil, p. 5-6). 
131

 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 43. Eis a síntese do autor sobre o tema: “Os atos que compõe o processo são atos que 

produzem efeitos de direito (são atos jurídicos, portanto) mas efeitos específicos, no que se distinguem no 

gênero “atos jurídicos”, donde receberam a particular denominação de atos processuais. O estudo desses atos 

ainda enseja controvérsias. Três posições podem ser identificadas no tocante ao que determinaria a natureza 

processual do ato jurídico. Entendem alguns que seja suficiente o produzir efeitos no processo para emprestar 

ao ato o seu caráter de ato processual. Outros vinculam aos sujeitos da relação processual a prática de atos 

capazes de merecerem o qualificativo de processuais. Há, também, os que exigem tenha sido o ato praticado 

no processo, atribuindo à sede do ato especial relevo. Considero insatisfatórias essas explicações se tomadas 

isoladamente. A quanto argumentam, entendo se deva somar mais uma característica. O ato, para ser 

entendido como ato processual, não somente deve ser um ato integrante do conjunto de atos que constituem o 

processo e com eficácia para o processo, mas também uma terceira exigência se deve somar à duas 

precedentes – sendo ato do processo e com efeitos no ou para o processo, ele também deve ser ato que só no 

processo pode ser praticado”. (Idem, p. 43). 
132

 É interessante destacar que o novo Código de Processo Civil (Os Projetos de lei nos 6.025, de 2005, e 

8.046, de 2010) no Livro IV, intitulado de “Dos Atos Processuais”, identificou, no artigo 200, aquilo que 

seriam os atos da parte:  

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. 

Todavia, na Seção IV, Código de Processo Civil (Os Projetos de lei nos 6.025, de 2005, e 8.046, de 2010) 

identificou aquilo que foi chamado de “Dos pronunciamentos do juiz”, no artigo 203:  

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”.  

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por 

meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 495 e 497, põe fim ao processo ou a alguma de suas fases.  

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre na 

descrição do § 1º”. 

Não há motivo para alcunhar os atos processuais praticados pelo juiz no pomposo nome de 

“pronunciamentos”: são, assim como os atos das partes, atos processuais, pura e simplesmente. 
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Após definir o que seria o ato processual, Calmon de Passos identificou os seus 

elementos em pressupostos, supostos (ou requisitos) e condições. Em um critério lógico, os 

pressupostos estariam ligados à existência do ato processual. Os supostos (ou requisitos), 

por sua vez, conectam-se com a validade do ato processual. Por fim, as condições inserem-

se no campo da eficácia.
133

 

 

Os pressupostos precedem ao ato, mostrando-se juridicamente relevantes na 

composição da “suficiência do suporte fáctico”. São subjetivos (relativos às partes), 

objetivos (quanto ao seu objeto) e formais (quanto a forma do ato), para que o ato se 

tipifique ou se caracterize como ato jurídico perfeito e específico.
134

 O ato processual 

existe, portanto, se houve preenchimento suficiente do suporte fático para que o ato galgue 

uma qualificação jurídica como tal. 

 

Por sua vez, os requisitos integram a estrutura executiva do ato, que quando 

concretamente exercido (praticado), deve corresponder à estrutura executiva prevista pela 

lei. É a adequação do ato concretamente praticado aos “supostos” previstos em lei que lhe 

confere validade. Sobra às condições, por fim, o papel de outorgar eficácia ao ato, já que 

elas integram o suporte fático (tipo), mas não a estrutura executiva do ato. As condições 

conferem eficiência, identificando-se com tudo aquilo que é posterior ao ato, 

condicionando-lhe os efeitos.
135

 

 

No ato processual, em sentido contrário no campo do direito comum, a 

manifestação de vontade dos sujeitos do processo é irrelevante para a validade formal do 

ato.
136

 A vontade não pertence, deste modo, “à materialidade executiva do ato e somente 

                                                           
133

 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 36. 
134

 Idem, ibidem. 
135

 “O ato, como fragmento da continuidade que é a atividade do homem, de seu nascimento até sua morte, 

reclama, para sua própria conceituação como fato, seja considerado o que antes dele ocorreu e é significativo 

para a sua compreensão, e o que a ele se segue, o após, uma e outra coisa distintas do que Lee, ato, é em si 

mesmo, especificamente, isto é, o que constitui sua estrutura executiva – o quanto ocorrido entre o momento 

a quo e o ad quem postos como seus delimitadores. Quando se cuida de ato jurídico, ou de tipo, nada mais é 

que um ato ou um conjunto de atos jurídicos operando, no seu todo, como supostos de uma consequência 

jurídica específica, denominamos de pressuposto ao que precede o ato e é para ela juridicamente relevante; 

qualificamos como condição tudo quanto a ele se segue e é exigido para a produção dos efeitos específicos 

que ao tipo se associam, chamando de requisitos tudo quanto integra a estrutura executiva do ato.. 

Pressupostos,requisitos e condições, por sua vez, constituem o que denominamos de elementos do ato”. 

(PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 36). 
136

 REDENTI, Enrico. Diritto processuale civile, p. 257. 



37 

 

esta deve ser posta para o problema da perfeição ou imperfeição do ato”.
137

 Segundo 

Calmon de Passos, os atos praticados no processo, em sua quase totalidade, são atos 

jurídicos em sentido estrito, para os quais se exige “a vontade do ato” sem que se deva 

cogitar da vontade do praticante, em razão de ser o resultado predeterminado pela norma (o 

direito objetivo), o que retira do agente, no particular, qualquer poder de determinação.
138

 

Essa definição é crucial para que seja entendido corretamente o princípio da finalidade, 

tratado no decorrer deste trabalho. 

 

Assim, considerando que os atos processuais pertencem ao gênero dos atos 

jurídicos
139

 e sendo possível identificá-los no processo, é possível examiná-los sob três 

aspectos, com as nuances próprias do campo processual
140

: existência, validade e eficácia. 

De fato, para um estudo das invalidades processuais, o campo da validade é o principal 

foco de estudo, mas, para seguir a lógica sistêmica, não é possível estudá-lo sem passar, 

inicialmente, pelo campo da existência e, ulteriormente, pelo campo da eficácia. 

 

 

2.2.1 O Plano da existência 

 

Como mencionado anteriormente, o plano mais relevante para o estudo dos vícios 

dos atos processuais é o campo da validade. Todavia, como a existência do ato é premissa 

lógica para o estudo de sua validade, é necessário identificar os requisitos de existência do 

ato processual. 
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 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 64. 
138

 Idem, p. 68. 
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 DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 154 a 261; 

dos atos e nulidades processuais, p. 05. 
140

 BIDART, Adolfo Gelsi. De Las Nulidades en Los Actos Procesales, p. 28. A despeito de uma adoção dos 
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nulidades processuais, convém que esclareçamos não serem os princípios de Direito Privado os que 
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civil faz parte do Direito Público e é daí que recolhe seus princípios fundamentais. Do Direito Privado 

conservam-se a terminologia e a circunstância de as nulidades serem vícios mais graves que as 

anulabilidades, contando aquelas com regime jurídico rígido. É verdade que os processualistas, 

habitualmente, procuram subsídios no Direito Civil. Mas isto se deve à circunstância de se tratar do mais 

antigo dos ramos do Direito, visto como um todo. Entretanto, no estágio atual de desenvolvimento do 

processo civil enquanto ciência, parece não ter sentido querer trazer ao seu campo próprio, integralmente, os 

princípios do Direito Civil, até porque é ele o grande ramo do Direito Privado”. (Manual de direito 

processual civil, v.1: parte geral, p. 402-409). 
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O ato processual inexistente é aquele que não reúne as mínimas condições de 

fato
141

 para sua existência como ato jurídico,
142

 em razão de vício que se situa na própria 

vida do ato. Desta forma, não há que se falar em validade ou eficácia se ele sequer existe 

no sistema jurídico.
143

 É o único vício processual que não é sanável,
144

 nem com o 

esgotamento do prazo decadencial estabelecido em lei para a propositura da ação 

rescisória.
145

 

 

A inexistência jurídica consiste na sua irrelevância para o direito, resultante da falta 

de um elemento mínimo ou constitutivo do fato com relação ao seu suporte fático, 

impedindo a incidência do preceito normativo e a concretização do fato jurídico.
146

 É um 

não-ato, ou porque é praticado sem agente processualmente reconhecível (inexiste ato sem 

sujeito), ou porque não possui objeto processualmente reconhecível (inexiste ato sem 

objeto) ou porque é praticado sem forma processualmente reconhecível, sem modificação 

da realidade exterior (inexiste ato sem materialidade da ação).
147

 

 

O ato inexistente só reside no mundo fático e não tem lugar no mundo jurídico, já 

que produz tão somente “eficácia fática”. Neste sentido, salutar a lição de Teresa Arruda 

Alvim Wambier: 

 

Atos inexistentes juridicamente podem produzir efeitos, desde que isto seja 

possível material, fática e concretamente. Uma sentença a non judice, proferida 

v.g. por juiz aposentado, é inexistente. E se isso passar despercebido? A 

inexistência é jurídica, não fática.  Pode ser até que uma “sentença” sem 

decisum muito se aproxime, do ponto de vista da aparência, de uma sentença, no 

sentido jurídico. Mas não o é. Pode ser até que a forma como está redigida dê 

                                                           
141

 “Ao sofrer a incidência de norma jurídica juridicizante, a parte relevante do suporte fáctico é transportada 

para o mundo jurídico, ingressando no plano de existência. Neste plano, que é o plano do ser, entram todos os 

fatos jurídicos, lícitos ou ilícitos”. (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da 

existência, p. 134). 
142

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I: Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, p. 298. 
143

 Sobre o tema, interessante destacar a lição de Roque Komatsu, que disserta sobre a impropriedade técnica 

em se colocar ao lado do ato nulo e do anulável o ato inexistente: “Não há graduação entre o ato inexistente, 

o nulo e o anulável. Ao ato inexistente se opõe ao ato existente; este é que pode ser nulo, anulável ou válido. 

A dicotomia ato existente – ato inexistente, de um lado e a tricotomia ato válido – ato anulável, de outro, 

estão em planos diferentes”. (Da invalidade no processo civil, p.157-158). 
144 

 Em sentido contrário, Cássio Scarpinella Bueno afirma que: “todos os defeitos processuais, quer se 

localizem no plano da existência jurídica ou no plano da validade, devem ser entendidos como sanáveis.” 

(BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito 

processual civil, p. 495). 
145

 ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil, p. 464. 
146

 KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil, p.159. 
147

 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 103-104. 
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azo à confusão sobre o que seja decisum e o que seja fundamento. Contudo, 

enquanto uma autoridade (no caso uma autoridade investida de jurisdição) não o 

disser, se a sentença tiver aptidão material para gerar efeitos, os gerará.
148

  

 

Os atos processuais tidos por inexistentes, muito embora representem um dado de 

realidade empírica,
149

 não atenderam por completo ao pressuposto normativo, de modo que 

não chegam a ingressar no mundo jurídico.
150

 A sentença sem dispositivo e a sentença 

assinada por quem não é juiz são exemplos de atos processuais inexistentes usualmente 

encontrados na doutrina.
151

 Assim, os atos processuais inexistentes não podem ser 

ratificados ou retificados: como nunca existiram no mundo jurídico, a sua falta somente 

pode ser suprida pela efetiva prática do ato faltoso.
152

 

 

A constatação da existência do ato, portanto, é passo essencial para a ulterior 

análise de sua validade, feita no tópico a seguir. 

 

 

2.2.2 O plano da validade 

 

Confirmada a existência do ato jurídico mediante a verificação da presença dos 

pressupostos do suporte fático da norma jurídica, a investigação da validade do ato 

repousará na análise do seu preenchimento suficiente.
153

 Na esteira da lição de Pontes de 
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 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 461. 
149

 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 28. 
150

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 461. 
151

 Os exemplos existentes na doutrina foram sistematizados por Antonio do Passo Cabral (Nulidades no 

processo moderno: contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais, p. 

28). 
152

 Nesse sentido, parece que o legislador não adotou a melhor técnica ao definir, no artigo 37, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, que a não juntada do instrumento de procuração implicará a inexistência 

dos atos praticados. Se é hipótese, efetivamente, de inexistência, não poderia incidir a ratificação. Roque 

Komatsu explica: “O realizado, o operado, não se coaduna com a noção de inexistência jurídica. Os atos 

praticados são válidos e produzem seus efeitos. Se ocorrer ratificação por mandatário agora, com o 

mencionado instrumento, ela confirma os atos, retroagindo à data de cada ato. Se não ocorrer a ratificação, 

então: “serão havidos por inexistentes”, ou seja, o que existe será considerado inexistente: os atos existentes 

serão considerados como se não tivessem acontecido. Em última análise, tal consideração irá repercutir no 

plano da ineficácia. Assim, a ratificação é um fator especial de eficácia. (KOMATSU, Roque. Da invalidade 

no processo civil, p. 160). Além do mais, trata-se de ato praticado pela parte, que se sujeita ao regime da 

admissibilidade, e não ao regime da invalidação – sobre essa distinção, conferir o Capítulo 5. 
153 

“Enquanto o estudo do plano da existência determina atenção aos pressupostos do suporte fático, ou seja, 

dos supostos que permitem o reconhecimento do ato como portador de um sentido jurídico, a validade 

demanda a busca aos supostos complementares: os chamados requisitos. Os requisitos são, assim por dizer, 

os atributos dos pressupostos.” (SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do 

Formalismo-Valorativo, p. 65). 
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Miranda, se houver o preenchimento da hipótese de incidência de maneira deficiente, 

existirá defeito que poderá acarretar na invalidação do ato jurídico.
 154

 

 

A hipótese de incidência, sinônimo de os “supostos do ato”, decorre da forma pela 

qual o legislador escolheu para a prática de determinado ato. A verificação da validade 

decorre, portanto, da análise da equivalência entre a estrutura executiva do ato prevista em 

lei e a estrutura executiva do ato concretamente praticado. O ato que foge do tipo – atípico 

e viciado, portanto – está sujeito à sanção de invalidade.
155

 

 

No campo processual, a construção sistemática é voltada para que não existam 

invalidades. A invalidação de um ato processual é medida extremada,
156

 que somente 

decorre da efetiva decretação da invalidade pelo magistrado, de forma que não há 

invalidade que se opera de pleno direito.
157

 

 

Por esse motivo, nem todo defeito do ato processual gera, obrigatoriamente, uma 

invalidade. As meras irregularidades, também denominadas atos irregulares, podem ser 

definidos como aqueles atos praticados sem a observância de alguma regra formal, sem, 

entretanto, acarretar qualquer invalidade.
.158

 

 

Calmon de Passos, na mesma esteira, entende que os atos imperfeitos podem gerar 

a irregularidade, não existindo, portanto, correspondência necessária entre imperfeição e 

invalidade, visto que “a nulidade é uma imperfeição qualificada”.
159

 Assim, a imperfeição 

ou irregularidade pode vir a se tornar uma nulidade, mas nem sempre. O ato irregular “é o 

ato atípico eficaz, o ato defeituoso que não sofreu a sanção da ineficácia”.
160
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MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado, p. 3. 
155

 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 105. 
156

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I: Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, p. 298. 
157

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, v. 2, p. 586-587. 
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 “Serão meras irregularidades os defeitos do processo que não tiverem aptidão para exercer influência 

alguma sobre a justiça da decisão, ou seja, sobre a relação de adequação entre a norma aplicada, pelo juiz, na 

sentença, e os fatos (provas) da causa”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da 

sentença, p.190). 
159

 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 129. 
160

 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 111. 
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As irregularidades são vícios menores na forma do ato processual, como não 

utilização de tinta escura e indelével,
161

 mas que não geram consequencias prejudiciais ao 

ato e ao procedimento, de modo que não devem ter a sua invalidade decretada. 

 

Desse modo, é possível perceber, desde já, que há uma clara diferenciação entre a 

existência de um vício no ato e a necessidade de decretação de sua invalidade. A 

invalidação, diante do caso concreto, obedecerá a um roteiro cognitivo no qual a 

verificação da existência do vício é seguida da verificação de outros requisitos 

indispensáveis para o decreto de invalidação. 

 

É, portanto, no campo da validade que reside o juízo de invalidação do ato, tratado 

no Capítulo V deste trabalho e cerne de todo o estudo das invalidades processuais.  

 

 

2.2.3 O plano da eficácia 

 

Situado após o plano da existência e o plano da validade, o plano da eficácia não 

recebe a mesma atenção da doutrina em comparação aos demais, especialmente quando o 

estudo está centrado no tema da invalidade dos atos processuais.
162

  

 

A eficácia jurídica, em síntese, relaciona-se com as consequências ou efeitos que se 

espera que sejam produzidos por determinado ato jurídico.
163

 A eficácia jurídica decorre da 

incidência da norma jurídica no fato, com a irradiação das consequências nela previstas 

para o suporte fático descrito.
164

 

 

A atipicidade relevante acarreta a invalidade do ato e sua consequente ineficácia, já 

que o ato cessa de produzir efeitos. E essa improdutividade de efeitos ora resulta da 

decretação da invalidade do ato, que alcança efeitos já produzidos, ora assume outras 
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 Código de Processo Civil, artigo 169: “Art. 169. Os atos e termos do processo serão datilografados ou 

escritos com tinta escura e indelével, assinando-os as pessoas que neles intervieram. Quando estas não 

puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão certificará, nos autos, a ocorrência”. 
162

 Sandro Gilbert Martins, que possui escrito somente dedicado ao campo da eficácia, destaca: “De todos os 

mencionados planos de análise do ato jurídico, certamente, o menos explorado em nível doutrinário – e por 

isso mesmo o que se apresenta mais intricado – é o plano da eficácia jurídica”. (Processo, procedimento e 

ato processual. O plano da eficácia, p. 8). 
163

 MARTINS, Sandro Gilbert. Processo, procedimento e ato processual. O plano da eficácia, p. 87. 
164

 Idem, ibidem. 
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formas, como a do indeferimento, que é sanção à atipicidade relevante do ato que ainda 

não produziu efeitos, para que eles não venham a ocorrer. O indeferimento é, portanto, 

uma forma obstativa da eficácia.
165

 

 

Há ineficácia do ato quando, mesmo existente e válido, ele não produz efeitos por 

determinado tempo ou para determinadas pessoas.
166

 Como ensina Barbosa Moreira, a 

eficácia do ato é a sua aptidão para produzir efeitos no mundo do direito. Na maior parte 

das vezes, se o ato (além de existir) é valido, tem essa aptidão. Por exemplo, um contrato 

válido, normalmente, faz nascer para as partes os direitos e obrigações neles previstos. 

Reciprocamente, se o ato não vale, em regra não produz os efeitos normais. Esses 

princípios, todavia, não são absolutos. Pode suceder que, apesar de válido, o ato deixe de 

produzir efeitos por certo tempo, ou para determinadas pessoas. Assim, v.g., o ato válido 

praticado sob condição suspensiva é ineficaz enquanto não sobrevenha o acontecimento a 

que ficou condicionado (Código Civil, art. 118); a alienação a non domino – ao contrário 

do que com frequência se supõe -, vale, posto que não produza efeitos para ao verdadeiro 

dominus. Em compensação, pode a lei, a título excepcional, atribuir efeitos a ato 

inválido.
167

 

 

Conforme ensina Roque Komatsu,
168

 são três as espécies de fatores de eficácia. O 

primeiro seriam os fatores de suspensivos da eficácia, sem os quais o ato praticamente 

nenhum efeito produz, sendo que, nesse caso, a eficácia é meramente potencial.
169

 O 

segundo seriam os fatores de atribuição da eficácia diretamente pretendida, indispensáveis 

para o ato que já é de algum modo eficaz para as partes.
170

 Por fim, os fatores resolutivos 

da eficácia, que acarretam a ineficácia ulterior caso venham a se verificar.
171

 

 

A diferenciação entre a ineficácia e a invalidade centra-se na característica do 

defeito. Os atos são inválidos quando o vício é intrínseco, ou seja, o defeito está em um dos 
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 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicadas às nulidades 

processuais, p. 264. 
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 TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 17. 
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 Apud TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 18. 
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 Da invalidade no processo civil, p. 38-39. 
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 FALZEA, Angelo. La condizione e gli elementi dell’atto giuridico, p. 45. 
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 Para essa situação, Sandro Martins Gilbert explica que um exemplo é do “representante que atua sem 

poderes, onde os efeitos dependerão de futura ratificação, embora alguns sejam desde logo verificados”. 

(Processo, procedimento e ato processual. O plano da eficácia, p. 91). 
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 GILBERT, Sandro Martins. Processo, procedimento e ato processual. O plano da eficácia, p. 91. 
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seus requisitos internos. Por sua vez, os atos válidos, porém ineficazes, possuem defeitos 

extrínsecos, exteriores ao ato, que constituem obstáculos na produção de seus efeitos.
172

 É 

criação do direito, mesmo quando o efeito jurídico coincida com o evento físico.
173

 

 

Assim, na medida em que a invalidade já acarreta, por decorrência lógica, a 

ineficácia, é nesse campo do ato jurídico que o estudo dos vícios do ato processual deve 

centrar-se, como é feito no presente trabalho. 
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 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 30-31. 
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 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, tomo V, p. 33. 
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3. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SISTEMA DAS INVALIDADES 

PROCESSUAIS 

 

 

Na lição de Alexy, as regras e os princípios são normas jurídicas, porque dizem o 

que deve ser (deontologia jurídica).
174

 Os princípios, ainda segundo a lição de Alexy, são 

“normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes”.
175

 Noutra borda, as regras “são normas que 

sempre são satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer 

exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, 

determinações no âmbito daquilo que é fático e juridicamente possível”
176

. 

 

Nesse sentido, Salvatore Satta
177

 identifica, à luz do direito italiano, a existência de 

regras e princípios limitadores, objetivos e subjetivos,
178

 no reconhecimento das 

invalidades no campo do direito processual civil. Essas mesmas diretrizes, de certa forma, 

estão consagradas no direito brasileiro nos princípios da instrumentalidade, no princípio do 

prejuízo, no princípio do interesse, na regra da preclusão e na regra do aproveitamento dos 

atos e da convalidação, identificados como elementos do “sobredireito processual”,
179180

 a 

seguir estudados.
181
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 Teoria dos direitos fundamentais, pp. 86-87. 
175

 Idem, p. 90. 
176

 Idem, p. 91. 
177

 Diritto processuale civile, p. 243. 
178

 “As limitações de ordem subjetiva, segundo Salvatore Satta, são as seguintes: que exista um interesse, 

decorrente de um dano; que o interessado se manifeste no primeiro momento possível; que o interessado não 

tenha dado causa a essa nulidade e, por último, que não tenha havido renúncia expressa ou tácita. 

Já as limitações de ordem objetiva, para o mesmo doutrinador, consistem em: limites externos ao ato nulo (a 

nulidade de um ato não importa a nulidade dos atos precedentes, nem a dos subseqüentes, que dele foram 

independentes), e limites internos do ato nulo (a nulidade de uma parte do ato não atinge as outras partes que 

sejam independentes).” (apud BONÍCIO, Marcelo Magalhães. Aspectos básicos do sistema de invalidades, 

p. 85). 
179

 “Se o processo jurisdicional outra coisa não é senão meio ou método de solução de controvérsias, 

regulado de forma a possibilitar o desenvolvimento seguro, sem dilações indevidas, bem como garantir que 

as partes possam influir no resultado, participando efetivamente de tudo o que nele ocorrer, fica evidente o 

predomínio do fim sobre a forma. Esta serve tão-somente para proporcionar os resultados esperados. Daí a 

ideia do sobredireito processual, constituído pelas normas destinadas a abrandar o rigor das consequências 

impostas pelo por descumprimento da técnica processual. (...). Mas também, e principalmentre, torna viável a 

desconsideração do vício se inexistente prejuízo em relação aos objetivos pretendidos como a forma.” 

(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 61). O autor 

destaca que a expressão “sobredireito processual” foi inicialmente utilizada por Galeno Lacerda, no escrito O 

Código e o Formalismo Processual.  
180

 Os princípios específicos ligados ao sistema das invalidades são decorrentes, em certa forma, dos 

princípios constitucionais do processo. É possível considerá-los como uma forma de concretização dos 
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3.1 O princípio da instrumentalidade 

 

A instrumentalidade das formas,
182

 devidamente positivada no Código de Processo 

Civil,
183

 é importante guia para toda a construção do sistema da teoria das invalidades 

processuais, podendo ser considerado o seu principal princípio norteador.
184

 

 

                                                                                                                                                                                
princípios constitucionais, do qual são derivados. Ricardo Leonel explica como os princípios constitucionais 

atuam como parâmetro de todo o processo civil: “Recordemos que nosso modelo processual é delineado a 

partir do denominado Direito Processual Constitucional, ou seja, da “tutela constitucional do processo”, que 

envolve o conjunto de normas constitucionais que estabelecem os parâmetros a serem observados pelo 

legislador infraconstitucional na conformação do sistema processual.A propósito, embora o constituinte tenha 

sido extremamente pródigo na previsão de garantias constitucionais do processo, basta que invoquemos, 

como garantias-síntese, o devido processo legal e o contraditório com a ampla defesa e recursos que lhe são 

inerentes (art.5º, LIV e LV da CF/88), para, a partir delas, dimensionar adequadamente o sistema de 

nulidades no direito processual civil.Em outras palavras, embora possa parecer simples, o emprego prático do 

raciocínio gera controvérsias, mas ele deve ser destacado: no exame das nulidades em concreto, avalia-se não 

só o respeito ao formalismo no processo, mas se o escopo das regras procedimentais, ou seja, a garantia do 

devido processo legal, e o contraditório, foram preservados. Isso nada mais é que exame do processo, como 

método de solução de conflitos, e de suas formas como garantias aos litigantes, a partir de suas premissas 

constitucionais.” (LEONEL, Ricardo de Barros. Sistema das nulidades processuais e instrumentalidade 

do processo, p. 160). 
181

 Em diversos casos, quando a jurisprudência analise alguma invalidade suscitada, é feito menção aos 

institutos de sobredireito tratados no presente capítulo, de forma conjunta. Por exemplo, o aresto a seguir 

menciona o princípio da instrumentalidade e o princípio do prejuízo: “Recurso especial que discute o 

cabimento de honorários advocatícios em medida cautelar extinta sem apreciação do mérito por perda de 

objeto. Incidentalmente, verifica-se a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração. 3. A 

atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração supõe a prévia intimação da parte embargada, 

em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena do julgamento 

padecer de nulidade absoluta. Precedentes. 4. A regra acima admite mitigação na hipótese em que o acórdão 

seja objeto de embargos de declaração interpostos por ambas as partes, impugnando o mesmo tema (valor 

dos honorários advocatícios), bem como objeto de recurso especial das duas partes, possibilitando que a 

matéria seja amplamente revista, assegurando a observância do devido processo legal e da ampla defesa. 5. 

Em consonância com o art. 219, § 1º, do CPC e com o princípio da instrumentalidade das formas, a 

decretação de nulidade de atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, 

prevalecendo o princípio pas de nulitte sans grief. 6. Não há sentido em se determinar a devolução dos autos 

à origem para possibilitar ao embargado a impugnação dos embargos de declaração se a via especial já foi 

aberta para análise da questão. Na verdade, a baixa dos autos teria efeito inverso, prejudicial às partes, indo 

de encontro aos princípios da razoável duração do processo e da economia processual”. (REsp 1395289/SP, 

Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014). 
182

 A instrumentalidade das formas, como ensina Dinamarco, é uma decorrência do princípio da 

instrumentalidade do processo: “a instrumentalidade do sistema processual consiste projeção a maior da 

instrumentalidade das formas e suporte metodológico para a sustentação desta e seu melhor entendimento”. 

(DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, p. 269). 
183

 Nos artigos 154 e 244 do CPC:  

“Art. 154. Os atos e termos processuais não dependem de forma determinada senão quando a lei 

expressamente a exigir, reputando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade 

essencial”. 

“Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o juiz considerará válido 

o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade”. 
184

 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 44. Bedaque identifica que o princípio da instrumentalidade 

subordina-se os princípios da finalidade do ato e da ausência de prejuízo: “O princípio da instrumentalidade 

das formas, que rege a validade dos atos processuais em geral subordina-se a dois outros princípios que 

condicionam a sua admissibilidade: o da finalidade do ato e o da ausência de prejuízo”. (BEDAQUE, José 

Roberto dos Santos. Nulidade processual e instrumentalidade do processo, p. 57). 
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Segundo o princípio da instrumentalidade, os atos que incidirem em atipicidade 

somente terão a sua invalidade reconhecida se o objetivo do ato ou do processo não for 

alcançado.
185186

 É importante destacar que a finalidade do ato não é o objetivo pretendido 

pelo sujeito que o praticou, mas sim o objetivo previsto no ordenamento para aquele 

determinado ato.
187

 

 

A atividade do magistrado, ao deparar-se com uma atipicidade formal do ato 

processual, consistirá numa “correlação entre meio e fim”,
188

 para avaliar se, a despeito da 

existência de vício formal no ato, os objetivos previstos na lei foram devidamente 

atingidos. É justamente na comparação entre o modelo previsto em lei em relação ao ato 

praticado que incide a instrumentalidade.
189

 Conforme ressalta Arruda Alvim, “interessa 

primordialmente, no ato processual, o seu fim, o qual, uma vez atingido, faz com que não 

se justifique a decretação de nulidade do ato, mesmo se desconforme ao modelo.” 
190

 

 

O instrumentalismo das formas, como manifestação da instrumentalidade lato 

senso, ressalta a importância do processo para fins sociais, jurídicos e políticos do Estado. 

A visão instrumentalista coloca o cidadão no centro da tutela jurisdicional, sendo que o 

objetivo do processo é a prestação de justiça efetiva e adequada.
191

 

                                                           
185

 TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. Teoria do Princípio da Fungibilidade, p. 59. 
186

 Liebman, ao analisar o direito processual italiano, destaca a adoção do mesmo princípio naquele 

ordenamento jurídico: “A nossa lei, inovando profundamente, adotou como diretriz principal na disciplina 

das nulidades o princípio da instrumentalidade das formas, que subordina a invalidade de um ato processual 

não à simples inobservância destas, mecanicamente verificada, mas à relação, apreciada caso por caso, entre 

o vício e o escopo do ato; comina-se a nulidade apenas quando o ato, por efeito do vício, não tiver podido 

atingir o seu escopo, tudo de maneira a salvar o que foi feito na maior medida em que as exigências técnicas 

do processo o permitam”. (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile, p.258). 
187

 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 130. 
188

 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 46. Assim discorre o autor: “O juiz moderno, então, realiza 

uma dupla operação para concluir pela invalidação de um ato processual. Primeiramente, cumpre o binômio 

perfeição-eficácia: compara as forma previstas na lei (o modelo normativo), com aquelas do ato praticado (o 

suporte fático). Se concluir pela perfeição formal, é garantida a eficácia do ato processual. Considerando 

haver atipicidade, desrespeito à forma, não deve haver automaticamente decretação da invalidade. Necessário 

prosseguir à segunda etapa do raciocínio judicial, esta baseada no princípio da instrumentalidade das formas. 

Veja-se que a imperfeição do ato é indispensável para que seja pronunciado inválido (e portanto ineficaz), 

mas não é suficiente para tanto. Ao aplicar o princípio da instrumentalidade, deve o juiz empreender análise 

da correlação meio-fim, isto é, se as formas previstas para a prática do ato, ainda que desrespeitadas, não o 

impediriam de atingir suas finalidades”. (Idem, p. 47) 
189

 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo, p. 288. 
190

  ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil, p. 463. 
191

 “No âmbito do processual, essas ideias devem considerar a razão de ser da forma, os interesses protegidos, 

os objetivos a serem atingidos pelos atos e o escopo central do processo, caracterizado pela justa solução das 

controvérsias. Sempre que os elementos do caso concreto indicarem que os atos e acima de tudo o processo 

alcançaram seu fim e que a imperfeição detectada não trouxe danos para o exercício da jurisdição nem para 
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Com o instrumentalismo, a jurisdição é deslocada para o foco do estudo da ciência 

processual. Com a inequívoca aceitação que o processo não pode ser considerado um fim 

em si mesmo, valoriza-se o seu perfil teleológico, diretriz axiológica para os aplicadores do 

direito. É, portanto, um dos principais nortes exegéticos para o sistema das invalidades 

processuais. 

 

Porém, no campo das invalidades processuais, a instrumentalidade da forma sempre 

atuará em conjunto com os demais princípios do sobredireito processual. Não é possível 

aplicá-lo, por exemplo, em um caso com desvio de procedimento que gerou prejuízo, 

efetivo e concreto, a uma das partes. 

 

De igual modo, a instrumentalidade da forma não pode ser aplicada 

indistintamente, sob pena de violação dos princípios constitucionais ligados ao processo. 

Em determinados vícios dos atos processuais, especialmente nos vícios da sentença,
192

nos 

quais é importante para a validade do ato não somente a sua forma, mas o seu conteúdo, a 

instrumentalidade pode ser barrada na necessidade de valoração do conceito de “justiça da 

decisão”.  

 

Se, por exemplo, uma decisão foi proferida por juiz com incompetência absoluta, 

não cabe ao Tribunal, ao apreciar eventual ação rescisória,
193

 analisar se a decisão foi justa 

ou não. Por faltar requisito de validade da relação processual – investidura do juiz – não se 

deve aplicar os princípios da instrumentalidade e do prejuízo. 

 

Por isso, a compreensão total da instrumentalidade das formas só é possível com 

um estudo casado com o princípio do prejuízo, além de uma análise específica de 

determinadas situações de vícios na sentença, feitas no presente trabalho. 

 

                                                                                                                                                                                
os interesses tutelados, não há lugar para a decretação de nulidade (pas de nullité sans grief). É o espírito da 

instrumentalidade das formas (art. 244). Essas noções aplicam-se tanto ao trato da nulidade cominada quanto 

ao de nulidade não cominada, tanto ao trato da nulidade absoluta quanto ao de nulidade relativa: o alcance 

dos objetivos programados para os atos preserva sua eficácia, em virtude da ausência de prejuízos.” 

(BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 28). 
192

 Tratados no Capítulo 6 deste trabalho. 
193

 Sobre a ação rescisória e a invalidade dos atos processuais, ver item 5.3.2, infra. 
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3.2 O princípio do prejuízo 

 

 

O princípio do “pas de nullité sans grief”, herdado do direito francês
194

, foi 

positivado no direito processual civil brasileiro
195

 e é um dos princípios norteadores de 

todo o sistema de invalidade.
196

 Significa, em síntese, que eventual atipicidade da forma do 

ato processual pode ser desconsiderada pelo juiz se, no caso concreto, não houver dano aos 

litigantes
197

 ou quando o magistrado estiver convicto que o julgamento de mérito será 

favorável à parte a quem aproveitaria a sua decretação.
198

 

 

A verificação de prejuízo, segundo a doutrina de Calmon de Passos,
199

 reside na 

constatação de que certas faculdades processuais das partes, que poderiam colaborar no 

resultado da demanda, foram perdidas ou reduzidas em razão do vício processual. O 

intérprete buscará o aspecto teleológico da norma
200

 e verificará, no caso concreto, se o 

vício do ato processual foi suficiente a causar prejuízo, já que o objetivo da norma não foi 

atingido. 

 

                                                           
194

 No Processo Civil francês prevalecem, quanto às nulidades, as regras de que "não há nulidade sem 

previsão legal" (pas de nullité sans texte) e "não há nulidade sem prejuízo" (pas de nullité sans grief). 
195

 “Art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode 

ser requerida pela parte que lhe deu causa”. 
196

 A jurisprudência aceita, tranquilamente, a incidência do princípio do prejuízo como regra norteadora do 

sistema das invalidades. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, destacam-se os seguintes julgados: STJ, 

AgRg no REsp 1.294.465/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, DJe de 26/08/2014; AgRg no REsp 

1.434.880/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe de 06/08/2014; EREsp 1.121.718/SP, 

Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, REsp 1440298/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, 

2ª Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014. 
197

 “A observância das formas constitui, portanto, fator de regularidade procedimental, garantindo às partes 

um perfeito conhecimento do curso do processo e dos atos que nele se pratica. (...) Todavia, sacrificar o 

processo em sua marcha ou eficácia, em virtude apenas de inobservância de forma, sem que prejuízo tenha 

daí advindo às partes, é orientação hoje abandonada, pois as leis processuais, antes que presas à regra da 

relevância absoluta da forma, seguem o princípio da instrumentalidade das formas, em que o aspecto formal 

do ato cede passo a sentido telelológico, e o modus faciendi à causa finalis.’ (MARQUES, José Frederico. 

Manual de direito processual civil. v. 1, p. 505). 
198

 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 51 
199

 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 130. 
200

 “Ao interpretar as regras de Direito, inclusive as de natureza processual, não pode o hermeneuta limitar-se 

à análise dogmática do fenômeno, ignorando que o sistema de direito positivo é inspirado em experiências 

que o antecedem e visa a atingir determinados fins. Nessa medida, a realidade histórica e o aspecto 

teleológico devem influir na compreensão do significado das normas”. (BEDAQUE, José Roberto dos 

Santos, Efetividade do processo e técnica processual, p. 416). 
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O princípio do prejuízo tem, portanto, intensa relação com a regra da verificação do 

alcance da finalidade dos atos, normalmente identificado pela doutrina como um princípio 

autônomo no sistema das invalidades. Todavia, parece que a ligação entre ambos é 

indissociável, já que sempre que se verifica o prejuízo, a finalidade do ato deixou de ser 

atendida.
201

  

 

Segundo Satta, a finalidade do ato, no direito processual civil, será sempre aquela 

pretendida pela lei.
202

 Sempre que a finalidade do ato atingir o objetivo previsto na lei, não 

haverá nulidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a 

publicação feita em nome diverso do advogado indicado pela parte não é inválida se o 

vício não impedir a prática tempestiva do ato processual seguinte, conforme aresto abaixo: 

 

“1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se para a declaração 

de nulidade processual nas hipóteses de não-atendimento de pedido expresso de 

que futuras intimações relativas ao feito sejam realizadas em nome de 

determinado Advogado ou Procurador. Todavia, assim como se deve primar pela 

atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a declaração de 

nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, sempre à luz do 

caso concreto. Na hipótese, verifica-se, inequivocamente, que os interesses dos 

recorridos foram criteriosamente protegidos, tanto que a primeira decisão que 

lhes foi desfavorável foi prontamente combatida por Agravo Regimental, 

tempestivamente apresentado.”
203

 

 

O caso acima transcrito é paradigma perfeito para a demonstração da incidência do 

princípio do prejuízo e de sua correlação inafastável com o princípio da finalidade: a 

despeito de o ato processual não ter atendido à formalidade legal (constar o nome do 

advogado da parte), a invalidade não deve ser decretada, já que a parte tomou ciência da 

publicação e praticou o ato processual decorrente.
204

 

                                                           
201

 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 133. 
202

 SATTA, Salvatore. Diritto processuale civile, p. 156. 
203

 STJ, REsp 1409705/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 

16/06/2014, DJe 04/08/2014. 
204

 Outra situação concreta de violação ao suposto normativo que não acarreta invalidade do ato, por ausência 

de prejuízo, é tratada no acórdão do Superior Tribunal de Justiça a seguir, no caso em que uma parte não teve 

acesso aos novos cálculos apresentados pelo contador judicial, mas, de fato, os cálculos lhe eram favoráveis: 

“1. Observados os princípios da instrumentalidade e da economia processual, uma vez atendida a finalidade 

da norma positivada no art. 38 da LC 73/93 e, principalmente, ante a ausência de efetivo prejuízo para a 

recorrente, não há falar em nulidade por falta de intimação pessoal. 2. A declaração da nulidade dos atos 

processuais depende da demonstração da existência de prejuízo à parte interessada, conforme dispõe o art. 

249, §1o. do CPC, o que, de fato, não ocorreu no presente caso, consoante expendido pelo Tribunal de 

origem. 3. “Na hipótese dos autos, a Corte de origem consignou que a despeito da ausência de intimação para 

contestação das novas contas apresentadas pela Contadoria Judicial, inexiste razão para anular o ato, uma vez 

que não houve prejuízo à Autarquia, já que os novos cálculos, tão somente, excluíram da conta os valores 

referentes ao período de férias do mês de junho/91, o que beneficia o ora Agravante, por diminuir o valor 
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O mesmo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que a ausência de intimação 

específica para manifestação sobre documentos novos não é causa de invalidade do 

processo se o documento juntado aos autos nessas condições não influiu na solução da 

demanda.
205

 Ora, se o documento não influiu na formação de convencimento do 

magistrado, não houve prejuízo à parte, de modo que, a despeito da existência de vício em 

razão da ausência de ato processual previsto em lei (intimação da parte para manifestar-se 

sobre o documento), a invalidade não é decretada pela ausência de prejuízo. 

 

É por isso que o princípio do prejuízo compõe, inclusive, o suposto normativo do 

juízo de invalidação, na chamada equipolência da forma,
206

 tratada no Capítulo 5 deste 

trabalho. 

 

                                                                                                                                                                                
devido. 4. Agravo Regimental do DNOCS desprovido”. (AgRg no REsp 1426995/CE, Rel. Ministro 

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 14/11/2014). 
205

 STJ, EDcl no Ag 836.413/MT, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 

27/11/2014. 
206

 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 130. 
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3.3 O princípio do interesse 

 

 

O princípio do interesse, também positivado no Código de Processo Civil,
207208

 

consagra a boa fé processual como parte integrante do sistema de invalidades.
209

 Em 

síntese, invalidade do ato processual não pode ser suscitada pela parte que deu causa ao 

vício e, muito menos, decretada em seu proveito.
210211

 

 

Na verdade, uma moderna interpretação do princípio do interesse poderia sugerir 

que a parte favorecida pela invalidade, em tese e em algumas situações específicas, possa 

sim suscitá-la, ou, no mínimo, alertar o magistrado sobre o vício. Assim, quando, por 

exemplo, o Ministério Público deveria intervir em determinado feito e não o fez, cabe às 

partes, inclusive aquela cuja presença não justifica a intervenção do Parquet, alertar ao juiz 

sobre o vício. O dever de colaboração fundamenta essa atitude processual.
212

 

 

O que não se admite, por outro lado, é que a parte eventualmente beneficiada pela 

decretação da invalidade tenha contribuído para o surgimento do vício. Trata-se, como 

                                                           
207 

“Art. 243. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode 

ser requerida pela parte que lhe deu causa”. 
208

 “Art. 249. O juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará que atos são atingidos, ordenando as providências 

necessárias, a fim de que sejam repetidos, ou retificados. 

§ 1o O ato não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte. 

§ 2o Quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a 

pronunciará nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta”. 
209 

DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil,. v. II, p. 598. 
210

 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 53. Bondioli informa que o princípio do interesse também 

está presente na análise das invalidades em grau recursal: “(...) quando a decretação da nulidade aproveitar 

apenas à parte que vier a ser favorecida por um pronunciamento do tribunal acerca do meritum causae e a 

desconsideração da irregularidade não trouxer prejuízo para o exercício da jurisdição, não se declara a 

invalidade nem se cogita da realização ou renovação do ato processual: contorna-se o vício e julga-se o 

mérito (art. 249, §2º). (BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de 

controle, p. 33). 
211

 Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

“1. A nulidade processual só pode ser alegada por quem a aproveita, em razão da necessidade de efetiva 

demonstração do prejuízo. 

2. O litisconsorte regularmente citado não tem interesse na anulação do processo por ausência de nomeação 

de curador especial a outro demandado que, citado por hora certa, ficou revel. 

3. Agravo regimental provido para negar seguimento ao recurso especial”. 

(AgRg no AgRg no REsp 1137576/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 

10/11/2014). 
212

 O dever de colaboração, inclusive, será positivado no novo Código de Processo Civil (Projetos de lei nos 

6.025, de 2005, e 8.046, de 2010). A redação do artigo 5º provavelmente será a seguinte: “Art. 5º Aquele que 

de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. 
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indicado pela doutrina,
213

 de manifestação do nemo potest venire contra factum proprium 

no sistema das invalidades. 

 

Segundo Antonio do passo Cabral, existem quatro pressupostos para a aplicação do 

venire contra factum proprium: “a existência de dois atos processuais sucessivos no tempo 

(factum proprium e uma segunda conduta); que o segundo comportamento seja 

incompatível com o anterior; que seja observada legítima confiança na conservação da 

primeira conduta; e quebra de confiança pela contradição comportamental”.
214

 

 

A mesma parte, nessa concepção, tem o dever de boa fé objetiva de manter uma 

coerência de conduta: se a parte deu causa ao vício formal, não pode ela própria, em 

evidente contradição, suscitá-la em seu proveito para interromper a marcha processual.
215

 

 

É interessante, por exemplo, a questão debatida pelo Superior Tribunal de Justiça 

no processo REsp 769.935/SC.
216

 No caso dos autos, o procurador da parte veio a falecer 

no curso do processo (enquanto o feito aguardava julgamento da sentença), sendo que esse 

evento não foi noticiado nos autos. Após o julgamento, outro advogado ingressou no feito, 

em favor da parte outrora assistida pelo causídico falecido e interpôs o recurso de apelação 

tempestivamente, mesmo tendo a sentença sido publicada em nome do falecido. A 

apelação depois não foi conhecida por irregularidade na representação.  

 

No recurso especial, a parte sustentou a invalidade do processo em razão da não 

suspensão do feito em razão do falecimento do seu patrono, como a consequente nulidade 

da intimação da sentença em razão de ela ter sido realizada em nome do falecido 

advogado. Com isso, a parte pretendeu a “contaminação” da invalidade de todos os atos 

posteriores, inclusive do acórdão que não conheceu do seu recurso por irregularidade de 

representação. 

                                                           
213

 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 314. 
214

 Idem, ibidem. 
215

 Antonio do Passo Cabral traz mais um exemplo da situação ora analisada: “Outro caso ocorreria se o juiz, 

na audiência preliminar (que tem a função saneadora, art. 331 do CPC) indagasse às partes se têm alegação 

de nulidades, ou seja, se expressamente as provocasse a avaliar a relevância das atipicidades até aquele 

momento. Uma resposta negativa indicaria uma tendência de comportamento, que depois não poderá ser 

contrariada pela alegação do vício”. (CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: 

contraditório, proteção da confiança e validade prima facie dos atos processuais, p. 317). 
216

 STJ, REsp 769.935/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª 

Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 25/11/2014. 
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O Superior Tribunal de Justiça, por maioria, decidiu que era inválida a intimação da 

sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual 

consta apenas o nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros 

profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores não 

constaram da respectiva publicação. Afirmou o Tribunal que o ônus da parte em comunicar 

o falecimento de seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando 

razoável sua exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do 

procurador, do que não cabe presunção.
217

 

 

Por sua vez, o Ministro Raul Araújo apresentou voto divergente, no qual sustentou 

que não havia irregularidade na intimação para apresentar apelação feita em nome de 

advogado falecido quando a intimação foi atendida pela parte, com apresentação 

tempestiva de apelação, apesar de subscrita a peça recursal por advogado destituído de 

procuração nos autos.
218

 

 

Na verdade, diante da incidência das regras do sobredireito processual, 

aparentemente a alegação de invalidade formulada pela parte esbarraria no princípio do 

                                                           
217

 Segue a ementa do acórdão: “1. A morte do advogado da parte impõe a imediata suspensão do processo, 

desde a ocorrência do fato, sendo nulos os atos processuais posteriormente praticados, ressalvadas as medidas 

de urgência determinadas pelo juiz (CPC, art. 265, I, c.c. art. 266). 2. É nula a intimação da sentença 

realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato processual consta apenas o nome de 

advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que outros profissionais representavam a mesma parte, se os 

dados dos demais procuradores não constou da respectiva publicação. Precedentes. 3. O ônus da parte em 

comunicar o falecimento de seu patrono deve ser interpretado cum grano salis, só se mostrando razoável sua 

exigência na hipótese em que inequívoca a ciência do falecimento do procurador, do que não cabe presunção. 

4. Recurso especial provido. (STJ, REsp 769.935/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro 

Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 25/11/2014). 
218

 O voto divergente seguiu a seguinte linha: “Não há irregularidade na intimação para apresentar apelação 

feita em nome de advogado falecido quando a intimação foi atendida pela parte, com apresentação 

tempestiva de apelação, apesar de subscrita a peça recursal por advogado destituído de procuração nos autos. 

Isso porque na época não havia notícia nos autos acerca do ocorrido. Apenas mais de um ano após a 

publicação da sentença e já com certificação do trânsito em julgado da decisão do relator que negou 

seguimento ao apelo, é que houve a notícia nos autos do óbito do advogado. Além disso, este Tribunal tem 

orientação firme no sentido que, havendo mais de um advogado constituído nos autos, como na espécie, é 

válida a intimação feita em nome de um único causídico, quando não conste pedido expresso para que seja 

realizada em nome do outro. Não é possível a restituição do prazo para apresentação de apelação, apesar de 

publicada a intimação em nome de advogado falecido, quando foi oferecida a apelação por advogado sem 

procuração nos autos. Isso porque houve descuido na condução do processo por parte do causídico que 

subscreveu o recurso de apelação, que atuava sem regular instrumento de procuração. Não houve 

apresentação de recurso a fim de que, com respaldo no art. 13 do CPC, fosse permitida a regularização 

processual. Além disso, há decisão judicial transitada em julgado, que deve ser respeitada, sob pena de se 

criar insegurança jurídica com a restituição do prazo recursal, não se aplicando ao caso o art. 507 do CPC”. 

(STJ, voto divergente do Ministro Raul Araújo no REsp 769.935/SC, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 25/11/2014). 
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interesse: além de a parte ter sido causadora da invalidade ao não comunicar o falecimento 

de seu patrono (ou ao menos partícipe do vício), também está aproveitando-se da 

invalidade para suprir uma falha de admissibilidade em ato por ela praticado 

posteriormente (recurso não conhecido por irregularidade de representação). Por certo, a 

melhor solução seria considerar que a invalidade havia sido convalidada pelo ato da parte 

(interposição de recurso), sendo que o vício na admissibilidade do apelo se deu por culpa 

exclusiva da parte. 

 

O princípio do interesse, portanto, também integra o sistema do sobredireito 

processual e deve ser analisado nas etapas do juízo de invalidação. 
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3.4 Presunção de validade dos atos 

 

Todos os atos processuais, até decisão em contrário, devem ser considerados 

válidos. Como já dito, não há invalidade de pelo direito no direito processual civil, sendo 

que qualquer invalidação deve ocorrer mediante decisão judicial. Desse modo, é correto 

entender que há uma presunção juris tantum de validade dos atos. 

 

Nesse sentido, até os atos com vícios aparentes e de fácil constatação não poder ser 

tidos, prima facie, como inválidos. Isso se deve justamente em razão da incidência das 

regras e princípios traçados no presente capítulo, em especial a instrumentalidade e a 

ausência de prejuízo. 

 

Para que uma invalidade seja reconhecida, novamente segundo disposição expressa 

de texto de lei,
219

 é indispensável que, antes da decretação, seja analisada a possibilidade 

de aproveitamento do ato que violou o tipo legalmente previsto. Igualmente, uma vez 

instaurado o estado de invalidade do ato, mediante decretação
220

, é necessário verificar a 

possibilidade de convalidação do ato viciado.
221

  

 

Dall”Agnol Junior
222

 esclarece que no tocante ao sistema das nulidades processuais, 

possui capital importância o princípio da relevância relativa das formas legais, que implica 

no reconhecimento de que a forma prevista em lei deve ser respeitada, mas não de modo 

completamente vinculado ao tipo normativo. 

 

Inclusive, justifica-se muito mais a existência de um sistema processual que busque 

impedir a configuração das invalidades ou que, de alguma forma, forneça meios para saná-

las, do que um sistema que se preocupe somente com os efeitos dos vícios dos atos 

                                                           
219

 “Art. 250. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser 

aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as 

prescrições legais. 

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa”. 
220

 Ratifica-se a posição que não existe invalidade processual de pleno direito no campo do processo civil: 

sempre será necessária a decretação. 
221 

SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 

138.  
222

 DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. III. Arts. 

154-261. Dos atos e nulidades processuais, p. 417. 
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processuais. É, dentro desse contexto, que incidem as regras do aproveitamento e da 

convalidação, como reflexos do princípio da presunção de validade dos atos processuais.
223

 

 

A convalidação é uma expressão presente no Direito Administrativo e “é o ato 

administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um ato ilegal, com efeitos 

retroativos à data em que este foi praticado”.
 224

 Denota a ideia de eficiência da atuação do 

Estado no aproveitamento dos atos já praticados, em sintonia com os princípios da que 

regem a administração pública. Assim, trazida a convalidação para o campo das 

invalidades processuais, significa que o aproveitamento do ato por meio de sua retificação 

é algo positivo a consecução da tutela jurídica. 

 

Ora, não parece restar dúvida que o escopo finalístico do processo civil autoriza a 

adoção de técnicas para o aproveitamento de atos que não observaram a forma do suposto 

normativo, inclusive autorizando a reversão do estado de invalidade, por meio do 

suprimento do vício e da convalidação.
225

  

 

A falta de assinatura no termo de redução da penhora, por exemplo, na linha do que 

decidiu o Superior Tribunal de Justiça, não constitui hipótese de invalidade “absoluta”, não 
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 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 186. O autor afirma que há uma validade prima facie dos atos 

processuais: “Desde há muito se ressalta que o capítulo mais importante da disciplina das invalidades nos 

códigos é aquele que dispõe sobre sua relativização. (...) Assim, todo ato defeituoso deve ser considerado 

sanável ou sujeito a ser repetido. Fica cristalina, agora, outra diferença nas invalidades no direito privado e no 

direito processual: ao contrário do direito civil, todos os vícios do processo são, em regra, sanáveis, e a 

nulidade irremediável só ocorreria em hipóteses raríssimas. (...) Nesse cenário, a invalidação se nos afigura 

como ultima ratio, até porque é uma solução custosa ao processo. as invalidades processuais devem ser em 

princípio concebidas como sanáveis, e a nulificação deve ter caráter eminentemente excepcional, aplicável 

apenas se não houver outra solução menos onerosa para o trâmite processual. Essa também é a tendência no 

processo pena e administrativo. Tudo isso nos faz concluir que existe uma preferência normativa pela validez 

dos atos processuais; uma diretiva alertando que, em casos de dúvida, se deve manter o ato e sua validade. Os 

atos processuais são válidos prima facie”. (ob. cit., p. 186 e ss) 
224

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, p. 228. 
225

 “Assim, como já destacado, ao lado da infração do tipo, da iniciativa legítima e do decreto, tem-se o não 

aproveitamento como um suposto para a constituição do estado de invalidade. Tamanha é a importância da 

diretiva que, mesmo já decretada a invalidade, autoriza-se a reversão desse estado, mediante técnicas que 

dirimam algum dos requisitos que deram ensejo à invalidação. Trata-se, aí, da ingerência de técnicas de 

convalidação. Observa-se que o sistema de invalidades brasileiro preocupa-se não só com os meios que 

impeçam a configuração do estado de invalidade, como também os que remediam atos decretados inválidos, 

aproveitando-os no que puder”. (SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do 

Formalismo-Valorativo, p. 207-208). 
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sendo justificável a anulação do processo executivo sem a demonstração de prejuízo, já 

que se trata de vício formal suprível.
226

 

 

Humberto Theodoro Júnior, em razão de sua filiação à sistematização das 

invalidades no binômio nulidade absoluta e nulidade relativa,
227

 prefere negar a 

possibilidade de convalidação do ato absolutamente nulo, afirmando que o ato insanável 

pode ser suprido por outro de igual efeito, já que, no seu pensar, “suprir uma nulidade não 

é, em outras palavras, convalidar o ato inválido. É, isto sim, praticar um ato novo e 

diverso que, entretanto, pode produzir efeito análogo ao do ato nulo.”
228

 

 

Não parece ser a melhor solução. Com efeito, a própria classificação de nulidade 

absoluta não é isenta de críticas, por não conceder terreno seguro para a sua 

identificação.
229

 Como não há invalidade de plano direito no direito processual, sendo 

sempre imprescindível a sua decretação, é possível que mesmo as nulidades ditas 

“absolutas” possam ser ultrapassadas em determinados casos concretos, como, v. g., a 

ausência de intimação do Ministério Público em casos de sua participação obrigatória.
230

 

 

Também guarda íntima relação com o principio da presunção de validade dos atos 

processuais a regra da causalidade, que consiste em estabelecer que a invalidade de um ato 

do procedimento culminará na contaminação de todos os atos posteriores, sendo necessário 

anular todo o processo, a partir do ato viciado. A primeira parte do art. 248 do Código de 

Processo Civil,
231

 prescreve que os atos processuais subsequentes ao ato viciado não terão 

validade se dependerem do primeiro. 

 

Deve-se ressaltar, todavia, que só ficam contaminados os atos posteriores que sejam 

dependentes do ato viciado, além de ser correto entender que a invalidade de uma parte do 
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 Nesse sentido: “A ausência de assinatura no termo de redução da penhora não constitui hipótese de 

nulidade absoluta, não justificando a anulação do processo executivo sem a demonstração de prejuízo. 

Entendimento que prestigia os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, bem 

como a teoria das nulidades processuais. (STJ, EDcl no REsp 1236276/MG, Rel. Ministro João Otávio de 

Noronha, 3ª Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 
227

 As principais sistematizações feitas pela doutrina serão objeto de estudo no capítulo 4, infra. 
228

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I: Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, p. 299. 
229

 Sobre as classificações em nulidade absoluta, nulidade relativa e anulabilidade, conferir o Capítulo 4. 
230

 Esse tema foi analisado no item 5.5.1, infra. 
231

 “Art. 248. Anulado o ato, reputam-se de nenhum efeito todos os subseqüentes, que dele dependam; 

todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras, que dela sejam independentes”. 
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ato não contaminará as outras que dela sejam independentes. Os atos processuais estão 

concatenados de forma a dar sentido à marcha processual, motivo pelo qual a regularidade 

de um ato pode repercutir no seguinte.
232

 

 

O alcance da invalidade, portanto, pode ser desde um único ato até toda a relação 

processual. Isto se dá porque o ato processual não possui vida autônoma, mas integra um 

complexo procedimento, e desta forma, incumbe ao magistrado, ao pronunciar a 

invalidade, declarar que atos foram atingidos, ordenando, ainda, as providências 

necessárias, a fim de que sejam repetidos ou retificados.
233

 

 

Porém, diante da regra da presunção de validade dos atos processuais, deve o 

magistrado tentar aproveitar, ao máximo, todos os atos produzidos no processo, 

invalidando somente aqueles que, de fato, não foram possíveis de aproveitamento. É mais 

uma regra do sobredireito processual incidente no juízo de invalidação. 
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 SICA, Heitor Vitor Mendonça. Contribuição ao estudo da teoria das nulidades: comparação entre os 

sistemas de invalidades no Código Civil e no direito processual civil, p. 31. 
233

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I: Teoria Geral do Direito 

Processual Civil e Processo de Conhecimento, p. 300. 
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4 SISTEMATIZAÇÕES DAS INVALIDADES PROCESSUAIS 

 

 

Segundo a lição de Aroldo Plínio Gonçalves,
234

 o sistema de nulidades no Código 

de Processo Civil vigente
235

 envolve dois momentos distintos: o tratamento que se dá ao 

ato irregular, que pode ou não acarretar consequências jurídicas; e o tratamento das 

condições para a aplicação de tais consequências e as técnicas de relativização do vício.
236

  

 

De fato, dentro da previsão do direito positivo, a doutrina buscou, de alguma forma, 

sistematizar racionalmente o regime das invalidades, seja em torno do tratamento 

normativo dado ao ato irregular, seja em torno das consequências jurídicas das 

irregularidades. Entretanto, não há uma classificação das invalidades dos atos processuais 

do Código de Processo Civil que tenha alcançado unanimidade – ainda que aparente – na 

doutrina brasileira.
 237

 

 

Assim, por mais que o trabalho tenha como proposta a apresentação de um juízo de 

invalidação apto a funcionar como um roteiro cognitivo ao magistrado diante de um vício 

do ato processual, não é possível estudar as invalidades dos atos processuais sem realizar 

uma análise sobre algumas sistematizações apresentadas pela doutrina, que contribuem, de 
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GONÇALVES, Aroldo Plínio. Nulidades no processo, p.45. 
235

 O trabalho não se ocupará das sistematizações feitas em sistemas pregressos, sendo pertinente destacar o 

sistema estruturado no Brasil por João Monteiro, em meados de 1850, que em muito se aproxima das teorias 

mais recentes. O referido sistema considerava que o vício da forma importaria na nulidade do ato quando 

essa fosse a sanção imposta pela lei ou se o vício acarretasse prejuízo à relação processual, cuja existência ou 

eficácia a forma visava a garantir. (SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil, 

vol. 2., p. 94). 
236

 É de se destacar a crítica de Pontes de Miranda  às relativizações previstas no Código de Processo Civil de 

1973, que, segundo o autor, ainda iria “mostrar as consequências práticas desse caminho novo, bem mais 

grave que supõe o público”. (Comentários ao Código de Processo Civil, v.3, p. 368). A crítica do autor é 

compreensível na medida em que ele defendia uma sistematização das invalidades com base na existência de 

expressa previsão legal (cominadas ou não cominadas), como será visto adiante.  
237

 “Espaço de grande discussão na doutrina processual diz respeito a uma sistematização das invalidades 

processuais. A reunião das causas e consequências em grupos pré-definidos é uma forma de facilitar a 

compreensão do todo; mas não mais que isso. A ideia central das sistematizações é a de que, por meio dela, 

dispensar-se-ia a análise aprofundada das normas aplicáveis ao caso, uma vez que se poderia chegar à 

mesmas conclusões mediante um sistema pré-elaborado. A vantagem estaria em evitar um caminho mais 

trabalhoso e custoso por exigir uma perquirição profunda sobre as diretrizes valorativas de todo o 

ordenamento – daí porque são atrativas as esquematizações de invalidades na prática, já que oferecem 

explicações simples e fáceis aos mais diversos problemas passíveis de serem identificados nos atos 

processuais.” (SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-

Valorativo, p. 145). 
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maneira indiscutível, para o entendimento dos institutos, como forma de organização de 

ideias diante de problemas concretos.
238
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 SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 

146. 
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4.1. Nulidade absoluta, nulidade relativa e anulabilidade. 

 

Galeno de Lacerda,
239

 em uma das clássicas obras sobre o tema, sistematizou as 

invalidades processuais com sustentáculo no reconhecimento de que a norma processual 

tem como finalidade a tutela de interesses públicos e particulares, de modo que cada norma 

possuiria natureza cogente ou dispositiva, a depender do interesse tutelado.
240

 Com base 

nessas premissas, Galeno classificou as invalidades em nulidade absoluta, nulidade relativa 

e anulabilidade.
241

 

 

A nulidade absoluta decorreria de violação a norma com prevalência de interesse 

público, especialmente da administração da justiça. A preponderância do interesse público 

torna eventual vício insanável, passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado e 

suscitável pela parte a qualquer tempo, já que não estaria sujeita à preclusão. 

 

Noutra borda, as denominadas nulidades relativas, na ótica de Lacerda, seriam 

aqueles decorrentes de violação à norma que tenha como finalidade a tutela de interesse 

particular, porém com força cogente.
242

 Muito embora possam ser reconhecida de ofício 

pelo magistrado, a nulidade relativa é sanável e sujeita à preclusão, se não suscitada em 

tempo e modo.
243

 

 

Finalmente, as anulabilidades seriam constatadas quando a violação remete à norma 

que tutele interesse privado e disponível, tal qual a regra de competência territorial. Para 

esses casos, não seria admissível o conhecimento de ofício por parte do magistrado, que 

será dependente da iniciativa da parte. Assim como as nulidades relativas, o vício da 
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 LACERDA, Galeno. Despacho Saneador.  
240

 SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 

161. 
241

 Galeno Lacerda baseou-se na doutrina de Carnelutti (CARNELUTTI, Francesco. Sistema del Diritto 

Processuale Civile, v. 2). 
242

 O ato que implique violação a uma norma sem força cogente – como uma norma dispositiva – não poderia 

ser sancionada de invalidade, como explica Tesheiner: “É certo que a nulidade somente pode decorrer de 

violação de uma norma. É forma de sanção prevista em lei para o caso de violação de uma norma. Ora, 

enquanto dispositiva, uma norma não pode ser violada. Por definição, a norma dispositiva permite disposição 

em contrário. E é claro que, praticando ato permitido por lei, a parte não viola norma alguma e, por isso 

mesmo, não cabe falar-se em sanção de nulidade por violação de norma dispositiva. Assim, de nulidade 

somente cabe falar-se a propósito de violação de norma cogente”. (TESHEINER, José Maria Rosa. 

Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 97). 
243

 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 595. 
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anulabilidade seria sanável e estaria sujeito à preclusão pela simples inércia da parte 

interessada. 

 

A sistematização proposta por Galeno Lacerda não é isenta de críticas. Diante de 

sua função teleológica e dos princípios que iluminam o Direito Processual Civil, não há, 

em tese, invalidade processual que não possa ser sanada, desde que atendidos os requistos 

que serão analisados ao longo do presente trabalho. 

 

De igual modo, a difícil identificação acerca do interesse tutelado pela norma 

processual, se particular ou público, também dificulta a adoção completa da classificação 

de Galeno Lacerda, “a partir da constatação de que a fronteira entre o publico e o privado 

não estão bem delimitadas”
244

 no campo do processo. 

 

A influência de Carnelutti na sistematização de Galeno Lacerda levou ao estudo da 

norma com enfoque totalmente conceitual, afastado da casuística, o que não é possível 

admitir em uma teoria das invalidades fundada no instrumentalismo processual.
245

 

 

Em linha similar, com a adoção da classificação entre nulidade absoluta, relativa e 

anulabilidade, Roque Komatsu
246

 destaca também a peculiaridade de existirem atos no 

processo que, embora defeituosos, não levam à invalidade, mas sim à mera irregularidade.  
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 SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 

164. Prossegue o autor: “Reconhecer interesses públicos e provados no Direito Processual Civil não quer 

dizer que seja simples a identificação do interesse prevalente na instituição da norma, como propõe Galeno 

Lacerda. Afinal, se a citação serve para chamar o réu ao processo, para nele defender seus interesses 

pessoais, por outro lado, cumpre o importantíssimo papel de possibilitar a instauração do direito fundamental 

ao contraditório, com notória influência sobre o proceder da atividade jurisdicional”. (Idem, ibidem). 
245

 O afastamento da teoria de Galeno Lacerda da casuística levou o próprio autor, em seu ofício como juiz, a 

afastar a própria sistematização que criara. É o que conta Eduardo Scaparo (As Invalidades Processuais 

Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 166): “Não por acaso, foi exatamente a adoção em um 

caso concreto do rito ordinário quanto a lei impunha o rito sumaríssimo que gerou caso paradigmático, cujas 

conclusões levaram também a um texto acadêmico. O magistrado Galeno Lacerda, relator do agravo de 

instrumento nº 500.429.162 junto à 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, 

revisou, pois, suas considerações sobre as invalidades processuais. 

No voto, Galeno Lacerda sustenta que a “natureza de meio a serviço de um interesse público mais alto possui 

o necessário e indispensável condão de relativizar a maior parte das normas imperativas processuais e, por 

conseguinte, as nulidades resultantes de sua infração”. Como, no caso concreto, a agravante e os interessados 

nada perdiam com a conversão do procedimento em ordinário, votou o eminente jurista, desautorizando a 

aplicação de sua própria doutrina: “Não haveria sentido, a esta altura, anular o processo para determinar a 

realização de audiência inicial no rito sumaríssimo, quando os atos postulatórios com as duas denunciações e 

respectivas contestações já se encontravam nos autos. Haveria retrocesso inadmissível e injustificável” 

(Processo julgado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 

500429162, julgado em 14 de abril de 1983). 
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Nessa linha, busca o ilustre autor acrescentar à classificação das invalidades, ainda 

apegado à mesma dicotomia entre interesse público e interesse privado tutelado pela norma 

processual, a análise sobre vícios essenciais sanáveis e insanáveis.  

 

Os vícios essenciais, segundo Roque Komatsu
247

 referem-se aos requisitos 

necessários para a realização da função técnica do ato. Alguns vícios essenciais 

apresentam-se insanáveis, pois dizem respeito a não observância de normas cogentes, 

reservadas, em regra, à tutela dos interesses públicos. Outros vícios, por sua vez, mostram-

se sanáveis, pois se referem à violação de normas jurídicas em que se tutelam os interesses 

das partes.
248

 Assim, os vícios essenciais insanáveis acarretam a nulidade absoluta e os 

vícios sanáveis podem levar à nulidade relativa ou à anulabilidade, dependendo da 

natureza da norma. 

 

Interessante destacar que o autor reserva a possibilidade de o magistrado conhecer 

das nulidades relativas de ofício, desde que observado o prejuízo.
249

 A anulabilidade, por 

sua vez, não pode ser decretada de ofício pelo juiz, devendo o interessado alegá-la na 

primeira oportunidade, sob pena de convalidação.
250

 Desta forma, a nulidade, seja absoluta 

ou relativa, será observada quando houver a violação de norma cogente, enquanto a 

anulabilidade será verificada quando a violação decorrer de regra dispositiva.  

 

No mesmo sentido leciona Moniz de Aragão, ao distinguir a nulidade relativa da 

anulabilidade, considerando que  

 [...] enquanto a nulidade relativa resulta de infração a normas cogentes, 

subtraídas, portanto, ao alcance do poder dispositivo das partes, embora para elas 

voltadas, a anulabilidade resulta de infração a normas que a lei põe ao alcance 

dispositivo das partes, voltadas também ao seu interesse.
251
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 KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil, p. 206-207. É pertinente destacar que o autor 

realiza uma diferenciação entre os conceitos de invalidade e nulidade. 
247

 KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil, p. 208. 
248

 Idem, ibidem. 
249

 Nesse ponto, o autor já se distancia da classificação original de Galeno Lacerda, ao introduzir um 

elemento valorativo na análise da invalidade processual. 
250

 KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil, p. 210-211. 
251

 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. II: arts. 154-269, p. 

266. 
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Para José Roberto dos Santos Bedaque, a distinção entre nulidade relativa, nulidade 

absoluta e anulabilidade possui ínfima aplicabilidade prática.
 252

 Isto porque deve ser 

levado em conta se no momento de efetivação do ato processual houve prejuízo. Ainda 

seja uma hipótese de nulidade absoluta, se não houver prejuízo, deve o ato ser considerado 

válido, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e do 

prejuízo.
253

 

 

Certamente, diante do atual cenário doutrinário do Direito Processual Civil, 

iluminado pela escola do instrumentalismo, ainda que haja previsão expressa da nulidade 

pela inobservância da forma, a nulidade não se justifica se atingido o fim desejado. Até a 

nulidade absoluta pode não de ser declarada se o processo atingir seu objetivo, tendo em 

vista a premissa de que o sistema das nulidades deve ser interpretado de modo a torná-lo 

compatível com sua natureza instrumental.
254

 

 

Igualmente, não parece correto defender a existência de uma categoria de 

anulabilidade dos atos no processo civil, já que toda invalidade deve ser decretada pelo 

juiz. No campo do direito privado, a diferenciação entre o nulo e o anulável reside na 

extensão da eficácia, já que o ato nulo não produz qualquer efeito jurídico mesmo antes do 

reconhecimento judicial do vício. O ato anulável produz efeitos até a sua anulação. 

Certamente, “essa distinção não se ajusta ao processo, porquanto no direito processual, 

nada obstante o vício, os atos permanecem eficazes até que seja decretada eventual 

invalidade, porquanto decorrentes da autoridade pública, a gerar presunção de 

legitimidade, exequibilidade e exigibilidade”.
 255 

 

É por esses motivos que a doutrina que divide as nulidades em absolutas, relativas e 

anulabilidade, a despeito de ter contribuído de maneira veemente para o desenvolvimento 

de uma teoria das invalidades processuais, não pode ser adotada integralmente. A avaliação 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 469. 
253

 Assevera Bedaque: “o único efeito prático da distinção entre nulidade absoluta e relativa está na 

possibilidade, ou não, de o juiz, porque presumido o prejuízo, poder reconhecer de ofício a irregularidade e 

decretar a nulidade do ato”. (Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 454). 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 457. No mesmo 

sentido: “Tanto as nulidades absolutas quanto as anulabilidades são passíveis de sanação, pela incidência do 

princípio da instrumentalidade das formas”. (NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. 

Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, p. 511). 
255

 ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto e MITIDIEIRO, Daniel. Curso de Processo Civil: volume 1: 

Teoria Geral do Processo Civil e Parte Geral do Direito Processual Civil, p. 325-326. 
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se o vício é apto a ensejar a invalidade sempre ocorrerá diante do caso concreto, com a 

incidência das regras do sobredireito processual dentro do juízo de invalidação, sendo 

impossível formatar uma classificação estática das nulidades. 
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4.2. Nulidade cominada e não cominada. 

 

Outra classificação que ecoa na doutrina
256

 é a que divide as invalidades em 

cominadas e não cominadas, a depender da existência de previsão expressa (ou ausência de 

previsão) da invalidade do ato no ordenamento positivo.
257

 

 

Se o ordenamento prever a invalidade de determinado ato em razão da infração à 

sua forma abstratamente prevista, não se admitiria qualquer forma de saneamento do vício 

ou convalidação do ato, por se tratar, na linha defendida por Pontes de Miranda, de norma 

íntegra.
258

 

 

Por sua vez, se não existir a cominação de invalidade expressamente prevista em 

lei, o ato deve ser considerado válido desde que tenha atingido os seus objetivos, sem 

causar prejuízos às partes envolvidas. 

 

Na mesma linha de premissa, Aroldo Plínio Gonçalves
259

 propôs a seguinte 

classificação: as nulidades absolutas são as cominadas, que podem ser decretadas ex officio 

pelo magistrado em qualquer fase do processo, ou ainda, pelo interessado, na primeira 

oportunidade. As nulidades relativas e as anuláveis, nessa ordem de ideias, são não 

cominadas, devendo ser alegadas apenas pelo interessado, desde que prejudicado pelo ato 

viciado.  

 

Assim, o autor tratou as nulidades cominadas como aquelas textualmente previstas 

na lei processual e as nulidades não cominadas como não previamente determinadas, mas 

subordinadas às condições de regularidade dos atos realizados no desenvolvimento do 

processo.  
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 É o modelo de sistematização defendido, por exemplo, por Pontes de Miranda (Comentários ao Código 

de Processo Civil, v. 3, p. 355-356). 
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 “Diz-se que uma nulidade é cominada, quando há, na lei, expressa previsão de consequência da invalidade 

para a hipótese de afastamento da forma legal. Ao contrário, diz-se que uma nulidade é não cominada, 

quando, apesar de reconhecer-se no ato vício capaz de invalidá-lo, inexista, na lei, modo expresso, a previsão 

da consequência.” (DALL’AGNOL JUNIOR, Antonio Janyr. Comentários ao Código de Processo Civil. 

vol. III. Arts. 154-261. Dos atos e nulidades processuais, p.428). 
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 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 356. 
259 

GONÇALVES, Aroldo Plínio. Nulidades no processo, p. 51. 
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No atual Código de Processo Civil existe a cominação de nulidade para, por 

exemplo, para os atos praticados por juízes absolutamente incompetentes (art. 113, 

parágrafo segundo), para o processo com vício ou inexistência de citação (artigos 214 e 

247), para o processo em que o Ministério Público deveria ter intervindo e não foi intimado 

(artigo 246). Ademais, a própria Constituição Federal traz uma cominação de invalidade 

para um ato do processo civil: a sentença sem motivação (art. 93, inciso IX).
260

 

 

A classificação em nulidade cominada e não cominada não é isenta de críticas. 

Primeiramente, a sistematização é fundada em princípios legalistas, sendo razoável supor 

que não cabe ao legislador prever todas as hipóteses em que haverá uma invalidade 

processual. 

 

Ademais, a cominação legal de nulidade de determinado vício do ato processual 

não pode ser interpretada senão sob a ótica sistemática, com incidência dos princípios e 

garantias fundamentais do processo e do instrumentalismo. Por mais que a lei especifique, 

em abstrato, uma cominação de nulidade, no caso concreto ela poderá não ser decretada 

pelo intérprete, mediante a valoração da finalidade do ato e da inexistência de prejuízo à 

parte.
261

 

 

As cominações legais de invalidade, portanto, devem seguir como mera orientação 

ao aplicador, que não deve ser abster de, no caso concreto, avaliar axiologicamente a 
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 BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 26. Esse 

mesmo autor realiza um paralelo entre as sistematizações feitas por Galeno Lacerda e a sistematização das 

nulidades cominadas e não cominadas: “As nulidades merecem tratamento diferenciado conforme o interesse 

a que se vinculam. As nulidades relacionadas com o bom desempenho das atividades jurisdicional e com o 

interesse público nesse bom desempenho são tratadas como nulidades absolutas. Elas podem ser 

pronunciadas de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 245, parágrafo único). Já as nulidades 

atreladas a interesses das partes são rotuladas como nulidades relativas e dependem de iniciativa do 

interessado para o seu reconhecimento, sob pena de preclusão (art. 245, caput). Tende a existir relação de 

coincidência entre nulidade cominada e nulidade absoluta e entre nulidade não cominada e nulidade relativa, 

mas não há relação de necessariedade entre essas categorias de nulidade. Existe uma série de nulidades 

absolutas não-cominadas, como é o caso da falta de saneamento do processo”. (Ob. cit., p. 26-27) 
261

 BEDAQUE, José Roberto dos. Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 456. Segundo o autor, 

a existência de cominação da invalidade apenas denota uma presunção de prejuízo, que admite prova em 

contrário. Na mesma linha segue Luiz Guilherme Bondioli: “É certo que nos casos que nulidade cominada a 

inobservância das regras previstas em lei gera presunção de prejuízo e falha no alcance dos resultados 

desejados. No entanto, não se trata de presunção absoluta. Quando as circunstâncias do caso demonstrarem 

tal presunção, os atos devem ser conservados, apesar de sua imperfeição. Enfim, a validade dos atos 

processuais é sempre dimensionada pelos valores finalidade e prejuízo, mesmo nas situações de nulidade 

cominada e de nulidade absoluta”. (BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e 

mecanismos de controle, p. 28). 
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melhor solução para a solução do problema.
262

 Inclusive, é pertinente destacar que o direito 

processual positivo brasileiro, tal qual o italiano, adota o chamado sistema aberto (em 

verdade, semi rígido) e dificilmente comina de invalidade a inobservância de forma do ato 

processual.
263

 

 

Todavia, como o legislador não gasta palavras de forma inútil, a existência de 

invalidades cominadas indica uma presunção de que o vício do ato, naquelas situações 

específicas, gera prejuízo à parte.
264

 O rigor de fundamentação para o afastamento da 

invalidade, portanto, deve ser maior do que nos casos de nulidades não cominadas. É esse 

o principal legado que a classificação entre invalidades cominadas e não cominadas deixa 

para a análise do vício no caso concreto. 
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 SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 

151. 
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 BONÍCIO, Marcelo Magalhães. Aspectos básicos do sistema de invalidade, p. 81. 
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 Nesse sentido, WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 57. 
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4.3 Nulidade de fundo e de forma 

 

Teresa Arruda Alvim Wambier
265

 propõe uma divisão das nulidades diversa do 

binômio relativa - absoluta. A doutrinadora as divide em nulidades de fundo e nulidades de 

forma (ou de rito). As primeiras seriam, por natureza, relativas, salvo se houver previsão 

legal expressa. As últimas, por sua vez, só seriam absolutas se expressamente previstas em 

lei.
266

 

 

Segundo essa sistematização, a nulidade de forma seria aquela que ocorre quando a 

fórmula do ato não é seguida. Em outras palavras, quando a lei dispõe sobre um modo de 

praticar o ato e este não é observado, tem-se a nulidade de forma. Assim, as nulidades de 

forma são em regra relativas, contudo, a lei pode dispor sobre seu caráter absoluto.  

 

As nulidades de fundo, por sua vez, seriam aquelas decorrentes dos vícios 

relacionadas às condições da ação, aos pressupostos processuais de existência e validade 

(denominados pressupostos positivos) bem como todas as espécies de nulidades 

(denominadas pressupostos negativos).
267

 

 

Acerca da distinção entre nulidades absolutas e nulidades relativas, Teresa Arruda 

Alvim Wambier coloca junto às nulidades absolutas os casos de inexistência, pois assevera 

que possuem o mesmo regime jurídico.
268

 

 

Após classificar as nulidades em formais e de fundo, importante destacar que a 

autora não nega a classificação nulidade absoluta ou relativa. Destaca que o critério 

distintivo entre ambas está no campo da exclusão: onde não houver nulidade absoluta, ela 

será relativa. 
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 Importante destacar o conceito de nulidade trazido pela ilustre doutrinadora: “Nulidades são os vícios 

decorrentes de infrações às regras relativas aos pressupostos genéricos de admissibilidade da apreciação e 

julgamento do mérito (nulidades derivadas, por exemplo, sentença de mérito, proferida apesar da falta de 

uma das condições da ação) e a falta de elemento essencial do ato (nulidade originária, por exemplo)” 

(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 185-187). 
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 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 189. 
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 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 188. 
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 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 188. 



70 

 

Por fim, no que se refere ao tempo da alegação da nulidade, não há preclusão em se 

tratando de nulidade absoluta. Contudo, a alegação de nulidade relativa estará preclusa 

sempre que a parte não se manifestar na primeira oportunidade que ocorrer.
269

  

 

A classificação em nulidade de fundo ou de forma deixa como principal legado a 

necessidade de valoração axiológica do motivo da existência da forma. Uma nulidade de 

fundo decorrente da ausência de pressuposto processual referente ao juiz, por exemplo, 

encerra uma vinculação direta da forma com o princípio do juiz natural. Por isso, serve 

como referência para a valoração do motivo da existência da forma do ato no momento do 

juízo de invalidação.  
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WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 222-223. 
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4.4 Nulidade em decorrência da relevância da atipicidade 

 

 

A sistematização das invalidades processuais em decorrência da relevância da 

atipicidade coloca no centro da análise a consequência do ato inválido diante do resultado 

previsto pelo direito objetivo,
270

 sendo a presença do dano o critério definidor.
271

 

 

Segundo Calmon de Passos, a invalidade processual é uma desqualificação 

determinada pelo sistema jurídico, em relação a certo suposto, “por entendê-lo inapto para 

justificar a imposição da consequência que lhe seria própria, inaptidão essa que seria 

derivada da atipicidade relevante desse suposto, vista essa relevância em consonância 

com o enlace que a mesma ordem jurídica estabelece entre a vontade do sujeito agente e o 

resultado normativamente previsto”.
272

 

 

A “relevância da atipicidade” é analisada – sempre no caso concreto – a partir da 

investigação acerca do alcance do objetivo do ato e da ausência de prejuízo. Se o ato 

viciado atingiu o seu objetivo, sem causar dano, a atipicidade será uma mera 

irregularidade.
273

 Noutra borda, se em decorrência da atipicidade o ato não atingiu seu 

objetivo, ou o fez com prejuízo à parte, estará configurada a nulidade.
274

 

 

Calmon de Passos entende que “inexiste nulidade processual sem um prévio dizer 

do magistrado e sua decretação opera a partir do momento em que é consumada, sempre 

com eficácia ex tunc”
 275

 tendo em vista que seus efeitos “são postos em relação aos atos 
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 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 32.  
271

 SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 
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 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p.125. 
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 Arruda Alvim, sempre preciso, segue a mesma linha: “interessa primordialmente, no ato processual, o seu 
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desconforme ao modelo”. (Manual de Direito Processual Civil, p. 463.). 
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 É o que Calmon de Passos (Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais) 
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 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 141. 
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subsequentes ao ato anulado, avaliando-se a repercussão sobre eles da invalidade 

decretada”.
276

 

 

A teoria da relevância da atipicidade tem como premissa o estudo das categorias 

das invalidades do Direito Privado, com as adaptações necessárias ao Direito Processual 

Civil, integrante do ramo do Direito Público. 

 

Se no Direito Privado a invalidade absoluta tem efeito ex tunc, sendo possível 

conhecê-la de ofício, enquanto a relativa teria eficácia ex nunc e exigem a provocação do 

interessado para o seu conhecimento, no Direito Processual essa correlação não é 

verdadeira. 

 

Primeiramente, não existe invalidade processual de pleno direito, sendo sempre 

necessária a decretação da nulidade pelo magistrado. A decretação, de qualquer forma de 

invalidade, teria efeito retroativo, já que os efeitos a decretação são postos em relação aos 

atos subsequentes ao ato anulado, avaliando-se a repercussão sobre eles da invalidade 

decretada. Ademais, qualquer vício do ato processual, em tese, pode ser ultrapassado no 

caso concreto quando inexistente prejuízo para a função jurisdicional, sendo irrelevante a 

vontade dos sujeitos participantes.277
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 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 142. 
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 “Essa transposição de categorias de Invalidades, já muito bem trabalhadas no direito privado, carece de 

adequabilidade no espaço do direito público, máxime no campo do direito processual. Sempre se entendeu 
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Joaquim. Esboço de uma Teoria das Nulidades Aplicada às Nulidades Processuais, p. 141-142). 
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A crítica apresentada por parte da doutrina
278

 à sistematização pela teoria da 

relevância da atipicidade reside na desconsideração do interesse privado nos atos 

processuais, motivo pelo qual seriam atribuídos poderes demasiados aos juízes. Os 

magistrados, com a adoção da teoria, teriam aumento de poder e “oportunidade de deles 

abusar”.
279

 

 

O suposto aumento de poder não chega a ser um problema, já que as nulidades 

somente serão pronunciadas após a verificação do atingimento da finalidade ato e a 

inexistência de prejuízo. Para investigar essas questões, inevitavelmente o magistrado 

contará com a participação das partes, por meio do contraditório, que influenciarão a 

decisão final sobe a decretação da invalidade. Além do mais, como toda invalidade precisa 

ser decretada, sempre dependerá de uma decisão do juiz, com rígidas etapas de um juízo de 

invalidação,
280

 passível de revisão pela via recursal.  

 

Essa situação não incomoda Bedaque,
281

 que reconhece a participação ativa do juiz 

como fator positivo, já que com o reforço de sua autoridade, o juiz deixa de ser mero 

expectador e assume a condição de diretor do processo, o que lhe confere também o poder-

dever de controlar a regularidade do instrumento e procurar, na medida do possível, 

adequar a forma às exigências concretas. 

 

Nessa linha de pensamento, mesmo diante de determinada exigência formal, 

sempre há certa margem de flexibilidade para o juiz na verificação do cumprimento da 

regra. Para esse exame o magistrado leva em consideração, além do texto legal, as regras 
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 Eduardo Scaparo, em que pese reconheça o avanço da sistematização de Calmon de Passos em relação às 

demais, tece críticas às conclusões, por entender que ela desequilibra a relação processual ao conceder 

demasiados poderes ao juiz. É o que afirma: “Certo é que a teoria analisada estabeleceu uma relação 

teleológica entre os atos praticados e o fim do processo, dando flexibilidade às exigências de tipo e fazendo 

interagir além do binômio “perfeição-eficácia” o exame “meio-fim”. a atenuação da legalidade reproduz, 

naturalmente, um aumento nos poderes do juiz, já que lhe confere a legitimidade de avaliar as finalidades do 

ato e as consequências reproduzidas pela atipicidade. Contudo, negar relevância ao interesse privado no 

processo resulta na atribuição de importância exagerada ao vetor público. Isso afeta a democracia e o 

equilíbrio do formalismo processual. Os poderes do juiz devem ser limitados especialmente no campo das 

invalidades, e essa limitação deve ser pautada pela relevância do interesse atingido pela atipicidade. Não é 

exato dizer que os interesses atingidos sempre serão integralmente públicos.” (As Invalidades Processuais 

Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 157 e ss). 
279

 É a crítica feita por Antonio do Passo Cabral (Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção 
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 Ver Capítulo 5. 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 72. 
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do sobredireito processual, segundo o qual o ato será sempre válido, independente de como 

foi praticado, se suficiente para atingir o fim sem prejuízo às partes. 

 

De fato, após a crescente força da técnica processual do instrumentalismo do 

processo (não só da forma do ato processual), com a centralização do estudo do Direito 

Processual Civil na jurisdição, foi inevitável o ganho de poderes do juiz na direção do 

processo. Isso não significa, contudo, que tenha sido diminuído o espectro de participação 

das partes, fundamentado nos princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e do contraditório: toda decisão deve ser precedida da colaboração das partes 

e, para cada decisão equivocada, há um recurso cabível para a parte permitir a revisão da 

atividade judicial. Não se deve temer, portanto, o “juiz-ativo”.  

 

Desta forma, a teoria da relevância da atipicidade deixou diversos legados para a 

análise das invalidades processuais, desde a compreensão de que o vício nem sempre 

equivale à invalidade, até a necessária correlação, no caso concreto, entre a forma e o fim 

almejado pelo ato. Esses postulados são fundamentais na formulação de um juízo de 

invalidação do ato processual. 
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5. O JUÍZO DE INVALIDAÇÃO 

 

 

Após a identificação do ato processual como espécie de ato jurídico, seguido da 

identificação do conjunto de regras e princípios que norteia o estudo das invalidades 

processuais e, por fim, valendo-se das principais classificações encontradas na doutrina, foi 

possível concluir que, no direito processual brasileiro, existem duas premissas basilares na 

verificação das invalidades processuais: (a) não há invalidade de pleno direito, sendo que 

todos os vícios podem, em tese, ser superados no caso concreto, em razão da prevalência 

dos princípios norteadores do sistema de invalidades e (b) não há invalidade de pleno 

direito, sendo que qualquer decretação de invalidade necessita, obrigatoriamente, de uma 

decisão judicial.
282

 

 

Dentre as sistematizações estudadas, a que parece ter maior utilidade para 

identificação das invalidades, diante do caso concreto, é a teoria da relevância da 

atipicidade, por reconhecer o aspecto finalístico do direito processual civil, 

correlacionando-o com o princípio do prejuízo.
283

 Nesse espeque, a teoria complementa-se 

com os predicados do instrumentalismo para conceder ao aplicador do direito um suporte 

teórico sólido para a atuação no caso concreto. 

 

Por isso, é coerente sistematizar as etapas de um juízo de invalidação,
284

 apto a 

identificar se a relevância da atipicidade ensejará consequências processuais ou se, dentre 

dos princípios e regras específicos do sistema de invalidades (instrumentalismo, ausência 

de prejuízo, interesse e presunção de validade dos atos), o vício poderá ser superado.
285
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 “Assim, quando a lei afirma que um ato é nulo, não nos encontramos ante uma afirmação ontológica, mas 

ante um comando normativo, a determinar que se decrete a nulidade” (TESHEINER, José Maria Rosa. 

Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 12). 
283

 Cf. CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma Teoria das Nulidades Aplicada às 

Nulidades Processuais, passim. 
284

 “O juízo de invalidade é um juízo normativo. Não se trata de um mero reconhecimento de defeitos de um 

ato jurídico. O magistrado tem de examinar se o defeito é suficiente para a decretação da sanção da 

invalidade. Entre o reconhecimento do defeito e a decretação da invalidade há que se proceder a uma 

valoração judicial, pela qual se reconheça a utilidade, a necessidade e a adequação dessa medida extrema. 

Não obstante o exame da validade do ato jurídico opere-se no plano lógico-formal, a decretação da 

invalidade não prescinde do aspecto axiológico”. (DIDIER JÚNIOR, Fredie e NOGUEIRA, Pedro Henrique 

Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais, p. 94). 
285

 A doutrina italiana também destaca que somente a análise do conjunto de regras gerais do sistema 

processual é capaz de determinar a finalidade de determinada forma prevista no ato: “Si tratta quindi di 

valuntare tuttel le disposizione di legge che riguardano l’atto AL fine di ricavarne dati obettivi e strutturali 

di alutazione, ricerando tutti i referimenti capaci de qualificare Il ruolo specifico che l’atto svolge come 
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Assim, além do desvio da forma prevista em lei e da finalidade do ato processual, a 

invalidade somente será decretada mediante uma iniciativa legítima e o insucesso nas 

tentativas de aproveitamento dos atos.
286

 

 

Portanto, o raciocínio para a decretação da invalidade decorre de uma sequencia 

lógica, que inicia pela identificação do vício do ato processual. Em segundo lugar, deve ser 

verificada a pertinência do poder de iniciativa para suscitar a invalidade.  

 

Seguindo a linha de raciocínio, se há o vício e se a invalidade foi suscitada por 

quem detinha o poder de iniciativa, deve o magistrado verificar se o vício já não foi 

superado por alguma forma, como a preclusão ou coisa julgada, ou se é possível saneá-lo, 

pela ratificação ou pela convalidação. Por fim, diante da impossibilidade de ultrapassar o 

vício do ato processual, deve o magistrado decretá-lo, de forma profundamente 

fundamentada. 

 

São esses os passos do juízo de invalidação,
287

 a seguir tratados isoladamente. 

 

                                                                                                                                                                                
cmomento del procedimento. Ciò che intento suggerire è la dimensione, oltre che della serie procedimentale. 

In altri termini, è necessaria uma valutazione dinâmica e non solo estática della fattspecie, inserita nella 

serie medesima” (MARELLI, Fabio. La conservazione degli atti invalidi bnel processo civile, p. 48-49). 
286

 SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 

182. 
287

 Alguns autores já trataram do “juízo de invalidação”, ainda que de forma não expressa, em suas obras. 

Teresa Wambier, por exemplo, verificou a existência de dois passos no exame das nulidades, sendo o 

primeiro a identificação e classificação do vício, o segundo a pronúncia da nulidade (Nulidade do processo e 

da sentença). No mesmo sentido, Aroldo Plínio Gonçalves destacou: “O ato que potencialmente poder ser 

declarado nulo é o ato irregular. Mas a irregularidade pode ser apenas motivo que autoriza a imposição da 

sanção, e não força motriz para o seu automático desencadeamento, e a sanção subordina-se às condições 

legais de sua aplicação.Assim, o ato só se torna nulo depois que a decisão judicial declara a sua nulidade, 

aplicando, pois, a nulidade como consequencia normativa”. (GONÇALVES, Aroldo Plínio. Nulidades no 

processo, p. 20).  
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5.1 Identificação do vício 

 

O juízo de identificação do vício do ato processual é o primeiro caminho do passo-

a-passo cognitivo a ser realizado pelo magistrado diante de uma possível violação à forma 

prevista para a prática do ato processual. 

 

Como visto, os atos processuais podem ser praticados pelos sujeitos da relação 

jurídica processual e pelos sujeitos do processo.
288

 Todavia, o sistema das invalidades 

processuais, ora estudado, somente se aplica aos atos praticados pelo juiz e por seus 

auxiliares. É nesse sentido a lição de Marcelo Bonício:
289

 

 

“Convém esclarecer também que, no âmbito processual, só se pode cogitar de 

nulidades decorrentes de atos praticados pelo juiz. Quanto aos atos das partes, 

seria desnecessária a invalidação, simplesmente porque sempre dependem de 

uma decisão judicial que os recepcione. Somente essa decisão judicial é que 

produz efeitos. 

Logo, como foi a decisão judicial o ato que produziu efeitos, no caso de nulidade 

é esse ato que deve ser anulado, não o ato praticado por uma das partes, ou por 

ambas. 

(...) 

Os vícios que dizem respeito aos agentes da relação jurídica processual, ou ao 

objeto, são tratados pelo sistema processual como sendo vícios extraformais, ou 

seja, aqueles que não estão relacionados com a forma, propriamente dita, do ato 

em si. 

Para entendermos melhor a complexidade dessas afirmações, é preciso termos 

em mente que o sistema processual, quando o vício se refere aos agentes da 

relação jurídica processual (partes), ou ao objeto da relação jurídica processual 

(o pedido de tutela jurisdicional), prefere tratá-los como vícios extraformais, que 

são as condições da ação e os pressupostos processuais”  

 

De fato, o direito processual civil brasileiro tratou o sistema das invalidades dos 

atos das partes de modo distinto das invalidades dos atos do juiz.
290

 Os atos das partes 

estão sujeitos a técnicas distintas para que o vício passe à condição de incapacidade de 
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 Ver item 2.2, supra, e a identificação do ato jurídico processual. 
289

 BONÍCIO, Marcelo Magalhães. Aspetos Básicos do sistema de invalidade, p. 76-77. 
290

 Os atos das partes situam-se no campo da inadmissibilidade, que, segundo Calmon de Passos,“se poderia 

conceituar como a falta de aptidão do procedimento para alcançar seu resultado típico, ou em outras palavras 

mais específicas do processo jurisdicional, para legitimar o exame de mérito. A inadmissibilidade é, portanto, 

ao lado na inexistência jurídica, também uma hipótese de invalidade e de ineficácia que não se confunde com 

a nulidade, reclamando teorização própria.” (PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das 

nulidades aplicada às nulidades processuais, p. 38). No mesmo sentido segue Luiz Guilherme Bondioli: 

“Na relação jurídica processual, a noção de nulidade vincula-se sobretudo aos atos do juiz e dos seus 

auxiliares. Os atos das partes costumam ter sua imperfeição intrínseca atrelada a outros fenômenos, tais como 

a inépcia (por exemplo, art. 295, parágrafo único e incisos). (BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades 

processuais e mecanismos de controle, p. 25). 
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produção de efeitos no processo, já que sempre dependem de decisão judicial.
291

 Nesse 

sentido, os atos das partes, exercidos dentro de seus limites de faculdades e ônus, são atos 

tidos como “atos estimulantes”,
292

 já que dependem da intermediação de outros sujeitos 

para que se extraia a produção de seus efeitos.
293

  

 

Assim, para a perfeição do ato ou do tipo depende da presença, íntegra, de seus 

pressupostos e requisitos. Se a validade decorre da verificação da “exata correspondência 

entre o ato, no plano dos fatos, e o modelo do ato descrito normativamente”,
294

 a 

invalidade estará configurada na divergência entre o ato concretamente considerado e a 

fórmula para ela programada pelo legislador, de modo a revelar uma imperfeição intrínseca 

do ato, apta a afastar a sua eficácia natural.
295

 

 

O vício poderá estar situado em uma imperfeição do próprio ato, com nítido caráter 

formal, resultante da inobservância de requisito da forma prevista para o ato,
296

 ou poderá 

estar configurado no aspecto substancial do ato, como na hipótese, por exemplo, de 

sentença extra petita, conforme previsão do artigo 460 do Código de Processo Civil.
297

 

 

O atingimento da finalidade, ainda que por forma diversa da prevista no suposto, 

constitui, por ficção legal, uma equivalência da regularidade forma do ato, para que atinja 

eficácia a despeito do desvio da forma em lei prevista.
298

 A instrumentalidade, portanto, 

atua como uma válvula de escape do sistema das invalidades.
299
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, v. 2, p. 51. Alguns 

doutrinadores não concordam com esse posicionamento, como DIDIER JÚNIOR, Fredie e NOGUEIRA, 

Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos fatos jurídicos processuais, p. 94: “A doutrina não costuma a tratar da 

invalidade do ato da parte. Trata-se de omissão que não se justifica. Basta pensar em dois exemplos 

frequentes: indeferimento da petição inicial ou do recurso, que não preencheu o seu requisito de validade, e a 

nulidade do ato que praticou sem capacidade processual”. 
292

 A contraposição dos atos estimulantes são os atos determinantes, que produzem efeitos de forma 

independente de um juízo prévio de admissibilidade do ato. 
293

 FREITAS, Edison Elias. Vícios da sentença civil – tentativa de sistematização, p. 36 
294

 PASSOS, José Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 123. 
295

 BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 25. 
296

 O tempo e o lugar do ato são requisitos considerados extrínsecos do ato processual, motivo pelo qual parte 

da doutrina não os inclui na análise de sua validade, relegando-os para o campo da eficácia. Nesse sentido, 

por todos, conferir MARTINS, Sandro Gilbert. Processo, procedimento e ato processual. O plano da 

eficácia, p. 27 e SS. 
297

 BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 27. 
298

 “A consecução do fim, apesar da imperfeição do ato, constitui um equivalente dos requisitos que faltaram 

ou que foram defeituosos. Fez valioso o legislador o princípio da equipolência das formas, tendo como 

perfeito, para os fins de eficácia, o ato cumprido por forma diversa daquela prevista por lei.” CALMON DE 

PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais, p. 130. 
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Assim, o ato processual praticado em desconformidade com o seu suposto 

normativo não significa, prima facie, que exista uma invalidade processual apta a ser 

decretada no processo.
300

 A existência de uma imperfeição do ato ou do tipo ensejará a 

necessidade de verificar se da imperfeição decorrerá uma invalidade (ou seja, se a 

atipicidade verificada é relevante ou não),
301

 já que, como visto, a forma não representa um 

fim em si mesmo.
302303

 

 

O ato processual, ainda que visivelmente imperfeito, gera efeitos até a ulterior 

decisão judicial que decrete a invalidade.
304

 A invalidade é uma “imperfeição qualificada” 

e essa qualificação se dá, justamente, em razão da violação de alguma das regras e 

princípios inerentes ao sistema das invalidades: instrumentalidade, prejuízo e interesse. 

                                                                                                                                                                                
Edison de Freitas entende, em sentido contrário, que “o atingimento da finalidade ou da inexistência de 

prejuízo são elementos externos ao ato (dizem respeito a seus efeitos) e, por isso mesmo, não podem compor 

a própria fattispecie de um ato processual válido”. (FREITAS, Edison Elias. Vícios da sentença civil – 

tentativa de sistematização, p. 88). 
299

 Expressão cunhada por Dinamarco, na seguinte passagem: “Cada ato do procedimento há de ser conforme 

a lei, não em razão de estar descrito na lei nem na medida do rigor das exigências legais, mas na medida da 

necessidade de cumprir certas funções do processo e porque existem  funções a cumprir. Daí a grande 

elasticidade a ser conferida ao princípio da instrumentalidade das  formas, que no tradicional processo 

legalista assume o papel de válvula do sistema, destinada a  atenuar e racionalizar os rigores das exigências 

formais; no processo marcado pela liberdade das  formas, o princípio da instrumentalidade tem a importância 

de parâmetro da própria liberdade e  serve para ampara o respeito às garantias fundamentais, como penhor da 

obtenção de resultados  e, portanto, da validade do ato.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. A 

instrumentalidade do processo, p. 130). 
300

 DALL’ANGNOL JR., Antônio Janyr. Invalidades Processuais, p. 43. 
301

 É como ensina Calmon de Passos: “Disso concluímos que a imperfeição do ato ou do tipo, por si só, é 

apenas um sinal de perigo que reclama sua análise para ponderar-se a necessidade de transformar-se a 

imperfeição em invalidade, pelo que a invalidade deixa de ser uma decorrência necessária da imperfeição 

para se tornar sanção imposta exclusivamente ao que denominamos de atipicidade relevante, imperfeição que 

compromete a proatividade do jurídico”. (CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das 

nulidades aplicada às nulidades processuais, p. 124). 
302

 “(...) as formas processuais cogentes não podem ser consideradas formas eficaciais, mas formas 

finalísticas, subordinadas de modo instrumental às finalidades processuais, a impedir assim o entorpecimento 

do rigor formal processual, materialmente determinado, por um formalismo de forma sem conteúdo. A esse 

ângulo visual, as prescrições formais devem ser sempre apreciadas conforme sua finalidade sentido razoável, 

evitando-se todo exagero das exigências de forma. Se a finalidade da prescrição foi atingida em sua essência, 

sem prejuízo a interesses dignos de proteção da contraparte, o defeito de forma não deve prejudicar a parte. A 

forma não pode, assim, ser colocada além da matéria, por não possuir valor próprio, devendo por razões de 

eqüidade a essência sobrepujar a forma. A não observância de formas não implica prejuízo, pois a lei não 

reclama uma finalidade oca e vazia”. (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. O Formalismo-valorativo em 

confronto com o formalismo excessivo, p. 19). 
303

 O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que não havia nulidade do processo quando foi permitida a 

juntada de um documento novo sem ser dado vista à parte contrária (em atenção ao contraditório), já que o 

documento não teria influenciado no julgamento do feito: “3. Não se declara a nulidade do processo com 

base no art. 398 do CPC se o documento juntado aos autos, sobre o qual não foi dada vista à parte contrária, 

não influiu na solução da controvérsia”. (AgRg no AREsp 493.127/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª 

Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 27/06/2014). 
304

 É uma manifestação, portanto, da presunção de validade do ato, tratada no item 3.4. 
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A nulidade é, desta forma, o resultado do reconhecimento judicial de que a 

invalidade do ato representa uma atipicidade relevante, não sendo passível a sua superação 

por não ter alcançado o seu objetivo e por ter causado prejuízo.
305

 

 

A identificação do vício, a ser realizada pelo magistrado, decorre de raciocínio 

lógico-jurídico, consistente na análise comparativa entre a forma prevista no suposto 

normativo e a forma concretamente praticada no ato processual. Em seguida, o raciocínio é 

teleológico, para investigar se, a despeito da não equivalência entre a previsão normativa e 

o ato concretamente praticado, o objetivo da forma foi finalisticamente atingido, sem 

ocasionar prejuízo para os sujeitos da relação processual.
306

  

 

Na hipótese de o ato ter sido praticado com desvio da forma prevista em lei e, 

ainda, constatando-se que o ato não atingiu o objetivo para o qual a sua forma foi 

concebida, terá o magistrado encerrado a identificação da existência do vício do ato 

processual. A decretação do vício, todavia, dependerá das demais etapas do juízo de 

invalidação a seguir explanadas. 
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 “No gênero da invalidade, o que denominamos de nulidade se traduz na retirada da eficácia do ato 

maculado por sua imperfeição relevante”. (CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria 

das nulidades aplicada às nulidades processuais, p. 125). 
306

 Sobre as formas de cognição, ver WATANABE, Kazuo. Cognição no Processo Civil. 
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5.2 Poder de iniciativa 

 

 

Após verificar que o ato processual, de fato, foi praticado com vício em relação à 

forma prevista na norma e com o não alcance de sua finalidade, deve o juiz verificar, antes 

de decretar a invalidade, se a parte que suscitou a invalidade detinha o real poder de 

iniciativa ou se, também, poderia ele próprio decretá-la de ofício. 

 

Cabe analisar, primeiramente, a possibilidade de o juiz conhecer da invalidade de 

ofício. Alvaro de Oliveira
307

 destaca que a distribuição de poderes no processo representa 

uma manifestação do direito fundamental da liberdade do cidadão, de modo que é 

justificável a existência de limites para o conhecimento de ofício, pelo Estado-Juiz, de 

diversas matérias. Do mesmo modo, não pode o processo depender da exclusiva vontade 

das partes para o seu desfecho, já que cada demanda está intrinsecamente ligada ao 

interesse público.
308
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“No estágio atual de desenvolvimento da humanidade, é lícito afirmar que a soberania, embora exprima o 

poder em seu grau mais elevado, não pode deixar de ser suscetível à limitação e controle, pelo menos na 

ordem das realidades positiva e das coisas humanas. A teoria moderna do Estado pauta-se mesmo pela ideia 

de que o poder do domínio estatal, em face de sua natureza jurídica, submete-se necessariamente ao direito e 

isso porque, longe de ser uma força bruta, constitui o produto de um equilíbrio de forças suficientemente 

estável a ponto de se tornar duradoura organização da coletividade. O próprio Estado supõe essa organização, 

chamada a se exercer conforme certas formas e por meio de determinados órgãos, circunscrita sempre pelo 

direito. 

O reconhecimento desses limites, com a correspondente garantia de liberdade do indivíduo perante o Estado, 

dá azo a dois princípios típicos do Estado de direito, presentes em toda Constituição moderna. De um lado, 

alinha-se o princípio da distribuição, a supor a esfera de liberdade do indivíduo com um dado anterior ao 

Estado e, por isso, em princípio ilimitada, com a consequência de balizar correlativamente o poder estatal. De 

outro, ressai o princípio da organização, apto a colocar em prática o primeiro postulado: o poder do Estado 

(limitado em princípio) dividi-se e se encerra num sistema de competências delimitadas. 

Ambos os princípios exibem relevância para o estudo do formalismo processual porque, no fundo, importam 

restrições ao exercício do poder. (...) 

Além disso, do princípio geral da distribuição pode-se extrair uma consequência válida para o formalismo 

processual, porquanto organizar competências, não só mediante a divisão do poder do Estado em órgãos, mas 

internamente em cada um destes, implica “racionalizar” o poder”. (ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos 

Alberto. Do Formalismo no processo civil. Proposta de um formalismo-valorativo, p. 21). 
308

 Barbosa Moreira destaca que o processo não pode depender exclusivamente da vontade das partes para ter 

o seu curso, já que incide o interesse público: “Este requer, por exemplo, que o feito se realize com dispêndio 

necessário e suficiente de tempo e de energias: nem menos, nem mais. É uma imposição que pode coincidir 

ou não com o desejo dos litigantes: ao contrário do que as vezes se supõe com certa ingenuidade, em regra 

pelo menos um dos dois, ou as vezes ambos, preferem que se mantenha lento o passo do processo. Deixado o 

pleito, no particular,  aos exclusivos cuidados das partes, surge o perigo de que ele se eternize. O órgão 

judicial deve estar atento e impedir que o perigo se converta em dano: a condução do processo há de 

assegurar-lhe toda a rapidez possível, sem prejuízo do respeito ao direito dos litigantes, ainda quando estes 

não se mostrem dispostos a colaborar. Em nosso ordenamento, o processo civil começa por iniciativa das 

partes, mas se desenvolve por impulso oficial (art. 262). Descumpre inescusavelmente o preceito o juiz que 

condescende com manobras protelatórias, ou, em termos mais amplos, subordina à vontade dos litigantes, ou 
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Nesse sentido, o Código de Processo Civil brasileiro, no seu artigo 245,
309

 denota 

que existem invalidades sujeitas ao conhecido de ofício pelo magistrado e outras que 

somente podem ser apreciadas se suscitadas pela parte, no momento adequado e no modo 

correto. O problema é justamente conseguir identificar quais invalidades podem ser 

conhecidas de ofício. 

 

Segundo o entendimento de Humberto Teodoro Júnior, somente as nulidades 

cominadas
310

 podem ser conhecidas de ofício: todas as demais, por via reflexa, 

dependeriam de suscitação da parte para serem apreciadas pelo juiz.
311

 

 

Já os seguidores da teoria proposta por Galeno Lacerda (Teoria da Finalidade e 

Natureza das Normas, que divide as nulidades em absoluta, relativa e anulabilidade)
312

 

entendem que poderá agir de ofício o juiz quando identificar que a norma tutela interesse 

público, sendo que, quando a norma violada tutelar interesse privado, a decretação da 

invalidade sempre dependerá de iniciativa da parte. 

 

Em outra vertente, Calmon de Passos sustenta que todas as invalidades processuais 

podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, já que não seria concebível que a ideia de 

supremacia do interesse privado em detrimento do interesse público no processo.
313

 Essa 

parece ser a posição mais correta.
314

 

                                                                                                                                                                                
à de qualquer deles, o exercício de uma atribuição que a lei lhe confia. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. 

O processo, as partes e a sociedade, p. 35). 
309

 Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 

autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva 

decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. 
310

 Para a definição de “nulidade cominada”, ver Capítulo IV, supra. 
311

 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Nulidades no Código de Processo Civil, p.47. No mesmo sentido 

seguem Roque Komatsu (Da Invalidade no Processo Civil) e Tereza Arruda Alvim Wambier (Nulidade do 

Processo e da Sentença). Tesheiner rebate essa posição: “Concluímos que a circunstância de tratar-se ou não 

de nulidade cominada nada nos diz sobre a possibilidade de ser ou não decretada de ofício e que, em qualquer 

dos casos, a existência de prejuízo constitui requisito essencial para que seja pronunciada” (TESHEINER, 

José Maria. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 118-119). 
312

 LACERDA, Galeno. Despacho Saneador. Ver item 4.1, supra. 
313

 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades 

processuais, p. 135. Afirma Calmon: “Entender-se que a nulidade somente se decretaria mediante arguição 

da parte equivaleria a afirmar-se que os fins particulares dos atos processuais são fins postos pela lei em favor 

das partes e exclusivamente delas. O erro seria evidente”. 
314

 Eduardo Scaparo propõe um critério diferente, baseado na identificação do interesse lesado. Segundo o 

autor: “Por outro lado, a identificação do interesse lesado (prejuízo) pode fornecer padrões capazes de dar 

dinâmica e segurança aos poderes do juiz, bem como às forma de aproveitamento e convalidação. O prejuízo 

é critério vazio se pensado abstratamente, sendo imperiosa a sua constatação in concreto. Nessa ordem, 



83 

 

 

Primeiramente, já se verificou que o fato de o legislador cominar a nulidade não 

significa, com isso, que tenha sido conferido maior prevalência de determinada 

atipicidade.
315

 Por isso, não é razoável acreditar que o legislador tenha pretendido esgotar o 

rol das invalidades processuais, do mesmo modo que não é possível pensar que somente as 

invalidades cominadas é que proporcionam a atuação de ofício do magistrado. Por isso, o 

entendimento de que somente as invalidades cominadas poderiam ser conhecidas de ofício 

não se sustenta. 

 

Em segundo lugar, em relação à Teoria da Finalidade e Natureza das Normas, 

também já foi destacado
316

 que a verificação da preponderância do interesse tutelado por 

determinada norma, se público ou se privado, é de difícil concretude. No caso concreto, 

não existiria uma base segura para a definição de qual é o interesse preponderante na 

norma, o que também possibilita a adoção desse critério. 

 

Por seu turno, parece que conceder ao juiz a iniciativa de conhecimento de ofício de 

todas as invalidades processuais, com o devido temperamento da preclusão para as 

questões que se insiram no campo das faculdades disponíveis das partes,
317

 encontra 

                                                                                                                                                                                
propõe-se que (a) o Estado está legitimado a decretar uma invalidade de ofício, se o defeito sobre o ato causar 

prejuízo de ordem pública. Por outro lado, (b0 quanto a atipicidade ensejar prejuízo exclusivamente privado, 

nenhuma repercussão direta haverá aos interesses públicos, razão suficiente para deslegitimar a iniciativa 

oficial para o decreto de invalidade, tendo em vista a proteção da autodeterminação das partes. Por fim, (c) o 

Estado pode, excepcionalmente, agir diante de prejuízos privados, desde que fundado na dimensão objetiva 

dos direitos fundamentais”. Como o devido respeito, mesmo ao trazer a análise do interesse 

preponderantemente tutelado para o campo do prejuízo, com o que pretendia fugir da abstração da norma – 

conforme previsto por Galeno Lacerda-, a qualificação do prejuízo sempre dependerá de uma análise 

axiológica do intérprete, que recairá na mesma abstração. Ademais, ao prever a possibilidade de o Estado 

atuar de ofício diante de prejuízos privados, desde que “fundado na dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais” é cláusula aberta que sempre poderá ser utilizada, já que não há norma processual que não 

possa ser correlacionada com os direitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla 

defesa. Por fim, exigir que o juiz avalie o desvio de finalidade e investigue se o interesse lesado é privado ou 

o público para, somente após isso, decidir se atua de ofício ou não, é contraproducente. Se há o desvio de tipo 

e o prejuízo, é melhor permitir que sempre o magistrado possa agir de ofício e exigir, por outro lado, a 

observância do contraditório antes de qualquer decisão, para que as partes possam influenciar na decisão. 

(SCAPARO, Eduardo. As Invalidades Processuais Civis na Perspectiva do Formalismo-Valorativo, p. 

202). 
315

 Conforme item 4.2, supra. 
316

 Ver item 4.1,supra. 
317

 É sabido que a preclusão temporal, consumativa ou lógica opera-se em relação às partes. Ao juiz, o 

sistema de direito positivo traz tão somente a impossibilidade de decidir novamente sobre algo que já foi 

decidido, conforme a redação do artigo 471 do Código de Processo Civil. O que se propõe, nesse sentido, é 

que em relação às invalidades decorrente de atos de faculdade processual das partes a preclusão temporal 

(para as partes) seja critério limitador para a atuação de ofício na decretação da invalidade pelo juiz. 
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fundamento sistemático no direito positivo.
318319

 O artigo 125 do Código de Processo 

Civil
320

 impõe ao juiz a direção do processo, com o poder de dirigir e controlar a licitude 

do procedimento. No mesmo sentido, o artigo 262
321

 consagra o princípio dispositivo para 

que seja dado início à demanda, mas assegura ao juiz o “impulso oficial” para o 

prosseguimento do processo. 

 

Ainda sobre a iniciativa saneadora concedida ao juiz pela legislação, destaca-se a 

própria existência do despacho saneador, atualmente atrelado à audiência preliminar 

(artigo 331 do Código de Processo Civil
322

) e a determinação para a solução das 

irregularidades e nulidades ditas “sanáveis” após a defesa do réu (artigo 327 do Código de 

Processo Civil
323

). 

 

                                                           
318

 Reconhece-se que, em determinados casos, a lei expressamente impede o conhecimento do vício de ofício, 

como no caso das incompetências territoriais relativas. Nesses casos, a posição defendida é de lege ferenda. 
319

 O Superior Tribunal de Justiça já admitiu, inclusive, o conhecimento de ofício de nulidades em sede de 

recurso especial: “PROCESSO CIVL – AÇÃO CIVL PÚBLICA: LEGITMIDADE DO MINSTÉRIO 

PÚBLICO –NULIDADE ABSOLUTA NÃO ARGÜIDA –LIMTES DO  RECURSO ESPECIAL. 

1. O prequestionamento é exigência indispensável ao conhecimento de recurso especial, fora do qual não se 

pode reconhecer sequer as nulidades absolutas. 

2. A mais recente posição doutrinária admite sejam reconhecidas nulidades absolutas ex oficio, por ser 

matéria de ordem pública. Assim, se ultrapassado juízo de conhecimento, por outros fundamentos, abre-se a 

via do especial (Súmula 456/STF)”. (STJ, 2ª Turma, Resp. 466.861, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 

17.06.2004, p. 29.01.2004). 
320

 “Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: 

I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II - velar pela rápida solução do litígio; 

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; 

IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes”. 
321

 “Art. 262. O processo civil começa por iniciativa da parte, mas se desenvolve por impulso oficial’. 
322

 “Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre 

direitos que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) 

dias, para a qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou 

preposto, com poderes para transigir. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002) 

§ 1o Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 

13.12.1994) 

§ 2o Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos, decidirá as 

questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de 

instrução e julgamento, se necessário. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

§ 3o Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser 

improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos 

termos do § 2º”. 
323

 “Art. 327. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 301, o juiz mandará ouvir o autor no 

prazo de 10 (dez) dias, permitindo-lhe a produção de prova documental. Verificando a existência de 

irregularidades ou de nulidades sanáveis, o juiz mandará supri-las, fixando à parte prazo nunca superior a 30 

(trinta) dias’. 
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Em grau recursal, os efeitos devolutivo
324

 e translativo
325

 do recurso de apelação 

devolvem ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a 

sentença não as tenha julgado por inteiro - inclusive outros fundamentos do pedido ou da 

defesa não acolhidos pelo juiz - (art. 515, parágrafos primeiro e segundo do Código de 

Processo Civil
326

), e também as questões anteriores à sentença podem ser objeto de análise 

(artigo 516 do Código de Processo Civil
327

), de forma que as nulidades verificadas pelo 

tribunal podem ser sanadas, mediante a realização ou a renovação do ato processual (artigo 

515, parágrafo quarto, do Código de Processo Civil
328

).
329330

 

 

E, de fato, o direito positivo não poderia indicar caminho diverso, já que a 

regularidade do procedimento, ainda quando a norma aparentemente assegure alguma 

                                                           
324

 “O efeito devolutivo do recurso tem sua gênese no princípio dispositivo, não podendo o órgão ad quem 

julgar além do que foi pedido na esfera recursal” (NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos, p. 

482). 
325

 O efeito translativo, em relação às matérias de ordem pública, pode ser considerado como uma permissão 

“(...) em que o sistema processual autoriza o órgão ad quem a julgar fora do que consta das razões ou contra-

razões do recurso” (NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos, p. 482). É pertinente, porém, 

entender o limite desse efeito translativo, conforme ensina Flávio Luiz Yarshell:"o argumento de que a 

matéria ‘transladada’ ao tribunal é de ordem pública (e, como tal, pode e deve ser conhecida de ofício) é 

relevante, mas só pode ser entendido no contexto do que se devolveu em extensão e, por isso, escapou à 

preclusão. Aceitar-se que a matéria de ordem pública atinja a parte da sentença ou acórdão já preclusos seria 

o mesmo que dizer que sentenças ou acórdãos dados em violação a normas de ordem pública simplesmente 

não transitam em julgado; o que seria simplesmente desconsiderar a regra do art. 485 do CPC". (Ação 

rescisória: juízos rescindente e rescisório, p. 66 e 67). 
326

 “Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas 

no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. 

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação 

devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais”. 
327

 “Art. 516. Ficam também submetidas ao tribunal as questões anteriores à sentença, ainda não decididas”. 
328

 “§ 4o Constatando a ocorrência de nulidade sanável, o tribunal poderá determinar a realização ou 

renovação do ato processual, intimadas as partes; cumprida a diligência, sempre que possível prosseguirá o 

julgamento da apelação”. 
329

 O limite para o conhecimento das matérias pelo tribunal ad quem está justamente na preclusão, em razão 

de ausência de impugnação de determinado capítulo da sentença. “Mas, dentro desses limites, a profundidade 

do conhecimento do tribunal é a maior possível: pode levar em consideração tudo o que for relevante para a 

nova decisão, por isso que o brocardo latino tantum devolutum quantum appellatum (relativo à extensão do 

conhecimento), completa-se pelo acréscimo vel apellare debebat (relativo à profundidade). Assim, nos 

limites da matéria impugnada, ou cognoscível de ofício, e desde que não modifique o pedido e a causa de 

pedir (que delimitam a pretensão), o tribunal poderá livremente apreciar, no recurso, aspectos que não foram 

suscitados pelas partes”. (GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, 

Antônio Magalhães. Recursos no processo penal, p. 52). 
330

 O Superior Tribunal de Justiça tem julgado reconhecendo a possibilidade de conhecimento de ofício de 

nulidades inclusive na sede de recurso especial: “assim, quando eventual nulidade processual ou falta de 

condição da ação ou falta de pressuposto processual impede, a toda evidência, o regular processamento da 

causa, cabe ao tribunal, mesmo de ofício, conhecer da matéria, nos termos previstos no art. 267, § 3º, e no art. 

301, § 4º do CPC. Nesses limites é de ser reconhecido o efeito translativo como inerente também ao recurso 

especial” (STJ, 1ª Turma, Resp. 699.753, Tel. Teori Zavascki, j. 15.02.2005). 
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prerrogativa de uma parte específica,
331

 resguarda interesse público, consubstanciado nas 

garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 

 

Em contrapartida, dada a possibilidade de o juiz conhecer de ofício das invalidades, 

antes de qualquer decisão deve ser oportunizada a manifestação das partes,
332

 em atenção 

ao direito ao contraditório e o dever da prevenção e da não surpresa,
333

 estes que, inclusive, 

serão positivados no novo Código de Processo Civil, ainda em trâmite legislativo.
334

 

 

Por isso, pode-se entender que a exigência de uma postura de diálogo com as partes 

funciona como uma medida de compensação em razão da ampliação dos poderes do juiz, 

com respeito aos deveres de esclarecimento, consulta e prevenção. É forma de garantir a 

efetividade de um processo participativo, de modo a sustentar a legitimação do provimento 

jurisdicional.
335

 

                                                           
331

 Um excelente exemplo para comprovar a tese ora defendida é a penhora que recaia sobre bem 

absolutamente impenhorável (art. 649 do Código de Processo Civil). Por mais que, aparentemente, o 

interesse da impenhorabilidade seja da parte, é possível que o juiz conheça da matéria de ofício. Nesse 

sentido, Dinamarco afirma que: “A penhora de bem absolutamente impenhorável constitui nulidade que pode 

(deve) ser declarada de ofício pelo juiz”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito 

Processual Civil, v. IV, p. 341). 
332

 Também o tribunal, quando deparar-se com invalidade sanável, deve oportunizar a manifestação das 

partes, “na medida das inovações provocadas pelas informações supervenientemente integradas ao processo”. 

(BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 35). 
333

 O princípio da não surpresa determina que mesmo as matérias que possam ser conhecidas de ofício sejam 

submetidas ao contraditório, para que as partes possam sobre ela se manifestar, se não tiver ocorrido debate 

prévio sobre a matéria. sobre o tema. (DENTI, Vittorio. Questioni rilevabili d’ufficio e contradditorio, p. 

225). A não surpresa representa uma forma de tutela da confiança do jurisdicionado. Sobre o tema, ver 

ARAÚJO, Valter Sheunquener. O princípio da proteção da confiança. Uma nova forma de tutela do 

cidadão diante do Estado, passim. 
334

 Projetos de lei nos 6.025, de 2005, e 8.046, de 2010: 

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida.  

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: 

I –  à tutela antecipada de urgência;  

II – às hipóteses de tutela antecipada da evidência previstas no art. 306, incisos II e III;  

III – à decisão prevista no art. 716. 

Art. 10. Em qualquer grau de jurisdição, o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável 

de ofício.” 
335

 É nesse sentido a precisa lição de Edison Elias de Freitas: “Assim, a exigência de uma postura de diálogo 

efetivo com as partes e com os demais sujeitos do processo funciona como verdadeira medida de 

compensação face à ampliação dos poderes do juiz. O processo deve ser dirigido de forma a respeitar a 

dignidade dos litigantes, observados os deveres judiciais de esclarecimento, consulta e prevenção. 

Sob o ângulo destes, cuida-se de lhes assegurar o direio de participarem e serem ouvidos e de reconhecer o 

cumprimento de tais direitos como mecanismo de legitimação do provimento jurisdicional. as partes não 

pode ser tidas como simples destinatárias ou absorventes inertes da decisão. 

Dai o contraditório atualmente se enfeixar umas uma série de direitos – v.g., à crítica, à resposta judicial – 

reconhecidamente atribuídos às partes sob a perspectiva de um processo participativo. A manifestação prévia 

ao ato decisório é entendida como uma espécie de colaboração com a autoridade pública, por meio da qual a 

parte apresenta ao Estado suas ponderações (direito de influência) e contribui para a eliminação das 

controvérsias jurídicas e fáticas”. (Vícios da sentença cível – tentativa de sistematização, p. 132). 
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De igual forma, em relação às invalidades que são passíveis de preclusão para a 

parte, se não suscitadas no momento adequado, não mais poderão ser reconhecidas de 

ofício pelo magistrado.
336337

 Deste modo, impede-se a atuação de ofício intempestiva e 

permite-se a superação do vício, ainda que em razão da inércia das partes e do próprio 

magistrado. 

 

Além da iniciativa de ofício cabível ao magistrado, a parte prejudicada também 

pode (e deve, na verdade), suscitar a invalidade, no modo e momento apropriado, sob pena 

de, em certos casos, incidir a preclusão.
338

 E são diversas as oportunidades conferidas paras 

as partes combaterem as invalidades processuais. 

 

Durante as fases postulatória e instrutória, qualquer invalidade deve ser suscitada 

pelas partes no primeiro momento que lhes competir falar nos autos. O réu, inclusive, pode 

comparecer ao processo apenas para suscitar a invalidade do ato de citação, antes de 

contestar a demanda.
339

 

 

Posteriormente, as partes podem suscitar eventual invalidade surgida na sentença 

via embargos de declaração
340

 e todos os demais recursos. Nos recursos, é importante ter 

                                                           
336

 Sobre o tema preclusão, ver item 5.3.2. 
337

 Como exemplo, invalidades decorrentes de atos decisórios sujeitos a recursos (como se sentença, verba 

gratia), não poderiam ter eventuais vícios supridos de ofício pelo juiz após o transcurso do prazo recursal – 

dentro do prazo recursal, notando o magistrado um vício formal sanável, que não afete o conteúdo material 

da decisão, poderá ele retificar a decisão e devolver o prazo às partes. 
338

 Sobre as hipóteses de preclusão para a parte, ver item 5.3.2, infra. Em síntese, haverá preclusão para a 

parte quando da invalidade do ato ter decorrido prejuízo na prática de ato processual facultativo. 
339

 Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. 

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.  

§ 2o Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação 

na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão. 
340

 “Mesmo após a prolação da sentença, pode o juiz ser provocado pelas partes para a extirpação das 

imperfeições da decisão, por meio de embargos de declaração (arts. 535 e SS), o que estende o controle de 

nulidades em primeira instância. A omissão da sentença na apreciação de argumentos para o acolhimento de 

dada pretensão indica deficiência de motivação e é causa de nulidade, sanável em sede de embargos 

declaratórios (art. 535, II). O silêncio do juiz acerca de matéria que ele deveria ter enfrentado de ofício em 

algum momento do processo – como no caso das nulidades absolutas -, também caracteriza omissão, sanável 

pela ia dos embargos de declaração (ainda, art. 535, II). 

Além disso, outros vícios decisórios que nulificam a decisão podem ser sanados em sede de embargos 

declaratórios, em razão do alargamento das suas hipóteses de cabimento pela jurisprudência. Fala-se dos 

erros evidentes, que compreendem manifestos errores in procedendo. É o caso, por exemplo, dos 

julgamentos ultra petita (art. 460). Há, aqui, expresso suporte jurisprudencial para que o próprio julgador 

extirpe da sentença em sede de embargos a parcela do julgado que extrapola o pedido. 

Outrossim, nulidades cognoscíveis de ofício podem ser objeto de apreciação do juiz em sede de embargos 

declaratórios, ainda que o embargante tenha silenciado a respeito, desde que os embargos tenham rompido a 
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em mente a incidência de princípios específicos da fase recursal, como a proibição da 

reformatio in pejus, pela a qual se o beneficiário de eventual invalidade não recorreu, não 

poderá o tribunal, na análise do recurso da outra parte, decretar a invalidade, que estaria 

coberta pela eficácia preclusiva coisa julgada.
341

 

 

É importante destacar que as invalidades da sentença devem ser suscitadas no 

recurso que impugnar a decisão, ainda que esse seja a invalidade o único fundamento 

recursal. Ao contrário do que existe em outros países,
342

 o processo civil brasileiro não 

distingue a recorribilidade, por recursos distintos, contra os errores in procedendo e os 

errores in iudicando.
343

 

 

Mesmo após o trânsito em julgado, as partes podem suscitar certas invalidades 

processuais em sede de ação rescisória. Ainda após a formação da coisa julgada e o 

transcurso do prazo bienal da ação rescisória, a legislação permite a possibilidade de a 

parte “suscitar a falta ou a nulidade da citação, se o processo correu à revelia”, em sede de 

embargos à execução
344

 ou impugnação ao cumprimento de sentença, 
345

 e também por via 

da conhecida querela nullitatis. 

 

                                                                                                                                                                                
barreira da admissibilidade e tenham aptidão para reabrir o julgamento da causa”. (BONDIOLI, Luiz 

Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 30). 

O Superior Tribunal de Justiça – STJ já pacificou que a decisão que extrapola o objeto da demanda é nula: 

“1. Na presente reclamação a decisão impugnada condena, de ofício, em ação individual, a parte reclamante 

ao pagamento de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide e, nesse aspecto, extrapola os limites 

objetivos e subjetivos da demanda, na medida em que confere provimento jurisdicional diverso daqueles 

delineados pela autora da ação na exordial, bem como atinge e beneficia terceiro alheio à relação jurídica 

processual levada a juízo, configurando hipótese de julgamento extra petita, com violação aos arts. 128 e 460 

do CPC. 2. A eg. Segunda Seção, em questão de ordem, deliberou por atribuir à presente reclamação a 

qualidade de representativa de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, por analogia. 

3. Para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, adota-se a seguinte tese: "É nula, por configurar julgamento 

extra petita, a decisão que condena a parte ré, de ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização a 

título de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide". 4. No caso concreto, reclamação julgada 

procedente. (STJ, Rcl 12.062/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, 2ª Seção, julgado em 12/11/2014, DJe 

20/11/2014)”. 
341

 LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. A reformatio in peius no direito processual civil, p. 48-50. 
342

Como existe, por exemplo, no processo civil do Uruguai, cf. Eduardo J. Couture, Fundamentos del 

Derecho Procesal Civil, p. 372. 
343

 Para uma abordagem específica dos vícios da sentença, ver Capítulo 6, infra.  
344

 “Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre:  

I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia”; 
345

 “Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:  

I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia”; 
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Desse modo, a verificação do legítimo poder de iniciativa é etapa fundamental do 

juízo de invalidação, já que, diante da incidência do princípio do interesse, aquele que deu 

causa à invalidade não pode ser beneficiado por ela. 

 

Então, se constatada a existência do vício, mediante iniciativa legítima, o 

magistrado passará à etapa do juízo de invalidação destinada à tentativa de superar o vício, 

em atenção à regra da presunção de validade dos atos processuais e do dever de 

aproveitamento dos atos praticados. 
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5.3 Superação do vício 

 

5.3.1 Saneamento 

 

Uma vez identificada a existência do vício, mediante uma iniciativa legítima, 

deverá o magistrado, com a devida e indispensável colaboração das partes, buscar sanear a 

atipicidade do ato processual para garantir o alcance de sua finalidade sem que ocorra 

prejuízo.
346

  

 

De fato, é importante lembrar que nesse momento do juízo de invalidação ainda não 

há invalidade decretada. Sana-se, portanto, o vício do ato processual, e não a invalidade do 

ato.
347

 

 

Nesse momento, com o objetivo de tentar conservar atos processuais praticados,
348

 

o magistrado exerce um raciocínio fundado no princípio da proporcionalidade, sempre com 

alicerce nos princípios e regras norteadoras do sistema de invalidade, “pois proferirá juízo 

de ponderação, para atingir o equilíbrio, com fulcro na necessidade, adequação e 

                                                           
346

 A doutrina admite até que sejam realizadas adaptações ao procedimento, não só ao ato processual, sem 

que isso represente invalidade: “(...) desde que observado o contraditório e não sejam prejudiciais a qualquer 

das partes adaptações do procedimento às necessidades do caso concreto atendem à ideia de processo justo, 

tal como regulado pela constituição. Aliás, se inexistente qualquer razão maior para determinadas 

especificidades procedimentais, nada obsta a que seja adotada a ideia de fungibilidade nesta sede”. 

(BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual, p. 63). 
347

 Como já dito anteriormente, não há invalidade de pleno direito. Dessa forma, sana-se o vício antes da 

decretação da invalidade. Não seria pertinente, portanto, afirmar que o juiz “saneia a invalidade” (ou mesmo 

“saneia a nulidade”). Em sentido contrário, José Maria Tesheiner sustenta que “a sanação da nulidade supõe 

que ela tenha sido pronunciada” (Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 120). Calmon 

de Passos também entende que se sana a invalidade decretada, e não o vício: “"A sanabilidade ou 

insanabilidade da nulidade é uma apreciação posterior ao pronunciamento judicial que a constitui. Nulidade 

sanável, portanto, não é mais do que aquela cujas consequências sobre o processo podem ser obviadas, 

mediante a repetição de atos ou realização de atos que faltaram na série de atos do procedimento. Insanável, 

por conseguinte, é a nulidade que repercute sobre o processo como um todo e importa em sua extinção. Suas 

consequências são extensas e definitivas. A repetição de um ato não pode ser vista como sanação de defeito 

desse mesmo ato, e sim das repercussões que sua invalidade determina no processo. O ato é nulo. O juiz 

pronuncia sua nulidade e manda repeti-lo, impedindo, com isso, a extensão dos efeitos da nulidade do ato, 

extensão que normalmente ocorreria, não fosse o ato repetível. É a projeção da nulidade no processo que se 

corta, não a nulidade. Ela existe e deve ser decretada. Logo, quando se fala em nulidades sanáveis e 

insanáveis, fala-se, em verdade, de extensão dos efeitos das nulidades. As sanáveis, que se corrigem, quanto à 

repercussão de seus efeitos, pela repetição do ato ou dos atos atingidos, sobrevivendo o processo. As 

insanáveis, quando o ato não pode ser repetido operando elas sobre o processo, atingindo-o na sua validade, 

como um todo”. (Comentários ao código de processo civil, p. 415) 
348

 Cf. MARELLI, Fabio. La conservazioni degli atti invalidi nel processo civile, passim. 
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menores ônus para o processo quanto ao caminho escolhido, afastando-se os excessos”
349

 

da exigência forma prevista no suposto normativo.  

 

O vício será insanável somente quando há frustração para o resultado previsto pela 

lei para o ato e, mais do que isso, para o processo, sendo que, à luz do caso concreto, a 

repetição do ato se torna inviável ou mesmo a pratica tardia de ato indevidamente 

omitido
350

 não teria o condão de suplantar o vício.
351

 

 

De fato, a primeira (e mais importante) técnica para superar a invalidade é 

convalidação, que pode se dar inclusive de forma objetiva, independente da manifestação 

da parte. Não é necessário, portanto, adotar de início técnica repetição ou suprimento do 

ato viciado. Basta, tão somente, a verificação da ausência de prejuízo para que ocorra o que 

a doutrina italiana chamou de “sanatoria per convalidazione oggetiva”.
352

 A determinação 

de atos tendentes a sanar o vício somente deve ocorrer se realmente for necessário, diante 

dos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
353

 

 

A repetição do ato que inicialmente desviou-se da forma legalmente prevista 

também é outra técnica de saneamento do vício. Porém, como a sua prática ocasiona um 

retrocesso na marcha processual, somente deverá ser utilizada se não for possível adoção 

de outra técnica de saneamento. 

 

                                                           
349

 GÓES, Gisele. Princípio da proporcionalidade no processo civil, p. 180. 
350

 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, v. 2, p. 602. 
351

 “A essa altura, parece oportuno tecer algumas considerações sobre nulidades sanáveis e nulidades 

insanáveis. Essas caracterizam-se pela frustração dos resultados programados para o ato e mais amplamente 

para o processo, ao passo que aquelas não comprometem esses resultados, desde que viável a repetição do ato 

imperfeito ou a prática do ato até então não realizado. A aferição da sanabilidade ou da insanabilidade nunca 

é feita de forma abstrata, mas sempre à luz do caso concreto e dos resultados programados pelo legislador”. 

(BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 28).  
352

 PISANI, Proto, Lezioni di dirrito processuale civile, p. 235. No mesmo sentido, Tesheiner: “A rigor, a 

ausência de prejuízo não sana a nulidade. O que na verdade ocorre é que, por ausência de prejuízo, não se 

compõe o suporte fático para a imposição da sanção de nulidade, não obstante a existência do vício. A essa 

hipótese refere-se o art. 244: porque, embora realizado de outro modo, o ato alcançou a sua finalidade, é ele 

válido”. (Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 120). Por exemplo, no caso de citação 

inválida, o Código de Processo Civil, no art. 214, dispõe que “o comparecimento espontâneo do réu supre, 

entretanto, a falta de citação", o que representa uma situação de convalidação. 
353

 O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que eventual invalidade de decisão monocrática é suprida pelo 

simples julgamento ulterior de agravo regimental contra a decisão inválida: “A eventual nulidade da decisão 

monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão 

colegiado, na via de agravo regimental”. (AgRg no AREsp 586.757/SP, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). 
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Mesmo em sede de julgamento recurso de qualquer de natureza,
354

 a atividade 

saneadora devem ser realizada pelo órgão colegiado, com a conversão do julgamento em 

diligência, para que se repita a pratica do ato viciado ou com a determinação de que seja 

realizado determinado ato, necessário para a regularidade do processo e que não foi 

praticado no momento devido. Nesse momento, em razão da quantidade de atos já 

praticados e em atenção ao princípio da economia processual, deve o juiz ter ainda maior 

rigor com a tentativa de convalidação e aproveitamento dos atos já praticados.
355

 

 

Também é possível adotar a técnica da retificação quando o ato desvia-se da 

hipótese formal prevista na norma, especialmente quando se tratar dos chamados “erros 

materiais”: uma sentença que identifica como parte pessoas diversas daquelas que litigam 

no processo pode ser retificada, de ofício, pelo magistrado, de modo a suprir o erro de 

forma.
356

 

 

Alguns vícios processuais, porém, não podem ser sanados. Os atos decisórios 

proferidos por juiz em violação às regras de competência absoluta não podem ser sanados, 

já que há, nesse caso, falta de pressuposto processual indispensável para a validade da 

relação.
357

 O prejuízo, nesse caso, se dá em razão da violação às regras do juízo natural. 

 

E, ainda que as partes não realizem qualquer ato, o sistema processual civil atribuiu 

um efeito saneador dos vícios processuais a dois institutos que dependem somente da 

inércia dos sujeitos do processo: a preclusão e a coisa julgada, a seguir analisados. 

 

5.3.2 Preclusão e coisa julgada 

 

                                                           
354

 Em sentido contrário, Cássio Scarpinella Bueno (A nova etapa da reforma do Código de Processo 

Civil, v. 2, p. 21), limita a atividade saneadora apenas aos recursos de natureza ordinária. 
355

 “Nas situações em que confrontado com nulidade processual no julgamento da apelação, o tribunal deve 

agir de forma equilibrada. Ao mesmo tempo em que deve privilegiar a solução definitiva da controvérsia, 

deve cuidar de garantir um mínimo de regularidade ao método estabelecido para tanto. Afinal, a busca por 

resultados não pode transbordar para um vale tudo processual.” (BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. 

Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 32). 
356

 Na mesma linha: “A indicação, por lapso involuntário de atenção, de dispositivo diverso daquele que é 

fundamento das razões lógicas do julgado trata-se de mero erro material que pode e deve ser suprido através 

de simples petição”. (TJRS, Embargos de Declaração nº 70058687088, Tribunal Pleno, Relator: Carlos Cini 

Marchionatti, Julgado em 12/05/2014). 
357

 Em sentido contrário: “O princípio da sanação atua também nos casos de incompetência absoluta. O vício 

detectado na pendência do processo sana-se com a remessa ao juiz competente. Decreta-se a nulidade apenas 

dos atos decisórios, não do próprio processo (CPC, art. 113, 5 2Q)” (TESHEINER, José Maria Rosa. 

Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 51). 
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O vício no ato processual pode ser superado, também, pela preclusão e pela 

formação da coisa julgada.
358

 

 

A preclusão, segundo a clássica definição doutrinária de Chiovenda,
359

consiste na 

perda das faculdades e poderes processuais, com a “extinção de posições jurídicas ativas 

(posição de vantagem), que permitiriam ao sujeito a prática válida e eficaz de um ato 

processual”.
360

 

 

A invalidade der ser alegada na primeira oportunidade na qual couber à parte falar 

nos autos, sob pena de preclusão, exceto quando puder o juiz conhecer de ofício do vício 

ou quando a parte provar legítimo impedimento de suscitá-la no momento oportuno.
361362

 

 

A preclusão, portanto, impede que a existência de um vício processual não 

suscitado no momento correto ocasione prejuízo à marcha processual: a despeito da 

existência de atipicidade na forma, não haverá a decretação da invalidade.
363

 

 

E, no campo das invalidades, a preclusão para a parte servirá como fator impeditivo 

para o conhecimento de ofício para o juiz, quando da atipicidade decorrer prejuízo na 

prática de ato processual facultativo da parte. As demais atipicidades que não se vinculam 

à prática de ato processual pela parte, não estão sujeitas à preclusão, podem ser decretadas 

                                                           
358

 BESSO, Chiara. La sentenza inesistente, p. 23. 
359

 CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de Derecho Procesal Civil, v. 2., p. 210. 
360

 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 56. 
361

 “Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 

autos, sob pena de preclusão.Parágrafo único. Não se aplica esta disposição às nulidades que o juiz deva 

decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento”. 
362

 Nesse sentido: “1. A falta de impugnação, na primeira oportunidade em que coube ao impetrante falar nos 

autos, acerca da ausência de manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, após as informações prestadas 

pela Autoridade Coatora, torna preclusa a matéria, nos termos do artigo 245 do CPC. 2. Segundo o princípio 

pas de nullitté sans grief, inexiste nulidade se não demonstrado o prejuízo sofrido. 3. Não há ilegalidade na 

redistribuição de recurso hierárquico ao sucessor do desembargador relator originário ao término do seu 

mandato junto ao Conselho da Magistratura. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento”. (STJ, RMS 

29.610/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 20/11/2014). 
363

 Tesheiner exemplifica a função saneadora da preclusão na hipótese de ação que tramitou em foro diverso 

daquele competente territorialmente para apreciar a questão, e que não foi oposta a devida exceção de 

incompetência relativa: “Ora, quando as partes, tácita ou expressamente, convencionam em sentido diverso 

ao estabelecido por norma dispositiva, não violam a lei e, por isso mesmo, não se pode falar em sanção de 

nulidade. Pode haver preclusão, sem que se cogite de nulidade. A parte que propõe a ação em foro diverso do 

domicílio do demandado não viola a lei; muito menos, o réu que opõe a declinatoria fori. Tem-se, aí, 

proposta, não aceita, no sentido de que se processe a ação em foro diverso do previsto em norma dispositiva.” 

(TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 98). 
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de ofício, a qualquer tempo, desde que tenham causado prejuízo e não possam ser 

saneadas.
364

 

 

Assim, antes de decretar a invalidade, é necessário que o juiz verifique se o vício 

processual alegado já não está coberto pela preclusão. 

 

Efeito semelhante possui a coisa julgada, que possui “a virtude de limpar 

completamente a sentença dos eventuais defeitos que houvessem maculado a relação 

processual”.
365

 No direito processual civil brasileiro, a ideia da coisa julgada está enraizada 

na cultura jurídica e na legislação, com matriz constitucional.
366

 As situações de disputa 

postas ao Judiciário devem receber uma decisão definitiva, pacificadora do conflito de 

interesses. Por isso, esgotados os meios previstos em lei para a impugnação da decisão 

judicial, o seu conteúdo torna-se imutável. 

 

A partir da doutrina de Liebman
367368

 que distinguiu os efeitos e a autoridade da 

sentença da imutabilidade da coisa julgada coisa julgada, complementada pelas ideias de 

Barbosa Moreira,
369

 define-se hoje a coisa julgada como uma qualidade que imuniza o 

conteúdo da decisão a fim de conferir estabilidade à tutela jurisdicional, impedindo a 

rediscussão do dispositivo depois de definitivamente estabelecidos por sentença não mais 

sujeita a recurso.  

 

                                                           
364

 “Esta, pois, a regra: a nulidade depende de arguição da parte, sempre que dela haja decorrido 

impossibilidade de praticar ato processual facultativo. As demais nulidades, ou seja, as que não se vinculam à 

prática de ato processual pela parte, não se sujeitam a preclusão, podem ser decretadas de ofício, a qualquer 

tempo, suposto que não se haja por outro motivo sanado o vício. Assim, ao julgar a apelação, pode o tribunal 

decretar de ofício a nulidade da sentença (ato do juiz), por falta de fundamentação”. (TESHEINER, José 

Maria Rosa. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 125). 
365 

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Da sentença liminar à nulidade da sentença, p. 81. 
366

 Art. 5º, inc. XXXVI da Constituição Federal. 
367

 Escreveu Liebman: “a autoridade da coisa julgada não é efeito da sentença, mas uma qualidade, um modo 

de ser e de manifestar-se dos seus efeitos, quaisquer que sejam, vários e diversos, cosoante as diferentes 

categorias de sentença (...) Nisso consiste, pois, a autoridade da coisa julgada, que se pode definir, com 

precisão, como a imutabilidade do comando emergente de uma sentença. Não se identifica ela simplesmente 

com a definitividade e intangibilidade do ato que pronuncia o comando; é, pelo contrário, uma qualidade, 

mais intensa e mais profunda, que reveste o ato também em seu conteúdo e torna assim imutáveis, além do 

ato em sua existência formal, os efeitos, quaisquer que sejam, do próprio ato”. (Eficácia e autoridade da 

sentença e outros escritos sobre coisa julgada, p. 6 e 51). 
368

 No que é seguido por Dinamarco: ‘Não se trata de imunizar a sentença como ato do processo, mas os 

efeitos que ela projeta para fora deste e atingem as pessoas em suas relações – e daí a grande relevância 

social do instituto da coisa julgada material, que a Constituição assegura (art. 5o, inc. XXXVI) e a lei 

processual disciplina (arts. 467 ss.)”. (Instituições de Direito Processual Civil, p. 344). 
369

 Cf. Ainda e sempre a coisa julgada, pp. 133-146. 
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A coisa julgada é distinguida em seu aspecto formal e material. A coisa julgada 

formal é uma espécie qualificada de preclusão, que acarreta a impossibilidade de 

rediscussão da decisão judicial dentro do mesmo processo, já que a referida decisão não 

mais poderá ser impugnada por recurso. É fenômeno endoprocessual, decorrente da 

irrecorribilidade da decisão judicial.
370

 

 

Por outro lado, a coisa julgada material é a impossibilidade de rediscussão do 

dispositivo da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro. O 

conteúdo do dispositivo torna-se imutável. 

 

A despeito da controvérsia doutrinária que existe sobre a matéria, o atual sistema 

positivo leva a entender que há coisa julgada em qualquer decisão que resolva uma 

demanda em caráter definitivo (ou seja, não em caráter precário, próprio das liminares e 

das antecipações da tutela), com cognição suficiente. 

 

Segundo a atual redação do art. 468 do CPC, a coisa julgada material incide sobre o 

dispositivo da decisão judicial.
371

 As questões decididas de forma incidental na 

fundamentação não estarão acobertadas pela imutabilidade da coisa julgada, conforme 

prescrevem os arts. 469 e 470 do CPC.
372

 

 

Para que a questão prejudicial seja revestida pela autoridade da coisa julgada, é 

necessário que a parte requeira que a questão seja analisada de forma principaller, por 

meio da ação declaratória incidental (arts. 5º e 325 do CPC), desde que o juiz seja 

competente em razão da matéria e que a questão constitua pressuposto necessário para o 

julgamento da demanda.  

 

                                                           
370

 Dinamarco ensina: “Quando porém já não se pensa nos efeitos imunizados da sentença, mas na sentença 

em si mesma como ato jurídico do processo, sua imutabilidade é conceituada como coisa julgada formal. Em 

um momento, já não cabendo recurso algum, ela opera sua eficácia consistente em pôr fim à relação 

processual (art. 162, § 1o) e, a partir de então, nenhum outro juiz ou tribunal poderá introduzir naquele 

processo outro ato que substitua a sentença irrecorrível. A coisa julgada formal existe quando já não for 

possível, pelas vias recursais, cassar a sentença proferida e muito menos substituí-la por outra. Ela incide 

sobre sentenças de qualquer natureza, seja de mérito ou terminativa, porque não diz respeito aos efeitos 

substanciais mas à própria sentença como ato do processo”. (Instituições de Direito Processual Civil, p. 

346). 
371

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Ainda e sempre a coisa julgada, pp. 133-146. 
372

 Nem sempre o direito positivo brasileiro regulou os limites objetivos da coisa julgada de forma precisa. O 

antigo Código de Processo Civil de 1939, inspirado no Projeto Italiano de Carnelutti, permitia a interpretação 

de que a coisa julgada material incidiria também sobre as questões prejudiciais. 
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Em relação aos efeitos, a doutrina afirma que a coisa julgada produz três efeitos 

básicos, o positivo, o negativo e o preclusivo. 

 

O efeito negativo da coisa julgada represente um óbice à rediscussão em um novo 

processo da pretensão já definitivamente decidida em um processo já transitado em 

julgado.
373

 

 

Por seu turno, o efeito positivo da coisa julgada opera-se de maneira diferente. Uma 

questão decidida em caráter principaller em um processo gera vinculação ao juízo em 

outras demandas, ainda que a matéria tenha sido invocada em caráter incidental. 

 

O efeito preclusivo – melhor denominado de eficácia preclusiva da coisa julgada – 

está regulamentado no art. 474 do Código de Processo Civil, segundo o qual é considerado 

repelido todas as alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento 

ou rejeição do pedido,
374

 uma vez transitada em julgado a decisão judicial.  

 

O trânsito em julgado da sentença provoca alterações no regime das invalidades 

processuais. Se a invalidade, para ser decretada, exigia iniciativa legítima para a suscitação 

e essa não foi feita, de regra terá ocorrido preclusão. Pode acontecer, porém, que a parte 

não tenha tido oportunidade de alegar o vício, como ocorre, por exemplo, na hipótese de o 

advogado não ser intimado para a sessão de julgamento. Nesse caso, não prevalece a 

preclusão e o vício converte-se em rescindibilidade. Por seu turno, a invalidade que no 

curso do processo podia ser decretada de ofício, já não pode sê-lo depois de proferida a 

sentença, pois, com sua publicação, o juiz acaba o ofício jurisdicional. Igualmente, esse 

vício transforma-se em rescindibilidade e depende da ação rescisória para ser invalidada.
375

 

 

Nesse sentido, muito embora seja reconhecido o efeito “sanatório geral” da coisa 

julgada, alguns vícios sobrevivem no processo. Conforme ensina Liebman, as nulidades 

dos atos processuais podem suprir-se ou sanar-se no decorrer do processo. Ainda que não 
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 DIDIER JÚNIOR, Fredie, OLIVEIRA, Rafael e BRAGA, Paula Sarno. op. cit., p. 493. 
374

 Segundo Barbosa Moreira: “A eficácia preclusiva da coisa julgada manifesta-se no impedimento que 

surge, com o trânsito em julgado, à discussão e apreciação das questões suscetíveis de influir, por sua 

solução, no teor do pronunciamento judicial, ainda que não examinadas pelo juiz. Essas questões perdem, por 

assim dizer, toda a relevância que pudesse ter em relação à matéria julgada” (Eficácia preclusiva da coisa 

julgada material no sistema do processo civil brasileiro, p. 100). 
375

 TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 164. 
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supridas ou sanadas, normalmente não podem mais ser arguidas depois que a sentença 

passou em julgado, vez que a coisa julgada funciona como sanatória geral dos vícios do 

processo. Existem, também, vícios maiores, vícios essenciais, vícios radicais, que 

sobrevivem à coisa julgada e afetam a sua própria existência. Neste caso a sentença, 

embora tenha se tornado formalmente definitiva, é coisa vã, mera aparência, e carece de 

efeitos no mundo jurídico.
376

 

 

O ordenamento jurídico possibilita a desconstituição da coisa julgada por meio da 

ação rescisória, sendo que, dentro das suas hipóteses de cabimento previstas no artigo 485 

do Código de Processo Civil,
377

 encontram-se algumas ligadas à invalidade do ato 

processual: o inciso II, por exemplo, considera rescindível a sentença proferida por juiz 

impedido ou absolutamente incompetente, duas formas de invalidade processual.
378

 

 

De igual modo, a previsão do inciso V (“violar literal disposição de lei”) é cláusula 

aberta para o cabimento da rescisória, inclusive em decorrência de violação à forma do ato 

processual previsto em lei, como a sentença sem motivação.
379

 

 

Assim, mesmo a “sanatória geral” da coisa julgada pode encontrar relativização no 

prazo bienal da ação rescisória. Somente após o transcurso desse prazo é que o vício pode 

ser considerado plenamente sanado, exceto nos casos que possibilitem o manejo da querela 

                                                           
376

 LIEBMAN, Enrico Tullio. Nulidade da sentença proferida sem citação do réu. In: Estudos sobre o 

processo civil brasileiro, p. 181. 
377

 “Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 

I - se verificar que foi dada por prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; 

II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente; 

III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a fim 

de fraudar a lei; 

IV - ofender a coisa julgada; 

V - violar literal disposição de lei; 

VI - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria 

ação rescisória; 

VII - depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer 

uso, capaz, por si só, de Ihe assegurar pronunciamento favorável; 

VIII - houver fundamento para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença; 

IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa; 

§ 1o Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato 

efetivamente ocorrido. 

§ 2o É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento 

judicial sobre o fato”. 
378 

YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, p. 72. 
379

 BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Nulidades processuais e mecanismos de controle, p. 42. 
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nullitatis, como a sentença proferida com vício na citação em processo com réu revel, 

analisada no decorrer deste trabalho. 
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5.4 Decretação da invalidade 

 

 

Diante do caso concreto, o magistrado, após ultrapassar o juízo de identificação do 

vício no ato processual (constatar que a atipicidade do ato impediu o alcance de sua 

finalidade, como prejuízo); após verificar se a existência do vício foi suscitada por quem 

detinha a legitimidade para tanto (ou se era o caso de conhecer de ofício); após constatar a 

impossibilidade de aproveitamento do ato com a utilização das técnicas cabíveis; e, por 

fim, após verificar que a invalidade já não estaria acobertada pela preclusão ou pela coisa 

julgada, deve o magistrado, em decisão amplamente fundamentada e precedida do 

contraditório,
380

 decretar a invalidade do ato. 

 

A maior parte da doutrina aceita que a invalidade é uma sanção
381

 que torna 

ineficazes os atos processuais que não atenderam ao suposto normativo de modo que “o 

estado de ineficaz é subsequente ao pronunciamento judicial (após a aplicação da sanção 

de ineficácia – diz-se, portanto, não sem alguma impropriedade verbal, que o ato nulo é 

anulado pelo juiz)”.
382

 

 

Para outros autores,
383

 jamais a decretação de nulidade pode ser enquadrada como 

uma sanção, já que, assim, a sanção seria uma penalidade, motivo pelo qual todas suas 

hipóteses de incidência deveriam estar previstas em lei. Defendem, nessa linha de 
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 O Código de Processo Civil português determina a audiência da parte contrária ante da decretação da 

invalidade: “Art. 207. A argüição de qualquer nulidade pode ser indeferida, mas não pode ser deferida sem 

prévia audiência da parte contrária, salvo caso de manifesta desnecessidade”. 
381

 Por todos, CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às 

nulidades processuais, p. 25. 
382

 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria Geral do Processo, p. 364. 
383

 Essa é a posição, por exemplo, da eminente Professora Teresa Arruda Alvim Wambier. A doutrinadora 

afirma que a nulidade equivale a “um estado de irregularidade que leva (ou tende a levar) à ineficácia”. 

(Nulidades do processo e da sentença, p. 140). Em linha similar, Chiovenda afirma “que as nulidades não 

são penalidades, mas somente a consequência lógica do inadimplemento daquelas formas, a que e lei atribui 

determinados efeitos”. (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, p. 7). Roque Komatsu segue na 

mesma linha: “Decisivo parece, à propósito, o relevo que vê na sanção um quid qualificável como reação a 

um comportamento proibido pelo ordenamento, e especificamente, o efeito típico ligado à integração dos 

esquemas dos ilícitos: tentar a aproximação de uma inobservância de um dever ou de uma obrigação à 

insatisfação do ônus, sob o plano dos efeitos, reconhecendo na invalidade e em cada uma de suas formas uma 

sanção, constitui não apenas um desfiguramento do conceito de sanção, mas sobretudo uma confusão entre 

dois planos de tudo diversos. O ato ilícito, com efeito, realiza uma fatispecie; o ato inválido não realiza 

nenhuma fatispecie, antes é inválido justamente por essa razão.” (Da invalidade no processo civil, p. 182). 
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raciocínio, que a decretação de nulidade seria um mero efeito ou consequência da 

irregularidade da forma, sem que seja configurada uma pena.
384

 

 

Todavia, é um equívoco equiparar, in tout court, uma sanção a uma pena, até 

porque, sem dúvida, a invalidade é sim um ilícito pela violação ao suposto normativo para 

a forma. Como explica Antonio do Passo Cabral, não há nenhum problema em caracterizar 

a nulidade como uma sanção, desde que não seja equiparada a uma pena, porque as 

sanções jurídicas a comportamentos humanos que se desejem reprimir ou desestimular 

podem também ser operadas pela negativa de efeitos jurídicos à conduta contrária à lei, 

não havendo necessidade de previsão expressa, o que é característico apenas de algumas 

espécies de sanção, como as penas criminais. O ato em desrespeito à forma é um ato ilícito 

cuja nulificação é sim uma sanção para a inobservância da formalidade legal.
385

 

 

Por isso, é pertinente entender que a invalidade processual é uma sanção, 

devidamente decretada pelo juiz, em razão do descumprimento da forma para o ato 

prevista no suporte normativo.
386

 E, por ser uma sanção, exige uma fundamentação robusta 

para ser aplicada. 

 

Diante do disposto no artigo 131 do Código de Processo Civil, o sistema processual 

civil brasileiro indica adotar o sistema do livre convencimento motivado como forma de 

valoração da prova.
387

 Deverá o juiz demonstrar, por meio da fundamentação, o caminho 
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 CABRAL, Antonio do Passo. Nulidades no processo moderno: contraditório, proteção da confiança e 

validade prima facie dos atos processuais, p. 26. 
385

 Idem, ibidem. 
386

 Segundo Goffredo Telles Júnior, sanção jurídica seria aquilo que o lesado está legalmente autorizado a 

exigir e a impor como consequência da violação de uma norma jurídica. (TELLES Jr., Goffredo. Iniciação 

na ciência do Direito, p 34). A sanção pela não observância da norma jurídica que estabelece a forma do ato 

processual seria, portanto, a sua invalidação. Aroldo Plínio Gonçalves ensina: “as sanções atuam como 

garantia da eficácia dos preceitos normativos e podem consistir na privação de um bem, como a vida, a 

liberdade e o patrimônio, ou atingir o próprio ato praticado contra lei ou com omissão da forma ou das 

condições por ela estabelecidas, para lhes negar efeito jurídico. Admitem elas diversas classificações, por 

múltiplos pontos de referência, mas, quando toma por referencial o critério da finalidade, a doutrina as separa 

em duas grandes classes: a das sanções que se destinam a provocar o cumprimento da norma, que consistem 

em um evento desfavorável a ser aplicado ao autor da violação, e a das sanções que tendem a reparar ou 

neutralizar os efeitos de uma conduta ou de um ato contrário ao direito ou irregular perante ele, e visam 

reestabelecer, na medida do possível, à situação anterior à violação. Dentre essas situam-se as nulidades dos 

atos jurídicos”. (GOLÇALVES, Aroldo Plínio. Nulidades no processo, p. 13). 
387

 Como não é o objeto do presente estudo, não serão abordadas as controvérsias acerca do sistema de 

valoração da prova adotado no Brasil. Para esse assunto, conferir POZZA, Pedro Luiz, Sistemas de 

valoração da prova, passim. 
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racional que percorreu mentalmente ao realizar o juízo de invalidação, com destaque para a 

demonstração da prova do prejuízo.
388

  

 

Portanto, o juiz deve demonstrar, em uma sequência lógica, a existência do vício 

com a demonstração do prejuízo, seguida da confirmação de que a suscitação se deu por 

parte legítima ou mesmo de ofício para, em seguida, fundamentar concretamente a 

impossibilidade de aproveitamento do ato. Somente após esse percurso de raciocínio, 

deverá o magistrado decretar a invalidade. 

 

Por exemplo, em caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a 

inversão da ordem procedimental, no qual houve julgamento da apelação antes de 

apreciado o agravo retido interposto, por si só, não conduz à nulidade do julgamento. O 

Tribunal ratificou que é necessário que seja demonstrado e comprovado que a parte sofreu 

prejuízo, o que não teria ocorrido no caso concreto.
389

 

 

Todavia, diferentemente do que foi afirmado no acórdão, para afastar a invalidade, 

o ônus argumentativo também é do julgador, e não só da parte. Assim, deveria o Tribunal 

demonstrar que o resultado do julgamento do agravo, posterior ao julgamento da apelação, 

em nada interferiu nesta. 

 

Assim, estabelecidas as premissas do juízo de invalidação, é pertinente verificar a 

sua incidência em algumas hipóteses concretas de invalidades. É o que será feito a seguir. 
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 O STJ destaca que o juiz é o destinatário da prova: “2.- O destinatário final das provas produzidas é o juiz, 

a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto no parte final do 

artigo 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às instâncias ordinárias 

exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da 

causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ” (AgRg no 

AREsp 527.731/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 04/09/2014). 
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 “A mera inversão da ordem procedimental - qual seja, o julgamento da apelação antes de apreciado o 

agravo retido interposto -, por si só, não conduz à nulidade do julgamento. Para tanto, é necessário que seja 

demonstrado e comprovado que a parte sofreu prejuízo, o que não ocorreu no presente caso”. (STJ, REsp 

1438576/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, 3ª Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014). 
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5.5 O juízo de invalidação em algumas hipóteses de nulidade cominada 

 

5.5.1 Processo em que Ministério Público não participou, quando a sua participação 

como custos legis era obrigatória. 

 

 

O Ministério Público, segundo as diretrizes constitucionais, é instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

Para bem desempenhar as suas funções constitucionais, o art. 82 do Código de 

Processo Civil
390

 determina que o Ministério Público deve intervir nas demandas civis em 

que há interesses de incapazes; nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, 

tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última 

vontade; nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais 

causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da 

parte. 

 

Por sua vez, o art. 246 do Código de Processo Civil
391

 prescreve uma cominação de 

invalidade para os processos nos quais o Ministério Público deveria ter intervido mas, 

porém, não houve a sua intimação
392

 para participar do feito como custos legis.
393
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 “Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir: 

I - nas causas em que há interesses de incapazes; 

II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, 

declaração de ausência e disposições de última vontade; 

III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais causas em que há 

interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.” 
391

 “Art. 246. É nulo o processo, quando o Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que 

deva intervir.  

Parágrafo único. Se o processo tiver corrido, sem conhecimento do Ministério Público, o juiz o anulará a 

partir do momento em que o órgão devia ter sido intimado”. 

O artigo 84 do Código de Processo Civil também ratifica essa disposição: 

“Art. 84. Quando a lei considerar obrigatória a intervenção do Ministério Público, a parte promover-lhe-á a 

intimação sob pena de nulidade do processo”. 
392

 A intimação do Ministério Púbico deve ser pessoalmente, conforme determina o art. 236, § 2º do Código 

de Processo Civil: "Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público: I - terá vista dos autos depois das 

partes, sendo intimado de todos os atos do processo; I1 - poderá juntar documentos e certidões, produzir 

prova em audiência e requerer medidas ou diligências necessárias ao descobrimento da verdade" (CPC, art. 

83)”. 
393

 Como custos legis, o Ministério Público atua como fiscal da lei. Segundo a doutrina: “Nenhuma função 

que exerça o Ministério Público no Processo Civil o dignifica mais como instituição vocacionada para a 

defesa dos direitos indisponíveis do que a que realize quando atua como custos legis. Em nenhum outro 
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Porém, como foi visto nos capítulos anteriores, as regras do regime de sobredireito 

das invalidades permite concluir que mesmos as invalidades cominadas podem ser 

superados no caso concreto, mediante a incidência dos princípios do prejuízo e da 

instrumentalidade. 

 

A atuação do Ministério Público em determinados feitos, como custos legis, 

justifica-se em razão de uma escolha axiológica do legislador para garantir maior tutela a 

determinados bens jurídicos – como no caso em que há interesse público, por exemplo – ou 

a determinadas pessoas – v.g. aos menores. 

 

Por isso, na hipótese de o Ministério Público não ter sido intimado a acompanhar 

algum processo no qual a sua participação era obrigatória, a invalidade somente será 

configurada se for demonstrado o prejuízo decorrente de sua ausência. Não é negado, 

como já dito anteriormente, que a cominação da invalidade gera uma presunção de 

prejuízo, porém não é uma presunção absoluta. 

 

Deste modo, se a falta de atuação do Ministério Público não ocasionou prejuízo ao 

interesse ou à parte que justificava a sua participação no feito, não há nulidade a ser 

decretada.  

 

Por sua vez, se o resultado do processo poderia ser mais favorável, ainda que de 

forma hipotética, o ato viciado deve realmente sofrer a sanção de invalidade, diante da 

constatação de prejuízo. É o caso, por exemplo, de uma sentença de parcial procedência 

em favor de um menor. Mesmo se a parte parcialmente vencedora não interponha recurso, 

o Ministério Público poderia fazê-lo,
394

 de forma a buscar situação ainda mais vantajosa 

para o menor. A ausência de intimação do Parquet nesse caso é causa apta a ensejar a 

invalidação da sentença e do processo. 

                                                                                                                                                                                
momento o Ministério Público é tão Ministério Público como quando intervem na condição de fiscal da lei. 

Realmente, é longe da incômoda posição de parte que melhor pode o Ministério Público cumprir o desiderato 

de responsável, perante o judiciário, pela a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis”, assim como previsto pelo caput do art. 127 de Constituição Federal de 

1988. De fato, somente quando não se vincule a interesses personalizados recebe o parquet, com plenitude, 

isenção para opinar livremente pela aplicação dos estritos ditames da ordem legal”. (MACHADO, Antonio 

Cláudio da Costa. A intervenção do Ministério Público no processo civil brasileiro, p. 283). 
394

 A Súmula 99 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que "O Ministério Público tem legitimidade para 

recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte". 
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Todavia, é importante relembrar que o dever de saneamento dos vícios processuais 

também deve ser buscado. Nessa mesma hipótese descrita no parágrafo anterior, se o 

Ministério Público for intimado a participar do feito após a prolação da sentença e, no 

lugar de suscitar a nulidade em razão da sua intimação intempestiva, concordar com o 

conteúdo da sentença e não recorrer, terá o corrido a convalidação objetiva.
395

 Inclusive, o 

Novo Código de Processo Civil existe determinação no sentido que a invalidade do 

processo somente será decretada se o Ministério Público, ao intervir no feito tardiamente, 

expressamente se manifeste sobre a existência de prejuízo.
396

 

 

5.5.2 Vícios nas intimações 

 

O Código de Processo Civil também traz cominação de invalidade para as 

intimações que não forem realizadas com observância das determinações legais, no artigo 

247,
397

 e determina, no art. 236, §1º,
398

 ser indispensável, sob pena de nulidade, que da 

publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua 

identificação. 

 

As intimações representam comunicações do juízo para que a parte exerça – ou 

possa exercer – determinada faculdade processual, mediante a prática de determinado ato 

ou a participação em ato processual.
399
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 Em sentido semelhante: “Por isso, entendendo o juiz ser caso de intervenção do Ministério Público, não 

deve desde logo pronunciar a nulidade e sim determinar sua intimação e decretá-la somente se arguida pelo 

Ministério Público, na primeira oportunidade em que fale nos autos e se da falta de sua intervenção resultou 

prejuízo”. TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 164. 
396

 Artigo 279 dos Projetos de lei nos 6.025, de 2005, e 8.046, de 2010: “Art. 279. É nulo o processo quando 

o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.  

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os 

atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.  

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a 

existência ou a inexistência de prejuízo”. 
397

 “Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais”. 
398

 “Art. 236. No Distrito Federal e nas Capitais dos Estados e dos Territórios, consideram-se feitas as 

intimações pela só publicação dos atos no órgão oficial. 

§ 1o É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus 

advogados, suficientes para sua identificação”. 
399

 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil, p. 35. 
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Novamente, a incidência do regime de sobredireito processual é marcante na 

verificação das invalidades das intimações. Se o ato praticado desviou do seu tipo 

legalmente previsto mas não houve prejuízo, não há invalidade. 

 

O juiz pode conhecer de ofício desde que não tenha ocorrido preclusão para a parte. 

A preclusão para a parte ocorrerá no primeiro momento em que ela falar nos autos: se não 

suscitar a invalidade, o vício será sanada pela preclusão. 

 

No caso das intimações, a verificação do alcance do fim do ato e da ausência de 

prejuízo, em geral, é de fácil constatação no caso concreto. Se houve vício na intimação, 

mas a parte cumpriu o prazo que estava em curso, o ato atingiu o fim. De igual modo, se 

houve falha em determinada intimação e a parte que não praticou o ato foi derrotada, ainda 

que parcialmente, na demanda, há prejuízo ao menos potencial, o que já autoriza a 

decretação de invalidade.
400

 

 

Em um caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é nula a 

intimação da sentença realizada durante a suspensão do processo, sobretudo quando no ato 

processual consta apenas o nome de advogado falecido, sendo irrelevante o fato de que 

outros profissionais representavam a mesma parte, se os dados dos demais procuradores 

não constaram na respectiva publicação.
401

  

 

Noutra borda, se um advogado não for devidamente de um julgamento, com a 

indispensável inclusão dos seus nomes e das partes na pauta, não incidirá a incidência da 

regra sancionatória do art. 236, §1º do código de Processo Civil se, mesmo sem a 

sustentação, o recurso da parte foi integralmente vitorioso no julgamento. A ausência de 

prejuízo, como regra de sobredireito processual, autoriza concluir no sentido da ausência 

de vício em razão da equipolência da forma. 
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 É essa a hipótese tratada no seguinte julgado: “1. É válida a publicação feita em nome de qualquer dos 

advogados representantes da parte, mesmo que substabelecidos, desde que não haja pedido expresso de 

intimação exclusiva em nome de determinado patrono. 2. Hipótese em que não foi observado pedido 

expresso de intimação exclusiva e, não obstante outro advogado tenha atendido a posteriores intimações, seu 

nome foi suprimido da autuação, gerando a nulidade da subsequente intimação. 3. Agravo regimental não 

provido. (AgRg no REsp 1292984/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 23/09/2014, 

DJe 06/10/2014). 
401

 STJ, REsp 769.935/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª 

Turma,  julgado em 02/10/2014, DJe 25/11/2014.  
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Em outro caso concreto, por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que 

havia vício de nulidade insanável em razão da ausência de ciência pessoal do devedor da 

data em que ocorrera a arrematação do seu bem imóvel e, ainda, que o seu representante 

legal constituído não fora intimado do ato expropriatório. Assim, mesmo considerada 

perfeita, acabada e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo 

arrematante e pelo porteiro ou leiloeiro, a arrematação, no caso concreto, foi desfeita.
402

 

 

Nesse caso, além de o ato não ter atingido o seu fim, a existência do prejuízo é 

latente: em razão da ausência de intimação, a parte não pode manejar o instrumento de 

defesa adequado, os embargos à arrematação. Não se considera, na análise do juízo de 

invalidação, se o ato que a parte praticaria poderia proporcionar resultado diverso a 

processo. Basta que o direito de defesa seja cerceado para o prejuízo seja configurado.  

 

Por isso, nos casos de vício na intimação, a invalidade estará intimamente ligada ao 

não atingimento do fim pretendido pelo ato e à ausência de prejuízo. Isso comprova, mais 

uma vez, que mesmo as invalidades cominadas submetem-se ao regime das regras do 

sobredireito das invalidades, de modo que, somente na análise do caso concreto (mediante 

o juízo de invalidação) é possível distinguir se o vício passou à condição de nulidade, 

mediante decretação.  

                                                           
402

 É o seguinte julgado: “1. A Súmula 121 do Superior Tribunal de Justiça determina que a cientificação do 

devedor deve ser feita pessoalmente. Caso impossível a intimação pessoal e após esgotados os meios de 

localização do devedor, admite-se notificar a realização do leilão por edital. Precedentes de ambas as Turmas 

de Direito Público. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte recorrida não teve ciência 

pessoal da data em que ocorrera a arrematação do seu bem imóvel e, ainda, que o seu representante legal 

constituído não fora intimado do ato expropriatório. 3. Dessa forma, malgrado considerada perfeita, acabada 

e irretratável com a assinatura do auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo arrematante e pelo porteiro ou leiloeiro, a 

arrematação, in casu, deverá ser desfeita, uma vez que presente vício de nulidade insanável: a ausência de 

cientificação do devedor. 6. Agravo Regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp 479.566/SP, Rel. 

Ministro Hermano Bejnamin, 2ª Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 10/10/2014). 
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6. INVALIDADES E VÍCIOS DA SENTENÇA 

 

 

Traçadas as premissas necessárias para o juízo de invalidação dos atos processuais, 

é pertinente que sejam analisados os vícios da sentença que podem levar à invalidade do 

ato ou mesmo à sua inexistência. A escolha da sentença para o presente estudo, dentre 

todos os demais atos do processo, é plenamente justificável, tendo em vista a importância 

desse ato dentro de todo o procedimento. 

 

Parte da doutrina,
403

 inclusive, defende a necessidade de uma teorização própria das 

invalidades da sentença, o que de fato se justifica, já que os vícios da sentença podem 

decorrer não só da violação à forma prescrita em lei, mas também em razão do seu 

conteúdo – como a sentença sem fundamentação.
404

  

 

Como será visto, na sentença a regra da equipolência das formas e as regras de 

saneamento e convalidação são, de certa forma, mais restritas, já que a verificação da 

ocorrência do prejuízo, em determinadas situações, envolve uma análise extremamente 

subjetiva acerca do alcance do resultado pretendido com o ato: a solução justa para a 

demanda. Por isso, é na sentença que o princípio do instrumentalismo das formas encontra 

maiores limitações à sua incidência. 

 

Pois, como sabido, a entrega da prestação jurisdicional impõe o dever de o Estado 

declarar a vontade da lei diante do caso concreto, para obter a solução do litígio, acolhendo 

ou rejeitando a demanda do autor.
405

 No processo de conhecimento, a sentença é o 

                                                           
403

 “É que temos, no campo do processo, duas teorias das nulidades, uma referente aos atos processuais, e 

outra à sentença que transitou em julgado”. (TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais e 

nulidades no processo civil, p. 114). Sobre esse tema, é referência o estudo realizado pela doutrinadora 

Teresa Arruda Alvim Wambier (Nulidades do processo e da sentença). 
404

 De fato, não há como se negar que a invalidade da sentença pode ocorrer, por vezes, em razão de seu 

conteúdo, e não em razão de simples desvio de forma. É necessário, portanto, tentar conciliar um modo de 

construção de uma teoria das invalidades que sirva para os vícios formais dos atos processuais, mas os vícios 

de conteúdo da sentença não podem ser deixados de fora. Inclusive, alguns doutrinadores são taxativos ao 

afirmar que as invalidades processuais não podem incluir análise do conteúdo do ato: “As invalidades 

processuais dizem respeito a violações da forma dos atos processuais. São, nesse sentido, invalidades 

formais. Eventuais atos processuais realizados em desconformidade com as condições de tempo e lugar, bem 

como concernente ao conteúdo dos atos processuais, escapam ao terreno das invalidades processuais”. 

(OLIVEIRA, Alvaro de MITIDIREIRO, Daniel. Curso de Processo Civil: volume 1: Teoria Geral do 

Processo Civil e Parte Geral do Direito Processual Civil, p 321). 
405

 Essa é a lição de Chiovenda, para quem a sentença é “a provisão do juiz que, recebendo ou rejeitando a 

demanda do autor, afirma a existência ou inexistência de uma vontade concreta de lei que lhe garanta um 
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instrumento hábil para a obtenção deste fim, de modo que ela representa a síntese da 

função jurisdicional. 

 

Com o advento da Lei 11.232/2005, o Código de Processo Civil passou a identificar 

a sentença pelo seu conteúdo: será sentença o ato do juiz que resolver o processo, com o 

sem resolução de mérito.
406407

 A sentença é ato processual formado pelos seus requisitos 

essenciais, previstos em lei
408

: o relatório, o fundamento e o dispositivo. Ademais, a 

sentença deve indicar os motivos que formaram o convencimento do magistrado,
409

para 

que a entrega da tutela jurisdicional seja completa. 

 

Após proferida a sentença, as invalidades surgidas no ato decisório tornam-se 

fundamento de apelação,
410

 ou, em determinadas hipóteses, podem ser rescindidas por 

meio da ação rescisória ou desconstituídas pela querela nullitatis, nas hipóteses descritas 

abaixo. 

 

É necessário enfatizar que objetivo do presente capítulo não é sistematizar os vícios 

da sentença, mas somente por em prática o juízo de invalidação, definido no Capítulo 5, e a 

incidência das regras do sobredireito processual, em algumas situações de invalidade da 

sentença recorrentes na jurisprudência.
411

 

 

Para tanto, as hipóteses de sentença prolatada em processo com vício na citação, 

com réu revel; sentença prolatada por juiz incompetente e por juiz sem jurisdição; sentença 

                                                                                                                                                                                
bem ou respectivamente a inexistência ou existência de uma vontade de lei que garanta um bem ao réu”. 

(CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, p. 198). 
406

 “Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 

§ 1º Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. 
407

 A doutrina, diante da redação do art. 162, passou a conceituar a sentença, também, pelo seu conteúdo, o 

que empobrece, data maxima venia, a importância desse ato processual. Luiz Rodrigues Wambier, por 

exemplo, traz o seguinte conceito de sentença: “o pronunciamento judicial que tem por conteúdo o 

estabelecido nos arts. 267 e 269 do CPC e que tem por efeito principal o de pôr fim ao procedimento em 

primeiro grau de jurisdição e, em não havendo recurso, também ao processo.” (WAMBIER, Luiz Rodrigues 

(coord.). Curso Avançado de Processo Civil. v. 1, p. 590). 
408

 Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro 

das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem. 
409

 Art. 131.  O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, 

ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o 

convencimento. 
410

 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 505. 
411

 A pesquisa jurisprudencial teve como foco os julgados do Superior Tribunal de Justiça. 
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prolatada por juiz impedido ou suspeito; sentença ultra, extra ou citra petita; sentença sem 

fundamentação; sentença prolatada em processo com indeferimento de produção de provas 

e, por fim, a sentença inexistente, serão analisadas a seguir. 
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6.1. Sentença prolatada em processo com vício na citação, com réu revel. 

 

 

É controverso na doutrina
412

 se a sentença dada em processo com vício na citação, 

em caso de réu revel, é causa de inexistência ou de invalidade do ato (e de todo o 

processo). As implicações decorrentes dessa distinção são de profunda relevância para a 

teoria dos vícios dos atos processuais. 

 

A citação é, sem dúvida, um dos atos processuais mais importantes do processo.
413

 

O ato de citação válido e eficaz torna prevento o juiz, induz litispendência e faz litigiosa a 

coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e 

interrompe a prescrição.
414

 Guarda íntima relação com as garantias constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 

 

O art. 741 do Código de Processo Civil denota que a falta de citação conduz à 

inexistência do processo, opinião compartilhada por diversos doutrinadores, que entendem 

que o ato citatório pressuposto de existência “da relação processual”.
415

 Noutra borda, 

alguns autores defendem que a existência de vício no ato citatório, em processo de réu 

                                                           
412

 Teresa Arruda Alvim Wambier, por exemplo, defende que a sentença proferida em processo de réu revel 

com vício na citação é inexistente (Nulidades do processo e da sentença, p. 292 e seguintes), enquanto José 

Roberto dos Santos Bedaque vincula-se à posição de que o vício situa-se no campo da invalidade 

(Efetividade do processo e técnica processual, p. 504 e seguintes). 
413

 “Pode-se dizer que a citação é o ato mais importante do processo. É concebível processo sem demanda, 

não sem chamamento do réu a juízo. Para a validade do processo, diz o art. 214 do CPC, é indispensável a 

citação do réu. Sem ela a sentença que venha a ser proferida é nula, dispensada a propositura de ação 

rescisória. Um dos raros casos em que se pode falar em sentença nula, pois, de regra, a sentença, não obstante 

o vício de que esteja revestida, é válida, podendo apenas ser rescindida.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 

Nulidades do processo e da sentença, p. 207). 
414

 Essa é a disposição do caput art. 219 do Código de Processo Civil: “A citação válida torna prevento o 

juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui 

em mora o devedor e interrompe a prescrição.” 
415

 Compartilham do entendimento que a citação é pressuposto de existência do processo os seguintes 

doutrinadores, entre outros: ARRUDA ALVIM, José Manoel. Manual de Direito Processual Civil, p. 549-

550; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 39; TALAMINI, 

Eduardo. A coisa julgada e a sua revisão, p. 337-346 e KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo 

civil, p. 162-163. Rodrigo da Cunha Lima Freire Assevera que: “É importante observar que a citação (válida) 

é pressuposto para a validade do processo, conforme o art. 214 do CPC, bem como para a existência do 

processo em relação ao réu (citação), que não pode ser alcançado pela coisa julgada, diante da ausência da 

mesma. Não conferir a citação o caráter de pressuposto de existência, aliás, pode gerar graves conseqüências 

jurídicas. Imagine-se, por exemplo, um processo no qual uma pessoa, que deveria figurar no pólo passivo da 

relação jurídica processual como litisconsorte necessário, não foi citada, vindo a ser atingida pelos efeitos da 

sentença, somente após o transcurso de dois anos do encerramento definitivo de tal processo (FREIRE, 

Rodrigo da Cunha Lima. Condição da Ação. Enfoque Sobre o Interesse de Agir, p. 44). 
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revel, é causa de uma invalidade sui generis da sentença, não sujeita à preclusão e aos 

efeitos da coisa julgada. 

 

Pontes de Miranda
416

 defende que, com a iniciativa do autor, já tem como 

estabelecida a relação jurídica processual. A simples propositura de uma petição inicial já 

sujeitaria o réu ao monopólio da jurisdição estatal, independente da sua participação no 

processo. Não obstante, por razões de segurança jurídica e fidelidade ao estado 

democrático de direito, foi positivado o princípio do contraditório, que faculta ao réu sua 

participação em processos que possam possibilitar alguma ingerência em seu patrimônio 

jurídico.
417

 Nessa ótica, o que se deseja com a citação não é a sujeição do réu à decisão do 

estado, mas sim a sua contribuição para a solução da lide. Evita-se, deste modo, apenas, 

uma invasão injusta em seu patrimônio jurídico, que lhe causaria prejuízos.
418

  

 

Tanto é assim que um processo pode irradiar efeitos jurídicos sem a participação do 

réu, como denota a formação de coisa julgada no tocante ao artigo 285-A do Código de 

Processo Civil.
419

 Se a citação fosse realmente um pressuposto de existência do processo, 

não seria possível justificar e validar todos os atos que levaram ao julgamento conforme o 

285-A, incluindo a formação de coisa julgada, já que, nessa linha de raciocínio, não 

existiria um processo. 

 

                                                           
416

 Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo V, p. 
417

 Fala-se em faculdade do réu em se defender já que ele pode, dentre outras opções, reconhecer a 

procedência do pedido ou mesmo valer-se do direito de omitir-se na sua defesa e sofrer os efeitos da 

contumácia.  
418

 No mesmo sentido, segue José Maria Tesheiner: “Uma dificuldade para se incluir a citação entre os 

pressupostos de existência do processo decorre da circunstância de que ele se constitui, antes mesmo da 

citação do réu, na linha autor-juiz, a ponto de poder ser concedida e executada liminar inaudita altera parte. 

Se o processo sequer existe antes da citação do réu, como explicar possa o autor apelar da sentença que 

indefira a inicial ou obter desde logo antecipação de tutela? Se a citação é pressuposto de existência do 

processo, o que aconteceu antes, enquanto o juiz ouvia o autor e despachava a inicial? E onde fica o art. 263 

do CPC, que considera proposta a ação tanto que a petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente 

distribuída? Outra dificuldade decorre ainda do art. 214 do Código de Processo Civil, que é expresso no 

sentido de que a citação é indispensável para a validade do processo; não, portanto, para sua existência” (...) 

“Constituído o processo, pelo pedido do autor formulado ao juiz contra o réu, daí por diante os pressupostos 

a considerar já não dizem respeito à constituição do processo, mas ao seu desenvolvimento válido e regular. 

E a teoria das nulidades processuais que entra então em linha de consideração. Tudo isso para que se tenha 

um "devido processo legal", apto a revestir de juridicidade eventual subtração da liberdade ou de bens do 

réu..” (Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 22 e p 28). 
419

 “Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida 

sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 

sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006). 

§ 1º Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e 

determinar o prosseguimento da ação. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006). 

§ 2º Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso”. 
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Sobre esses aspectos, observa Alexandre Câmara que o processo jurisdicional 

existe mesmo antes da citação do demandado, sendo suficiente para a sua existência que o 

autor já tenha formulado sua demanda e que exista um demandado, pessoa diversa do 

demandante, para que o processo possa se instaurar. Assim, a propositura da demanda sem 

indicação do réu, ou em face de réu já falecido (para citar dois exemplos), leva à conclusão 

de que se estaria diante de processo inexistente. Havendo réu, porém, haverá processo, 

mesmo antes de sua integração à relação processual, tanto assim que, em sendo indeferida 

a petição inicial antes da citação, estará o juiz “extinguindo o processo” (art. 267, I, do 

Código de Processo Civil
420

), e não haveria sentido em se prever a extinção de algo que 

não existisse.
421

 

 

A relação jurídica processual existe, então, mediante a simples apresentação da 

petição inicial, independente de citação do réu. Esta, por seu turno, servirá como requisito 

de validade para processos que terminem por causar efeitos negativos na órbita do 

patrimônio jurídico do demandado. Desse modo, os vícios da citação repercutem no campo 

da validade da sentença, e não da existência.
422

 

 

Adroaldo Furtado Fabrício, ao comungar da posição, destaca que não é possível 

rescindir, desconstituir ou desfazer o que não existe, de modo que não resta dúvida que a 

sentença com vício de citação em caso de réu revel é existente, porém inválida.
423

  

 

Nesse sentido, é necessário distinguir as decisões inexistentes, rescindíveis (válidas, 

mas atacáveis por ação rescisória, a despeito da coisa julgada) e as inválidas decorrentes de 

                                                           
420

 “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: I - quando o juiz indeferir a petição inicial;” 
421

 Lições de Direito Processual Civil, p. 231. 
422

 No mesmo sentido, LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Nova execução de títulos judiciais e a sua 

impugnação, p. 453. Didier destaca: “Se já há processo antes da citação, que, a propósito, ocorre em seu 

bojo, não se pode considerar como pressuposto de existência fato que está, na linha do tempo, em momento 

posterior à ocorrência daquilo cuja existência se pretende condicionar. A citação não é pressuposto 

processual, porque o momento em que deve ser realizada é posterior à formação deste”. A citação é condição 

de eficácia do processo em relação ao réu (art. 219 e 263 do CPC) e, além disso, requisito de validade dos 

atos processuais que lhe seguirem”. (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito processual civil, vol. III, 

p. 478). 
423

 “À objeção segundo a qual não se pode rescindir, desconstituir, desfazer o que não existe, facilmente se 

responde que o caso é de sentença existente, embora nula. E à de ser igualmente impassível de rescisão o ato 

nulo de pleno direito, porque desnecessária, igualmente se pode contrapor que a distinção entre nulo e 

anulável, ou entre nulidade absoluta e relativa, não tem a importância que lhe atribui a doutrina presa aos 

critérios discretivos acadêmicos: os vícios da sentença, mesmo os de nulidade dita pleno iure, são primeiro 

alegáveis mediante recurso, mas o superveniente trânsito em julgado em regra os transmuda em simples 

rescindibilidade, se é que não os apaga de todo” (FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Réu revel não citado, 

querela nullitatis e ação rescisória, p. 262). 
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vício na citação, que, embora existentes, não valem e podem ser desconstituídas a qualquer 

tempo.
424

 As sentenças inexistentes sequer ingressam no mundo jurídico.
425

 As sentenças 

rescindíveis possuem vício que autoriza a utilização da ação rescisória, no prazo bienal 

após o transito em julgado, para que a invalidade seja reconhecida no juízo rescindendo.
426

 

 

As sentenças inválidas em razão de vício na citação em processo com réu revel 

podem ser atacadas na impugnação ao cumprimento de sentença (art. 475-L, I, Código de 

Processo Civil
427

) ou como hipótese de cabimento dos embargos à execução contra a 

Fazenda Pública (art. 741, I, Código de Processo Civil
 428

).
429

 

 

Ademais, a sentença - e o próprio processo – pode ter a sua invalidade reconhecida 

por meio da querela nullitatis,
430

 instrumento que possui remotas raízes no direito 
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 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito processual civil, vol. III, p. 478. A ideia da tripartição 

pertence, originariamente, a Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo V), que 

classificou as sentenças em inexistentes, rescindíveis e nulas. Por questões terminológicas, foi adotado neste 

trabalho o termo “invalida por vício na citação”. É importante destacar também a proposta de Teresa 

Warnbier (Nulidades do processo e da sentença, passim), que propõe a divisão entre "sentença válida, nula 

e portanto rescindível, sentença inexistente". 
425

 Sobre as sentenças inexistentes, ver item 6.6, infra. 
426

 YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, p. 219. 
427

 “Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) 

I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)” 
428

 “Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre: (Redação dada 

pela Lei nº 11.232, de 2005) 

I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)”. 
429

 Como ensina Pontes de Miranda: "Se o princípio audiatur et altera pars fosse inexceptuável, ou, pelo 

menos, não tivesse de sofrer a limitação do art. 741, I, explícita, a sentença, que contém o nome do réu e esse 

não foi citado, seria inexistente. Mas o art. 214 estabelece a pena de nulidade; portanto, a sentença é, posto 

que nula a relação jurídica processual. Não impor ta qual a ação de que se trata, - se declarativa, constitutiva, 

condenatória, mandamental, ou executiva. Equiparação da falta de citação (citação inexistente) à citação 

nula, mas apenas no tocante à sentença. Ambas as sentenças têm eficácia enquanto não se lhes decreta a 

nulidade ipso iure, embora não seja a ação rescisória o único remédio jurídico para a desconstituição delas. 

Há a actio nullitatis e a exceptio nullitatis, exercíveis antes da prescrição, bem como os embargos do devedor 

que são espécie daquela” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de 

Processo Civil, Tomo IX, p. 94). 
430

 “Subsiste em nosso direito, como último resquício da querela nullitatis insanabilis, a ação declaratória de 

nulidade, quer mediante embargos à execução, quer por procedimento autônomo, de competência funcional 

do juízo do processo original. A sobrevivência, em nosso direito, da querela nullitatis, em sua formação 

primitiva restrita aos vícios da citação inicial, corresponde a uma tradição histórica, cujo acerto, na moderna 

conceituação da relação jurídico-processual, adquire flagrante atualidade. Na evolução do direito luso-

brasileiro, a querela nullitatis evoluiu até os contornos atuais da ação rescisória, que limitou a antiga 

prescrição trintenária para o lapso qüinqüenal de decadência. Todos os vícios processuais, inclusive os da 

sentença, uma vez transitada em julgado, passaram a ser relativos, e, desde que cobertos pela res iudicata, 

somente são apreciáveis em ação rescisória, específica à desconstituição do julgado. Um deles, porém, restou 

indene à transformação da querela nullitatis em ação rescisória: a falta de citação inicial, que permaneceu 

como nulidade ipso jure, com todo o vigor de sua conceituação absoluta de tornar insubsistente a própria 

sentença transitada em julgado”. (FURTADO, Adroaldo Fabrício.“Réu revel não citado, querela nullitatis e 

ação rescisória”, p. 24) 



114 

 

intermediário.
431

 É uma ação constitutiva negativa,
432

 com potencial de tornar insubsistente 

a sentença trânsita em julgado.  

 

No direito brasileiro, a ação rescisória permite a rescisão da sentença por motivos 

tanto relacionados à sua validade (artigo 485,incisos II e IV do Código de Processo Civil, 

por exemplo) quanto à sua justiça (artigo 485, incisos VI e VII, Código de Processo Civil, 

por exemplo). Vale dizer, nem sempre a ação rescisória irá combater uma invalidade da 

decisão, um error in procedendo.
433

 Por outro lado, a querela nullitatis serve 

exclusivamente à invalidação da sentença, por vício apto a ensejar sua nulidade.
434

 

 

A competência para apreciação da querela nullitatis é do juízo que proferiu a 

decisão inválida, seja o juízo monocrático, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi 

proferida em processo de sua competência originária.
435

 

 

Na jurisprudência, o Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da querela 

para combater os vícios da citação da parte que, em razão do defeito no ato, sofreu os 

prejuízos de uma sentença proferida à sua revelia.
436

 Segundo o mesmo Tribunal, a querela 

                                                           
431

 “O direito intermédio produziu um remédio específico para a impugnação dos erros de procedimento, já 

que a apelação se havia firmado a partir do período da cognitio extra ordinem como via de ataque 

principalmente (se bem que não exclusivamente) ao julgamento de mérito. Surgiu, assim, a querela nullitatis 

(...) Objetivava a correção do error in procedendo. Naturalmente, seu aparecimento correspondeu a uma 

ideia mais expandida de preclusibilidade, alargada a decisões cujo vício até então se havia considerado como 

oponível a todo tempo, independentemente de prazo e de forma. (…) À injustiça substancial da sentença 

corresponderia a appellatio; ao vício formal a querela nullitatis e à iniquidade a restitutio”. (FABRÍCIO, 

Adroaldo Furtado. Réu revel não citado, querela nullitatis e ação rescisória, p. 246-247). 
432

 Cf. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Nova execução de títulos judiciais e a sua impugnação. 

Aspectos polêmicos da nova execução. 
433

 Cf. YARSHELL, Flávio Luiz. Ação rescisória: juízos rescindente e rescisório, p. 47. 
434

 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito processual civil, vol. III, p. 478. 
435

 Idem, p. 481. 
436

 Nesse sentido: “1. Cuida-se de ação renovatória de locação julgada antecipadamente, tendo em vista o 

reconhecimento da revelia da ré. 2. Interposição de recurso de apelação suscitando preliminar de nulidade do 

processo por vício de citação. 3. Cinge-se a controvérsia a definir se é válida a citação de pessoa jurídica 

efetivada em endereço diverso de sua sede ou filial e recebida por pessoa estranha aos seus quadros sociais 

ou de funcionários. 4. A jurisprudência desta Corte, abrandando a regra legal prevista no artigo 223, 

parágrafo único, segunda parte, do Código de Processo Civil, com base na teoria da aparência, considera 

válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como 

representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. 5. 

Inaplicabilidade da teoria da aparência no caso concreto em que a comunicação foi encaminhada a endereço 

desatualizado e no qual há muito não mais funcionava a pessoa jurídica e recebida por quem não mantinha 

relação com a ré, nem de subordinação nem de representação. 6. O vício de nulidade de citação é o defeito 

processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que erigido à categoria de vício 

transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o 

remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada. 7. Os deveres de 

informação, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação, exigíveis das partes na execução dos contratos, não 

têm a força de expungir o princípio constitucional do devido processo legal. 8. Por aplicação do princípio da 
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também é cabível combater sentença proferida, sem a citação de todos os réus que, por se 

tratar, no caso, de litisconsórcio unitário, deveriam ter sido citados.
437

 

 

No mais, todos os preceitos do sistema geral das invalidades se aplicam à sentença 

proferida com vício na citação, em processo de réu revel. Se a sentença foi de 

improcedência total, em razão da ausência de prejuízo, não há invalidade a ser 

decretada.
438

 Por seu turno, se o réu sucumbiu em parte, ainda que minimamente, o 

prejuízo está configurado, apto a ensejar a procedência da querela. Não cabe aqui avaliar 

se, na parte em que sucumbiu, o prejudicado teria ou não resultado mais justo se houvesse 

apresentado a defesa. 

 

Note-se, nesse sentido, que a cognição a ser realizada no julgamento da querela é 

muito semelhante com as etapas do juízo de invalidação: primeiro, será avaliada a 

existência do vício, com a devida análise da incidência das regras de sobredireito (prejuízo 

e atingimento do fim). Após, verifica-se se o autor da querela é a parte legítima para 

suscitar o vício (nesse caso, mediante a propositura da ação) para, somente depois, 

verificar se a questão suscitada de fato autoriza a utilização do instrumento, ou se, por não 

se enquadrar nas hipóteses, está acobertada pela coisa julgada. Por fim, a sentença 

                                                                                                                                                                                
pas de nullité sans grief, mesmo os vícios mais graves não se proclamam se ausente prejuízo às partes. 9. No 

caso, o prejuízo é evidente diante do prosseguimento do processo sem a apresentação de defesa, seguido de 

julgamento antecipado da lide, a despeito da alegação de que indispensável a produção de prova pericial para 

estabelecer o valor real do aluguel mensal referente ao imóvel. 10. Recurso especial provido”. (REsp 

1449208/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, 3ª Turma, 

julgado em 18/11/2014, DJe 27/11/2014). 
437

 “É cabível ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), para se combater sentença proferida, sem a 

citação de todos os réus que, por se tratar, no caso, de litisconsórcio unitário, deveriam ter sido citados. 

Recurso conhecido e provido”. (STJ, REsp 194.029/SP, Rel. Ministra  Maria Thereza de Assis Moura, 6ª 

Turma, julgado em 01/03/2007, DJ 02/04/2007 p. 310). 
438

 "A atipicidade do ato processual só acarreta sua invalidade se os fins de justiça do processo foram 

vulnerados, ou seja, se o fim particular atribuído ao ato permaneceu inatingido e com isso ficaram 

comprometidos os fins de justiça do processo. É o que se deduz dos arts. 244 e 249 §1º, se bem casados e 

bem entendidos. O absolutismo das formas não pode ressuscitar, nem mesmo pretendendo sobreviver ao lado 

de outros absolutismos, como o político, por exemplo. Porque contra este a inteligência pode pouco. Mas 

contra o primeiro ela pode tudo. E certamente lhe negará a sobrevivência ou ressurreição. Por conseguinte, 

citação nula é apenas aquela atingida por atipicidade relevante, o que ocorre quando o defeito, o vício, a 

violação do preceito ou da prescrição acarretou prejuízo para o direito de defesa do réu, impossibilitando-o 

ou dificultando-o. 

Se a citação foi atípica, isto é, ocorreu violação de algum dos preceitos que disciplinavam seus requisitos e 

seu procedimento, só haverá interesse, por parte do réu, nessa arguição se, por força da atipicidade, sua 

defesa não pôde ser tempestiva, quando, com a decretação da nulidade, ele logrará a reabertura do prazo para 

efetivá-la. 

Ou quando ele queira retirar da nulidade alguma consequência para a responsabilidade do autor por dolo 

processual. Nada obsta, contudo, mesmo nessas circunstâncias, em vez de apenas alegar a nulidade da 

citação, oferece de logo o réu, e exaustivamente, toda a sua defesa”. (CALMON DE PASSOS, José Joaquim. 

Comentários ao Código de Processo Civil, p. 260). 
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constitutiva negativa representa, ultima ratio, um decreto de invalidade do processo eivado 

do grave vício. 
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6.2 Sentença prolatada por juiz incompetente e por juiz sem jurisdição. 

 

 

A existência de regras definidoras de competência vincula-se ao princípio do juiz 

natural, consagrados em dois incisos do art. 5º da Constituição Federal: no art. 5º, LIII - 

"ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente" e XXXVII 

- "não haverá juízo ou tribunal de exceção". É princípio ligado, intimamente, com o 

devido processo legal, o contraditório e à ampla defesa.
439

 

 

A competência é parte dos pressupostos processuais subjetivos referentes ao juiz.
440

 

Sendo conferido o monopólio da Jurisdição ao Estado, repartiram-se as competências entre 

seus órgãos, inicialmente pela chamada competência constitucional. Após a divisão de 

matriz constitucional, coube à lei realizar nova subdivisão de tarefas, atribuindo uma 

medida de competência para cada juízo.
441

 

 

Nessa esteira, dessa última distribuição de parcela de competência surgem os 

critérios para sua aferição. Assim, existem situações de competência absoluta (em razão da 

matéria, funcionais e em razão da pessoa) e competência relativa (territoriais e em razão do 

valor), conforme é trazido pelo Código e Processo Civil em seus artigos 91 a 100. 

 

As situações definidoras de competência absoluta enquadram-se como requisito 

processual de validade dos atos praticados pelo juiz. Não atendidos os predicados 

normativos quanto à parcela de competência atribuída ao juízo no tocante à matéria, à 

função ou em razão da pessoa, o processo instaurado é inválido, assim como todos os atos 

decisórios praticados o são.  

 

A hipótese de sentença proferida por juiz sem competência absoluta para a 

demanda é uma das poucas situações nas quais o vício do ato processual não pode ser 

sanado por meio de atos de aproveitamento e ratificação, ainda que em uma análise dentro 

do princípio da instrumentalidade das formas e do alcance da finalidade do ato. Somente o 

                                                           
439

 Cf. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal, substancial e efetividade do processo, 

p. 276 e ss. 
440

 TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 37. 
441

 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, vol. 1: Teoria 

geral do processo, p. 96 e ss. 
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efeito saneador geral da coisa julgada, após o prazo da rescisória, é apto a eliminar tal 

vício, diante de sua gravidade. 

 

Admite-se, como fez em precisa lição Bedaque, que no ordenamento processual 

existem diversas formas estéreis, sem razão de ser, que podem ser desconsideradas diante 

do caso concreto, em razão de lhes faltar explicação teleológica. São as chamadas 

“violações toleráveis” na busca do objetivo do processo.
442

  

 

Todavia, não é o caso da sentença proferida por juiz absolutamente incompetente. 

As regras definidoras da competência justificam-se por sua íntima relação com o princípio 

do juiz natural, corolário do devido processo legal. Inafastável, inclusive, por convenção 

das partes. 

 

Assim, a irregular investidura do juízo é vício que se correlaciona com o processo 

de tomada de decisão, que ocasiona prejuízo imediato para todas as partes do processo: a 

convalidação do ato viciado encontra óbice na impossibilidade de ser realizada uma 

correlação entre meio e fim, já que não seria possível mensurar o quanto ficou 

comprometida a justiça da decisão final.
443

 Esse vício, tido como insanável, enquadrar-se-

ia na classificação de Teresa Wambier como “nulidade de fundo”
444

 e na classificação de 

Roque Komatsu em “vício essencial”.
445

 

 

Por outro lado, diverso é o entendimento quanto à competência relativa. Não sendo 

excepcionada, sabe-se que a ela se prorroga, como nos casos de competência territorial. 

Todos os atos praticados pelo juiz excepcionado podem ser aproveitados, por serem 

perfeitos, não se caracterizando, desta feita, ausência de requisito validade.
446

 O ulterior ato 

de ratificação das decisões proferidas pelo juízo excepcionado (por exemplo, uma 
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 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual, p. 435. 
443

 FREITAS, Edison Elias. Vícios da sentença civil – tentativa de sistematização, p. 128. 
444

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença, p. 30 e ss. 
445

 KOMATSU, Roque. Da invalidade no processo civil, p. 120 e ss. 
446

 É nesse sentido a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça: "A incompetência relativa não pode ser 

declarada de ofício". Na doutrina: “O art. 485 do Código de Processo Civil aponta, entre os casos de 

rescisória, o de sentença proferida por juiz absolutamente incompetente, o que deixa claro que, no caso de 

nulidade relativa, não cabe a ação. Assim é porque, nesse caso, é preciso que a parte argua, no prazo legal, a 

incompetência relativa (CPC, art. 112), sob pena de preclusão”. (TESHEINER, José Maria. Pressupostos 

processuais e nulidades no processo civil, p. 54). 
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concessão de medida liminar anterior à exceção de incompetência) é condição (evento 

futuro e incerto) de eficácia, e não requisito de validade do ato. 

 

Outra situação, todavia, ocorre quando a sentença é proferia por juiz sem 

competência jurisdicional para apreciar a demanda (juiz sem jurisdição). Nesse caso, o 

vício processual encontra-se no campo da existência, já que a decisão foi proferida por um 

não juiz. É nesse sentido a lição de Humberto Theodoro Júnior: 

 

"A competência, em regra, não é matéria de nulidade absoluta da sentença. Tanto 

é que, mesmo em se tratando de julgado proferido por juiz absolutamente 

incompetente, o Código se limita a prever, tão-somente, a sua rescindibilidade 

(CPC, art. 485,II). Mas uma coisa é a incompetência, como falta de atribuição 

legal para conhecer de uma entre outras causas de igual relevância e atribuídas a 

juízes de igual atribuição dentro da hierarquia jurisdicional e da partilha de 

competência feita pela Constituição. Outra coisa muito diversa é a total ausência 

de jurisdição, por questão de hierarquia entre os diversos órgãos que compõem o 

poder jurisdicional do país, ou por desrespeito a normas superiores da própria 

Constituição, no que diz respeito às atribuições das diversas 'Justiças' instituídas 

pelo poder constituinte. 

Em semelhante conjuntura, a invasão de competência não representa simples 

violação de questões da ordem da incompetência absoluta. A transgressão vai 

muito mais longe, de sorte que o julgamento, como violação da competência 

hierárquica e da competência discriminada entre as diversas Justiças e órgãos 

pela Carta Magna, equivale a um julgamento por quem não detém a mínima 

parcela de jurisdição para o ato de autoridade que ousou praticar. 

Dito julgamento configurará, destarte, não apenas uma sentença rescindível, mas 

um julgado nulo ipso jure, incapaz de gerar a coisa julgada e, por isso mesmo, 

insuscetivel de se convalidar pelo transcurso do prazo decadencial destinado à 

interposição da ação rescisória. Seria, aliás, cabal absurdo pretender que, pela 

ausência de rescisória, adquirisse força e validade jurídicas um acórdão de 

Tribunal local que tomasse conhecimento de um recurso extraordinário e o 

julgasse, assumindo o lugar do STF. O mesmo se diria do ato do juiz de primeiro 

grau que, exorbitando de suas funções, examinasse o mérito da apelação, e, 

considerando infundadas as razões da parte, decidisse que a sentença já transitou 

em julgado por que razão não tinha o recorrente para se contrapor à sentença. 

Também entendo que o mesmo ocorre quando uma causa civil venha a ser 

julgada por um Tribunal Trabalhista, ou vice-versa; ou uma causa da União 

venha a ser dirimida pela Justiça Estadual; ou, ainda, uma causa entre 

particulares, sem conexão com outra da União, venha a ser solucionada pela 

Justiça Federal"
447
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 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Nulidade, inexistência e rescindibilidade da sentença, p. 79. 

Calmon de Passos segue a mesma linha: "O poder de julgar o magistrado tem suas raízes na Constituição. Por 

isso mesmo se diz que ela é fonte do poder jurisdicional. Só nos limites nela fixados está o juiz investido do 

poder de julgar. Constitucionalmente, o poder de julgar foi repartido entre as chamadas jurisdições especiais 

(penal-militar - art. 124; eleitoral - art. 121; do trabalho - art. 114; federal - art. 109) e a comum - 

remanescente. A investidura dos órgãos dessas jurisdições já lhes confere poder de julgar limitado 

constitucionalmente, de sorte que o exercício de suas atividades fora dos limites traçados na Carta importa, 

mais que em defeito de competência, em defeito de jurisdição. O que façam ou realizem fora dos limites 

constitucionais é, em tudo e por tudo, semelhante à atividade do não-juiz, conseqüentemente, ato inexistente 

juridicamente, do ponto de vista processual”. (CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao 

Código de Processo Civil, p. 291). 
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Na doutrina italiana, Chiara Besso também inclui a sentença prolatada por juiz sem 

jurisdição como uma das três hipóteses de sentença inexistente, dentro da categoria que o 

autor denominou de “inexistência absoluta”.
448

 

 

A ausência de jurisdição acarreta vício correlacionado com a existência do 

processo, atacável via querela nullitatis, já que não haveria a formação de coisa julgada, 

apta a ensejar a ação rescisória.
449

 Como já abordado anteriormente no presente trabalho, o 

vício de inexistência da sentença não permite a incidência das regras de aproveitamento e 

convalidação dos atos, já que, a rigor, todos os atos praticados sequer ingressaram no 

mundo jurídico. 
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 BESSO, Chiara. La sentenza inesistente, p. 312. 
449

 "Se tais requisitos são legalmente elevados à condição do exercício válido da jurisdição, tanto que a lei 

obriga, em sua falta, a extinção do processo sem julgamento de mérito (CPC, art. 267, IV e VI), a violação 

desses mesmos requisitos representa, de fato, sentença de mérito proferida por quem não dispõe, in concreto, 

de jurisdição. (...) "O que se impõe, para adoção da tese que estamos defendendo, é o maior rigor possível na 

conceituação e delimitação das figuras que realmente devem ser tratadas como pressupostos processuais, para 

evitar que entre eles se incluam, indevidamente, situações que a lei e a doutrina consideram como simples 

impedimentos, nem tampouco meras irregularidades formais, como as hipóteses de petição inicial inepta ou 

de inobservância de rito adequado. Na verdade, não podem ser considerados como pressupostos de validade 

do processo, para o fim que pretendemos, aqueles atos a que a lei, nos casos de vícios, admita convalidação, 

preclusão, ou dê um tratamento de simples anulabilidade, como se passa com a petição inicial e os 

impedimentos processuais. 

Enfim, haveremos de ter como pressupostos processuais unicamente os requisitos sem os quais, de fato, a 

relação processual não tem condições de aperfeiçoar-se ou desenvolver-se validamente. Ficam, assim, de fora 

exigências do plano das formas, posto que estas, embora importantes, são sempre sanáveis. Mas, quando o 

vício da relação processual for insanável (como as questões de capacidade e legitimidade), nem mesmo a res 

judicata material poderá funcionar como sanatória, pela simples razão de que não se pode conceber a coisa 

julgada sem o lastro de uma relação processual válida. Seria o supremo absurdo assentar a res iudicata sobre 

o nada jurídico que é o processo absolutamente nulo". (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Nulidade, 

inexistência e rescindibilidade da sentença, p. 59). 
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6.3 Sentença prolatada por juiz impedido ou suspeito. 

 

 

A parcialidade do juiz é requisito de validade da sentença. A parcialidade supõe, 

em síntese, que o juiz não seja parte, não dependa (emocional ou financeiramente) de 

qualquer das partes e que tampouco haja outro motivo para que se possa duvidar de sua 

isenção, o que se traduz na ausência de causa de impedimento ou suspeição.
450

 

 

As hipóteses de impedimento, previstas no artigo 134 do Código de Processo 

Civil,
451

 proíbem o juiz de exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário 

de que for parte; quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte 

na causa; quando for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, de alguma das partes, em 

linha reta ou, na colateral, até o terceiro grau; quando nele estiver postulando, como 

advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha 

reta, ou na colateral até o segundo grau. 

 

Por seu turno, os casos de suspeição estão previstos no art. 135 do Código de 

Processo Civil,
452

 sendo que se reputa fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando 

for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes; alguma das partes for credora ou 

devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou na colateral até o 
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 TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 58. 
451

 “Art. 134. É defeso ao juiz exercer as suas funções no processo contencioso ou voluntário: 

I - de que for parte; 

II - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério 

Público, ou prestou depoimento como testemunha; 

III - que conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo-lhe proferido sentença ou decisão; 

IV - quando nele estiver postulando, como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, 

consangüíneo ou afim, em linha reta; ou na linha colateral até o segundo grau; 

V - quando cônjuge, parente, consangüíneo ou afim, de alguma das partes, em linha reta ou, na colateral, até 

o terceiro grau; 

VI - quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte na causa. 

Parágrafo único. No caso do no IV, o impedimento só se verifica quando o advogado já estava exercendo o 

patrocínio da causa; é, porém, vedado ao advogado pleitear no processo, a fim de criar o impedimento do 

juiz”. 
452

 “Art. 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz, quando: 

I - amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes; 

II - alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes, em linha reta ou 

na colateral até o terceiro grau; 

III - herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes; 

IV - receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes acerca do objeto da 

causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio; 

V - interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 

Parágrafo único. Poderá ainda o juiz declarar-se suspeito por motivo íntimo”. 
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terceiro grau; herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes; receber 

dádivas antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar alguma das partes acerca do 

objeto da causa, ou subministrar meios para atender às despesas do litígio; interessado no 

julgamento da causa em favor de uma das partes.
453

 

 

Tanto a sentença proferida por juiz impedido quanto a sentença proferida por juiz 

suspeito são inválidas. Porém, por opção axiológica do legislador, a invalidade da sentença 

proferida nas hipóteses de impedimento são mais graves, mas é certo que as causas de 

suspeição também apresentam relevância singular.
454

 

 

A suspeição do juiz deve ser alegada pela parte, no prazo legal, sob pena de 

preclusão, de forma que o vício ficaria saneado em razão da inércia,
455

 considerando-se 

como válidos todos os atos praticados pelo magistrado que, hipoteticamente, suspeito seria. 

 

Já em relação ao impedimento, mesmo que a parte não oponha opor a exceção 

própria, no prazo legal (artigo 305 do Código de Processo Civil
456

), não há preclusão, já 

que o impedimento pode ser declarado a qualquer tempo, inclusive de ofício. Mesmo o 

trânsito em julgado não sana o vício do ato processual, já que a sentença proferida por juiz 

impedido pode ser invalidada em sede de ação rescisória, no prazo bienal. 

 

Mais uma vez, as regras de sobredireito processual também incidem nas sentenças 

proferidas por juízes impedidos ou suspeitos. Se a decisão for totalmente desfavorável à 

parte que deu azo ao impedimento ou à suspeição, não haverá prejuízo, de modo que o 

princípio da equipolência das formas afasta a possibilidade de decretação da invalidade. 

 

                                                           
453

 TESHEINER, José Maria Rosa. Pressupostos processuais e nulidades no processo civil, p. 58. 
454

 O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no qual reconhece a relevância jurídica em caso de 

suspeição de magistrado: “A relevância jurídica da questão federal também se apresenta, na medida em que o 

agravante impugna decisão do Tribunal de Justiça que, embora reconheça a suspeição do julgador, entendeu 

dispensável a aplicação do corolário lógico, a decretação da nulidade dos atos decisórios do juiz suspeito, 

com possível violação ao princípio do processo justo, que assegura às partes um juiz independente e 

imparcial. 6. Dadas as circunstâncias destacadas, afasta-se a aplicação da Súmula 115/STJ. Precedentes. 7. 

Agravo regimental provido”. (STJ, AgRg no AREsp 466.411/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Rel. 

p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 22/05/2014, REPDJe 21/10/2014, DJe 26/09/2014). 
455

 Como defendido anteriormente, a preclusão para a parte também acarretaria a preclusão para o juiz, que 

somente poderia reconhecer a sua suspeição até o mesmo prazo da parte opor a exceção. 
456

 “Art. 305. Este direito pode ser exercido em qualquer tempo, ou grau de jurisdição, cabendo à parte 

oferecer exceção, no prazo de quinze (15) dias, contado do fato que ocasionou a incompetência, o 

impedimento ou a suspeição”. 
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Assim, em um caso hipotético, se o juiz impedido profere sentença em desfavor de 

seu cônjuge, a incidência do princípio do prejuízo impede que a parte contrária suscite a 

eventual invalidade dos atos processuais, já que a sua situação jurídica não foi prejudicada 

pela existência do vício. 
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6.4 Sentença ultra, extra ou citra petita. 

 

 

O Código de Processo Civil consagra os princípios processuais da inércia e da 

demanda, que determinam ao julgador, para que não prolate decisão com vício de 

invalidade, a restrição do provimento jurisdicional aos pleitos exordiais formulados pelo 

autor. A atividade jurisdicional e, portanto, a sentença, está adstrita aos limites do pedido e 

da causa de pedir,
457

 também uma forma de expressão do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa.
458

 

 

O princípio da congruência sofre algumas exceções, todas devidamente previstas 

em lei, nas quais a decisão judicial poderá ir além do que foi pedido na petição inicial. É a 

hipótese dos pedidos implícitos: despesas e custas processuais, honorários advocatícios 

(art. 20 do Código de Processo Civil
459

), correção monetária (art. 404 do Código Civil
460

), 

prestações vincendas e inadimplidas no curso da demanda judicial (art. 290 do Código de 

Processo Civil
461

) e os juros legais e moratórios (artigos 404 e 406 do Código Civil
462

).  

 

Igualmente, em razão da incidência do princípio da fungibilidade, o magistrado 

pode conceder prestação jurisdicional diversa da que foi pedida, em situações especiais, 

como no caso das ações cautelares e das ações possessórias.
463

 De relevo também a 

exceção ao princípio da congruência prevista no art. 461 do Código de Processo Civil,
464

 

                                                           
457

 Nesse sentido: STJ, Rcl 13.200/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, julgado em 08/10/2014, 

DJe 14/11/2014. 
458

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Nulidades do processo e da sentença, p. 298. 
459

 “Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 

advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa 

própria”. 
460

 “Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de 

advogado, sem prejuízo da pena convencional”. 
461

 “Art. 290. Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no 

pedido, independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do processo, deixar de 

pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação”. 
462

 “Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou 

quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. 
463

 DIDIER JR, Fredie.; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: 

direito probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada, p. 254. 
464

 “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”.  
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que determina que o juiz poderá, para assegurar o resultado prático ou equivalente, 

conceder tutela específica nas ações que versem sobre o cumprimento das obrigações de 

fazer ou não fazer. 

 

A sentença é extra petita quando o juiz julga questão que não fora postulado pelo 

autor.
465

 Nessa hipótese, o juízo de invalidação, na inicial verificação da existência do 

vício, realizará uma correlação de identidade entre o que foi pedido e o que foi concedido 

(ou negado). Se, de fato, inexistir essa correlação, sequer há de se investigar a ocorrência 

do prejuízo, já que o réu, ao ser chamado para se defender na demanda, apresentou 

resistência a um pedido específico. O prejuízo ao direito de defesa já autoriza a 

impossibilidade de o vício ser ultrapassado no caso concreto. 

 

Em determinado caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não 

pode o magistrado, de ofício, em ação individual, condenar a parte ao pagamento de danos 

sociais em favor de terceiro estranho à lide, em razão de o provimento extrapolar os limites 

objetivos e subjetivos da demanda, na medida em que confere provimento jurisdicional 

diverso daqueles delineados pela autora da ação na exordial, bem como atinge e beneficia 

terceiro alheio à relação jurídica processual levada a juízo, configurando hipótese de 

julgamento extra petita, com violação aos artigos 128 e 460 do CPC.
466

 O fundamento da 

invalidade residiu, nesse caso, exatamente no prejuízo à defesa. 

                                                                                                                                                                                
§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela 

específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. § 2o A indenização por perdas e danos dar-se-á 

sem prejuízo da multa (art. 287).  

§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento 

final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida 

liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.  

§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo 

razoável para o cumprimento do preceito. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 

§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de 

ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de 

atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade 

nociva, se necessário com requisição de força policial. 

§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou 

insuficiente ou excessiva”. 
465

 DIDER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: 

direito probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada, p. 254. 
466

 “1. Na presente reclamação a decisão impugnada condena, de ofício, em ação individual, a parte 

reclamante ao pagamento de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide e, nesse aspecto, extrapola os 

limites objetivos e subjetivos da demanda, na medida em que confere provimento jurisdicional diverso 

daqueles delineados pela autora da ação na exordial, bem como atinge e beneficia terceiro alheio à relação 

jurídica processual levada a juízo, configurando hipótese de julgamento extra petita, com violação aos arts. 

128 e 460 do CPC. 2. A eg. Segunda Seção, em questão de ordem, deliberou por atribuir à presente 
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Todavia, é pertinente destacar que a regra do aproveitamento dos atos, regra de 

sobredireito ligada à economia e à celeridade processual também deve incidir na análise 

das invalidades da sentença em razão de julgamento extra petita. Se sentença foi dividida 

em capítulos,
467

 e para cada um dele foi adotada fundamentação específica, autônoma e 

independente, a invalidade da sentença, por julgamento extra petita, deve ser apenas 

parcial, limitada à parte contaminada, se esse vício não guardar e nem interferir na análise 

das demais postulações.
468

 

 

O julgamento ultra petita, por sua vez, ocorre quando o magistrado defere mais do 

que foi pedido, vale dizer, vai além do pedido formulado pelo autor. Há, no julgamento, 

um exagero na quantidade deferida em comparação com a quantidade pedida
469

 e é 

justamente esse o vício do ato processual. 

 

A invalidade da sentença ultra petita, em razão da incidência das regras de 

sobredireito processual, deve incidir somente no excesso de condenação, sendo 

desnecessário, na maior parte dos casos, um novo julgamento da demanda. Se a invalidade 

atinge parte do ato, o que não é viciado deve ser aproveitado, em sintonia com a celeridade 

processual.
470

 

 
                                                                                                                                                                                
reclamação a qualidade de representativa de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, por analogia. 3. 

Para fins de aplicação do art. 543-C do CPC, adota-se a seguinte tese: "É nula, por configurar julgamento 

extra petita, a decisão que condena a parte ré, de ofício, em ação individual, ao pagamento de indenização a 

título de danos sociais em favor de terceiro estranho à lide". 4. No caso concreto, reclamação julgada 

procedente”. (STJ, Rcl 12.062/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, 2ª Turma, julgado em 12/11/2014, DJe 

20/11/2014). 
467

 Sobre capítulos da Sentença, cf. DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. 
468

 Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “I - A sentença pode ser dividida em capítulos distintos e 

estanques, na medida em que, à cada parte do pedido inicial, atribui-se um capítulo correspondente na 

decisão. II - Limitado o recurso contra parte da sentença, não pode o tribunal adentrar no exame das questões 

que não foram objeto de impugnação, sob pena de violação do princípio tantum devolutum quantum 

appellatum. III - No caso, a sentença foi dividida em capítulos, e para cada um foi adotada fundamentação 

específica, autônoma e independente. Assim, a nulidade da sentença, por julgamento extra petita, deve ser 

apenas parcial, limitada à parte contaminada, mormente porque tal vício não guarda, e nem interfere, na 

rejeição das demais postulações, que não foram objeto de recurso pela parte interessada (a autora desistiu de 

seu recurso). IV - Outra seria a situação, a meu ver, se a sentença tivesse adotado fundamento único, para 

todos os pedidos. Nesse caso, o vício teria o condão de contaminar o ato como um todo”. (STJ, REsp 

203.132/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Sálvio De Figueiredo Teixeira. j. 25/03/2003, DJ 28/04/2003). 
469

 DIDER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael. Curso de direito processual civil: 

direito probatório, decisão judicial, cumprimento e liquidação da sentença e coisa julgada, 2007, p. 

254. 
470

 Nesse sentido: “1. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que 

"o reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o 

excesso da condenação (REsp nº 84.847/SP, 3ª Turma, Relator Ministro Ari Pargendler, DJ de 20/9/99)" (fl. 

291). 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ, AgRg no Ag 512887/RJ, 3ª Turma, Rel. Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito. j. 16/12/2003. DJ 29/03/2004). 
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Por fim, o julgamento citra petita resta configurado quando o magistrado deixa de 

apreciar parte do pedido ou um dos pedidos integrantes da pretensão. Pode ocorrer e na 

cumulação causal de ações, já que o pedido, conquanto seja formalmente uno, desdobra-se 

em tantos pedidos quantas as causas de pedir (fundamentos). Outra hipótese de sentença 

citra petita ocorre na cumulação simples de pedidos, em que cada pedido deve ser acolhido 

ou rejeitado independentemente do outro. Pode acontecer, também, na cumulação 

sucessiva, em que o juiz somente examinará o segundo pedido se acolher o primeiro; se 

julgar procedente o primeiro e omitir-se quanto ao segundo, igualmente a sentença será 

citra petita. Por fim, na cumulação eventual de pedidos, haverá essa imperfeição se o juiz 

não acolher ou não apreciar o mérito do pedido principal e deixar de examinar o pedido 

subsidiário ou, então, somente apreciar o pedido subsidiário, omitindo-se quanto ao pedido 

principal.
471

 

 

O vício na sentença citra petita autoriza que o Tribunal aprecie o pedido de 

imediato, sempre que a causa estiver madura, somente sendo necessária a invalidação se, 

de fato, inexistir possibilidade de o tribunal apreciar de imediato o pedido.  

 

Se a parte não suscitar a invalidade da sentença na apelação, ainda assim poderá 

valer-se da ação rescisória, que é cabível, por violação de literal disposição de lei, se a 

sentença é ultra petita ou extra petita, vez que houve julgamento ao arrepio do preceito 

insculpido no art. 128 do Código de Processo Civil.
472

 Ultrapassado o prazo bienal, o vício 

da sentença fica completamente saneado. 

 

Todavia, no caso da sentença citra petita, não há coisa julgada sobre pedido que o 

juiz não julgou,
473

 de modo que a ação rescisória não é adequada. Como não há coisa 

julgada, a parte pode renovar o pedido em nova demanda, sem qualquer óbice processual 

para isso. 

 

                                                           
471

 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 332 a 475, p. 

286-287. 
472

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual, Segundas série, p. 241. 
473

 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de direito processual, Segundas série, p. 241. Calmon de 

Passos defende posição oposta: "Havendo cumulação de pedidos, se o juiz se omite do exame de algum 

deles, a decisão é citra petita, anulável mediante o provimento do recurso de apelação. E se transitar em 

julgado, rescindível”. (CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil, 

p. 207). 
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6.5 Sentença sem fundamentação. 

 

 

A Constituição Federal traz uma cominação de invalidade para um ato do processo 

civil: a sentença sem motivação, conforme previsão do artigo 93, inciso IX.
474

 É uma 

garantia fundamental do processo, indispensável para o exercício da função 

jurisdicional.
475

 

 

A existência de fundamentação não é mero requisito formal de validade, mas sim 

pressuposto de existência do próprio ato. Por isso, uma sentença sem motivação alguma 

seria um ato inexistente.
476

 Na doutrina estrangeira, Taruffo defende que a sentença que 

não contenha o mínimo de fundamentação seria inexistente, pois faltaria um componente 

indispensável da estrutura do provimento, de modo que ela não representaria forma de 

manifestação do poder jurisdicional.
477

 Como qualquer outra hipótese de sentença 

inexistente, a sentença sem fundamentação pode ser atacada via querela nullitatis. 

 

Por outro lado, a sentença com motivação existente, porém insuficiente ou 

defeituosa, é inválida. A motivação suficiente
478

 é aquele que permite demonstrar os 

caminhos do raciocínio seguido pelo magistrado, com a indicação das provas, dos fatos e 

dos elementos de direitos que levarão à conclusão obtida. Ao menos os argumentos 

principais das partes que foram relevantes para o acolhimento ou para a rejeição da 

pretensão devem ser destacados na motivação do julgado.
479

 

                                                           
474

 “IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as 

decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a 

seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado 

no sigilo não prejudique o interesse público à informação;” 
475

 CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença no processo civil, p. 139. 
476

 Nesse sentido, ARRUDA ALVIM, José Manuel. A sentença no processo civil. As diversas formas de 

terminação do processo em primeiro grau, p. 23. Teresa Wambier entende que o vício de ausência de 

fundamentação seria tão grave que autorizaria um tratamento diferenciado do legislador, que deveria excluir 

esse vício do rol daqueles nos quais é possível haver saneamento. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, 

Nulidades do processo e da sentença, p. 324). 
477

 TARUFFO, Michele. La motivazione della sentenza civile, p. 466. 
478

 O termo “fundamentação suficiente” é reiteradamente utilizado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: “1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com 

fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o 

agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste 

Tribunal Superior. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg no REsp 1456650/RN, Rel. 

Ministro Og Fernandes, S2ª Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 21/11/2014). 
479

 O Superior Tribunal de Justiça tem diversos julgados nos quais as decisões (sentenças ou acórdãos) são 

invalidados por não terem sido abordados os argumentos principais das partes. Por exemplo: “Trata-se de 

Recurso Especial em que se alega violação do art. 535 do CPC, pois o acórdão recorrido, apesar das 
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Também na hipótese de sentença com vício de deficiência na fundamentação a 

incidência das regras de sobredireito, especialmente as regras de aproveitamento do ato, 

devem ser analisadas com parcimônia. 

 

Por isso, é certo que o mero exercício do direito de recorrer não pode ser entendido 

como uma convalidação do vício. A interposição do recurso não significa que a parte tenha 

exercido todo o seu direito de irresignação e descontentamento com a decisão recorrida, 

com a amplitude que o devido processo legal lhe garante. O vício de fundamentação 

impede a análise crítica da decisão, dificultando que a parte demonstre, de forma crítica, os 

motivos pelos quais entende que a sentença foi ilegal ou equivocada.
 480

 

 

E não é razoável entender, nessa linha de raciocínio, que o efeito translativo da 

apelação seria o fundamento para o saneamento da sentença inválida por ausência de 

fundamentação, já que o Tribunal poderia examinar todos os fundamentos da demanda e da 

defesa.
481

 É necessário que tenha ocorrido a mínima análise sobre o ponto ou questão para 

que o Tribunal possa conhecer no julgamento da apelação, sob pena de decidir sobre 

matéria não abordada no juízo inferior.
482

 

 

Assim, o Tribunal, ao se deparar com recurso em face de sentença com defeito de 

fundamentação, deve decretar a sua invalidade, inclusive de ofício, e determinar a 

realização de novo julgamento do feito.
483

 

                                                                                                                                                                                
alegações nos aclaratórios, não analisou os seguintes pontos: a responsabilidade dos sócios administradores 

em face da dissolução irregular, situação esta demonstrada por meio de certidões e da sua situação de inapta. 

3. Configurada a omissão e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC, devem os autos retornar à origem 

para novo julgamento dos Embargos de Declaração. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, EDcl no REsp 

1472878/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014). 
480

 FREITAS, Edison Elias. Vícios da sentença civil – tentativa de sistematização, p. 138. 
481

 “Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas 

no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro”. 
482

 Nesse sentido segue a lição de Edison Elias de Freitas: “Parece inadequado o entendimento que o efeito 

translativo da apelação resolveria esse impasse no sentido da possibilidade de convalidação do vício. A 

possibilidade de o Tribunal apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo não tem o condão 

de ceifar o direito da parte de impugnação da sentença à vista de sua motivação. Até mesmo porque o texto 

legal alude à possibilidade de conhecimento dessas questões “ainda que a sentença não as tenha julgado por 

inteiro, deixando claro que alguma análise é necessária no bojo da sentença impugnada, situação essa que não 

se concretiza na hipótese de completa denegação de prestação jurisdicional do defeito de motivação”. (Vícios 

da sentença civil – tentativa de sistematização”, p. 139). 
483 

A favor da decretação de ofício da invalidade: CRUZ E TUCCI, José Rogério. A motivação da sentença 

no processo civil, p. 139. Na jurisprudência: "Sentença. Nulidade. Sentença proferida com abstração de 

ponto relevante da defesa, ao arrepio da norma do art. 458,II, do CPC. Tratando-se de norma de ordem 

pública, a inobservância induz nulidade absoluta, podendo, pois, ser declarada de ofício. Recurso não 
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Porém, em julgamento de apelação, se o Tribunal entender que é possível dar 

provimento, no mérito, ao recurso da parte prejudicada pela ausência de fundamentação da 

sentença, não há motivo para não fazê-lo, em detrimento de simplesmente anular a 

sentença e determinar o retorno dos atos ao juízo inferior para que seja prolatada nova 

decisão. Essa situação é mais uma prova concreta que o vício pode existir mesmo sem a 

decretação da invalidade: a sentença viciada não será invalidada nem convalidada, apenas 

substituída pela nova decisão, em razão do efeito substitutivo ope legis.
484

 

 

Esse raciocínio, porém, somente se aplica nas sentenças de total procedência ou 

improcedência. Nas hipóteses de sucumbência parcial, o Tribunal jamais poderia desprezar 

o vício processual e julgar o recurso. Isso porque a parte parcialmente vencida, mesmo que 

não tenha recorrido, poderia acrescentar fundamentos aptos a manter a parte da sentença 

que lhe foi favorável, direito que lhe privado em razão do vício da ausência de motivação 

da decisão recorrida. 

 

                                                                                                                                                                                
conhecido. (STJ, 3ª Turma, REsp 44.266-4, Rel. Min. Costa Leite, j. 5-4-1994, RSTJ, 661415, fevereiro de 

1995, ano 7). 
484

 O efeito substitutivo do recurso, conforme o artigo 512 do Código de Processo Civil, somente ocorrerá se 

o mérito do recurso for apreciado (provido ou não). Como ensina Dinamarco: "se ainda for admissível algum 

recurso subseqüente ao que foi julgado, ele será um recurso contra o acórdão e não contra a sentença (ou seja, 

contra o ato superior e não contra o inferior). Se nenhum recurso se interpuser, o acórdão virá a ser 

imunizado pela preclusão e eventualmente até pela coisa julgada material (se se houver pronunciado sobre o 

meritum causæ) – e não o ato decisório inferior, já previamente retirado do mundo jurídico pelo julgamento 

superior.". DINAMARCO, Cândido Rangel. Efeitos dos recursos, p. 62-63. 
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6.6 Sentença prolatada em processo com indeferimento de produção de provas. 

 

 

O devido processo legal, como é cediço, configura dupla proteção ao indivíduo, 

atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade, quanto no âmbito 

formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado e plenitude de defesa 

(direito à ampla defesa).
485

 

 

O devido processo legal tem como corolários a ampla defesa e o contraditório. Por 

ampla defesa entende-se a garantia que é dada ao réu de condições que lhe possibilitem 

trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade, enquanto o 

contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do 

processo (par conditio).
486

 

 

O direito à produção da prova é, com certeza, uma das mais eloquentes 

manifestações do devido processo legal. Todavia, em contraposição ao direito das partes, é 

cediço que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele zelar pelo devido andamento do 

feito, com o indeferimento da produção provas inúteis.
487

 

 

Assim, na situação concreta de sentença dada em processo com indeferimento na 

produção de prova, o juízo de invalidação assume relevante papel antes da decretação da 

nulidade, em especial na análise da existência do prejuízo. Se a parte que teve o direito à 

produção probatória nega logrou êxito total na demanda, não há invalidade a ser decretada, 

em razão da incidência do princípio do prejuízo como regra representativa da equipolência 

das formas. 

 

                                                           
485

 Cf. LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal, substancial e efetividade do processo, 

271. 
486

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, p. 106. 
487

 É nesse sentido o artigo 130 do Código de Processo Civil: “Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determina as providências necessárias à instrução do processo, indeferindo as 

diligências inúteis ou protelatórias”. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido: “Outrossim, hão 

de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e o princípio do livre 

convencimento do juiz que, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador 

determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas 

que considerar inúteis ou protelatórias. Incumbência dada às instâncias ordinárias”. (STJ, AgRg no REsp 

1468369/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014). 
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Na mesma esteira, se uma determinada prova que mesmo se produzida seria inútil 

para alterar o resultado da demanda, não há que se falar em invalidade. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça assevera que, quando nos autos já constam elementos 

suficientes para a análise da demanda, de forma a possibilitar a prolação da sentença de 

mérito com a certeza do direito, não há motivo para a continuidade de atos instrutórios.
488

 

É o caso, por exemplo, do indeferimento da oitiva de testemunhas em um processo em que 

não há controvérsia fática a ser dirimida por prova oral. 

 

Em relação ao indeferimento de produção de provas, pode existir, também, o ora 

denominado “prejuízo latente”, decorrente de vício processual que, em um primeiro 

momento, não proporciona prejuízo à parte, mas que, ulteriormente, com o 

desenvolvimento do processo e as sucessivas decisões proferidas, o que era latente passa a 

ser efetivo e danoso. É a hipótese, por exemplo, de uma decisão que indefere a produção 

de provas que, em um primeiro momento, não causa prejuízo à parte em razão de a decisão 

inicial lhe ser favorável, mas, com o desenrolar do processo, o vício opera o prejuízo em 

outro julgamento. 

 

Em um determinado caso concreto,
489

 a parte autora buscou, por meio dos 

embargos à execução, demonstrar a inexistência de título executivo extrajudicial. Para 

tanto, além dos elementos probatórios juntados aos autos, a autora requereu a recorrente a 

produção de prova testemunhal, para comprovar que o serviço cobrado não tinha sido 

prestado. Contudo, o Juízo de Primeiro Grau, por entender que as provas juntadas aos 

autos eram suficientes para demonstrar a inexistência de título executivo, julgou 

antecipadamente a lide e não permitiu às partes a produção de outras provas. 

 

                                                           
488

 Nesse sentido: “II. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe ao magistrado, 

destinatário da prova, valorar sua necessidade, ou não, conforme o princípio do livre convencimento 

motivado. No caso dos autos, o Tribunal a quo esclareceu que os autos já possuíam elementos suficientes 

para a análise da demanda, tendo sido, inclusive, proferida sentença de mérito, bem como que não restara 

caracterizada a ocorrência de prejuízo ao recorrente, não havendo falar em ofensa aos arts. 125, I, 128, 333, I, 

355 e 359 do CPC. III. O STJ consolidou o entendimento no sentido de que a declaração de nulidade de atos 

processuais depende da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, na hipótese, em observância ao 

princípio pas de nullité sans grief. IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não 

ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas 

as questões postas ao seu exame, assim como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses 

da parte e inexistência de prestação jurisdicional". (STJ, REsp 1440298/RS, Rel. Ministra Assusete 

Magalhães, 2ª Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 23/10/2014). 
489

 Processo n. 92351563420088260000, que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
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Repise-se que o julgamento antecipado da lide, em primeiro grau de jurisdição, 

ocorreu em desconformidade com o pedido de produção probatória requerida pelas duas 

partes, autora e réu. Não se sabia, naquele momento, qual seria a distribuição do ônus da 

prova a ser determinado pelo Ilustre magistrado de primeiro grau - somente esclarecido a 

posteriori em sentença, ao ser firmada a posição de que carecia o título de exigibilidade e 

portanto, que a tutela executiva não prosperaria. A decisão, portanto, foi favorável à autora 

e, assim, não lhe causou qualquer prejuízo, não obstante o indeferimento de seu 

requerimento de produção de provas. 

 

Todavia, o réu apelou da decisão e o Tribunal deu provimento ao recurso, para 

julgar improcedentes os embargos à execução opostos, justamente sob o fundamento de 

que a parte autora não produziu prova suficiente para demonstrar que a obrigação prevista 

não era exigível (inexistência da prestação do serviço).
490

 O prejuízo do indeferimento da 

produção de prova, em primeiro grau, que era um mero prejuízo latente, se tornou um 

prejuízo concreto e real, apto a ensejar a invalidação de todos os atos processuais a partir 

do indeferimento do pedido de produção de prova no primeiro grau.  

 

Por isso, diante das regras do sobredireito processual, especialmente em razão do 

dever de evitar nulidades, o Tribunal, ao entender de forma diversa da r. sentença e decidir 

pela necessidade de produção de prova para atestar a ausência de prestação de serviços, 

deveria ter anulado o feito e determinado o seu retorno à instância inferior. Ao assim não 

proceder, o vício processual com prejuízo latente transmudou-se em prejuízo efetivo, de 

forma a autorizar a invalidação dos atos processuais.
491

 

 

Em razão de situações como essa que o dever de prevenção quanto a ausência de 

invalidades jamais deve ser esquecido pelos magistrados quando forem deliberar sobre 

pedidos de produção de provas. 

                                                           
490

 O acórdão mencionou expressamente que: “Por derradeiro, competia à embargante a comprovação dos 

fatos desconstitutivos do título posto em execução na ação de embargos que apresentou, nos termos do art. 

333, I, do CPC, e não aos apelados, cuja incumbência probatória satisfizeram na ação embargada em apenso, 

fornecendo o contrato acobertado dos pressupostos de constituição de um título executivo extrajudicial”. 
491

 Em caso muito parecido, o Superior Tribunal de Justiça adotou a posição ora defendida; “Julgamento 

antecipado da lide. Prova. Hipótese em que o autor colocou alternativa, requerendo o julgamento antecipado 

da lide, mas consignando que produziria prova ora se reputada necessária. Ação julgada procedente, 

conhecendo-se diretamente do pedido, mas reformada a sentença, em segundo grau, por falta de prova do 

alegado na inicial. Cerceamento de defesa reconhecido, determinando-se que, cassadas sentença e acórdão, se 

ensejasse a produção daquela prova”. (STJ, 3ª Turma, REsp n. 50.467/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 

Julgamento: 19.09.1994, Publicação: 17.10.1994). 
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6.7 Sentença inexistente 

 

 

O presente capítulo foi nomeado de “Invalidades e vícios da sentença” justamente 

para permitir que sejam analisadas, ainda que de forma breve, algumas hipóteses de 

inexistência da sentença que, como sabido, possuem vício que se situa em campo anterior à 

invalidade. 

 

Segundo Teresa Wambier, são pressupostos processuais de existência existir um 

juiz (jurisdição), um autor com capacidade postulatória, uma petição inicial e a citação.
492

 

Calmon de Passos, por sua vez, afirma que para que a relação processual exista 

juridicamente, os pressupostos de constituição do processo seriam a existência do órgão 

com jurisdição, a capacidade dos sujeitos de serem partes e a postulação.
493

 

 

Na ausência de um dos requisitos de existência do processo, o feito não existe, 

assim como todos os atos processuais praticados. Em relação à sentença, ainda que o 

processo exista, há situações nas quais o ato processual da sentença é inexistente. Pontes de 

Miranda enumera as seguintes hipóteses: a) a sentença proveniente de autoridade pública 

não judiciária civil; b) a sentença que não publicada, nem consta do jornal oficial, ou do 

jornal em que se costuma publicar o expediente do foro, ter sido publicada e não foi 

proferida em audiência; c) a sentença publicada sem ser proferida em demanda civil a cuja 

instrução e debate imediatamente se ligue (e.g., proferida ao mesmo tempo que pronúncia 

penal, ou a que se ditou em processo diferente daquele a que se destinavam as notas; é 

ineficaz no caso de impossibilidade física, lógica jurídica e moral, no conteúdo da 

sentença, como a que manda cortar a terra pelo meio, ou atribuir o domínio a um cavalo, 

ou decreta a escravidão, ou permite o incesto ou o castigo a fogo, ou a venda de 

documentos secretos do Estado a país estrangeiro); d) a sentença contra pessoa que goze de 

exterritorialidade.
494
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 Já foi abordado, acima, que, no entender deste trabalho, a citação não é pressuposto de existência do 

processo. 
493

 CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 270. 
494

 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo V, p. 

48. 
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Tereza Arruda Alvim destaca como hipóteses de sentenças inexistentes a sentença 

sem decisório; a sentença sem condições materiais de produzir efeitos, porque é incerta ou 

impossível; sentença proferida por não juiz; a sentença pronunciada contra pessoa 

inexistente ou sem legitimidade para a causa; a sentença não assinada pelo juiz.
495

 

 

Na doutrina italiana, Chiara Besso afirma que são inexistentes as sentenças 

proferidas por juiz sem jurisdição, sentença sem assinatura do juiz e com recursa no 

reconhecimento do ato como se por ele praticado e a sentença com conteúdo incerto.
496

 

 

A sentença inexistente não pode ser sanada
497

 e não transita em passa em 

julgado,
498

 porque se é juridicamente inexistente não pode produzir efeitos no direito,
499

 ao 

contrário do ato juridicamente inexistente, que pode ser suprido. Uma sentença não 

assinada, por exemplo, é ato inexistente, mas se o juiz a assina posteriormente, não se pode 

falar que houve saneamento no vício, já que, na verdade, o ato somente nasceu, para o 

direito, no momento da sua assinatura.
500

 Convalida-se, tão somente, os efeitos aparentes 

do ato juridicamente inexistente (eficácia prática), não o próprio ato. 

 

A grande importância na diferenciação entre a sentença inválida e a sentença 

inexistente reside justamente na possibilidade de incidir o efeito sanatório geral da coisa 

julgada. No campo das validades, a maior parte dos vícios são saneados com a formação da 

coisa julgada, com exceção daqueles que se enquadram nas hipóteses de ação rescisória e, 

também, do vício de citação em processo de réu revel que, por escolha do legislador, não 

se submete à formação da coisa julgada. 
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 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do Processo e da Sentença, p. 470-472. 
496

 BESSO, Chiara. La sentenza inesistente, p. 158. 
497

 “Quando há inexistência, a correção seria criação, fazer existir, e não seria cabível falar-se de 

sanabilidade: o que é sanável existe, embora não se sane; a anulabilidade pode ser sanável, e quase sempre o 

é, tornando-se válido o negócio jurídico, ou sã, por exemplo, a operação de empréstimo externo; menos 

ocorre, por ser excepcional, a sanação dos atos jurídicos nulos. O ato jurídico que não é, que não existe, não 

pode ser sanado" PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo 

Civil, Tomo V, p. 48. 
498

 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do Processo e da Sentença, p. 295. 
499

 GOLÇALVES, Aroldo Plínio. Nulidades no processo, p. 76. 
500

 Esse é o exemplo dado por Bedaque: “Se o julgador esqueceu-se de assiná-la, enquanto não o fizer o ato é 

juridicamente inexistente. A subscrição posterior faz nascer o ato processual, convalidando os efeitos que 

porventura já se tenham iniciado. Essa retroatividade confere juridicidade aos efeitos produzidos por ato 

materialmente existente. Embora até então ele não tivesse ingressado no mundo jurídico, a regularização 

opera retroativamente”. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica 

processual, p. 506). 
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No campo da existência, por sua vez, diante da própria ausência do ato no mundo 

jurídico, a coisa julgada não convalida o vício, que pode ser atacado via querela nullitatis 

para a desconstituição dos efeitos aparentes da sentença juridicamente inexistente.
501502

 O 

Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já admitiu o mandado de segurança como 

instrumento apto a afastar os efeitos práticos de uma sentença com vício de inexistência.
503

 

 

Portanto, os vícios da sentença que levam à sua inexistência são diferentes daqueles 

que causam a sua invalidade, não sendo aplicáveis, aqui, as etapas do juízo de invalidação 

traçados no Capítulo 5. 
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 BESSO, Chiara. La sentenza inesistente, p. 354. 
502

 No mesmo sentido, ensina Bedaque: “Todas as ideias desenvolvidas neste capítulo acabam suscitando 

dúvida sobre a relevância atribuída à diferença entre inexistência jurídica e nulidade absoluta, ao menos em 

sede processual. O caráter instrumental do ato processual e de sua forma faz com que à inexistência sejam 

aplicados os mesmos princípios previstos no sistema para as nulidades absolutas. Em relação à sentença, 

todavia, tal conclusão não se sustenta. Nessa modalidade de ato processual a distinção entre as duas 

categorias tem importância, pois se inexistente a sentença o vício sobrevive à coisa julgada e ao término do 

prazo para rescisória – o que não se dá com a nulidade.”. (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade 

do processo e técnica processual, p. 507-508). 
503

 PROCESSUAL CIVIL. RMS. CITAÇÃO. NULIDADE. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMISSIBILIDADE. 1 - O reconhecimento pelo Tribunal de origem do vício de nulidade da citação 

(querela nullitatis insanabilis), impedindo - assim - o trânsito em julgado da sentença, viabiliza a utilização 

do mandado de segurança para obstacular os efeitos decorrentes do comando de reintegração de posse. 2 - 

Recurso provido. (STJ, RMS 14359/MG, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 4ª Turma, julgado em 

03/04/2003, DJ 28/04/2003, p. 202). 
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CONCLUSÕES 

 

01- A forma é indispensável ao processo civil, já que garante previsibilidade e 

organização ao procedimento, com o respeito aos direitos e garantias fundamentais 

inseridas na Constituição Federal, como o devido processo legal, o contraditório, a ampla 

defesa e a celeridade processual. Porém, o formalismo exagerado coloca em xeque a 

própria finalidade do processo, já que o ato processual é instrumento para a realização da 

tutela jurisdicional. 

 

02 - Nesse sentido, o ato processual deve ser enquadrado dentro da categoria geral 

dos atos jurídicos, todavia com as devidas adaptações ao campo de direito processual, 

como parte integrante de um procedimento em contraditório. Nesse panorama, os 

principais problemas relacionados à forma dos atos processuais residem, como 

demonstrado, no campo da validade. 

 

03 - Por isso, todo o estudo do sistema das invalidades processuais é inócuo senão 

for feito com base nos seus princípios e regras informativas do sobredireito das 

invalidades processuais, especialmente no princípio da instrumentalidade, do prejuízo, do 

interesse e da presunção de validade dos atos processuais. 

 

04 - Assim por mais que se reconheça a importância das principais sistematizações 

realizadas pela doutrina sobre o sistema das invalidades processuais (nulidade absoluta, 

relativa e anulabilidade; nulidade cominada e não cominada; nulidade de fundo e de forma; 

nulidade em relevância da atipicidade), a solução para o enfrentamento dos vícios dos atos 

processuais será sempre diante do caso concreto, já não há invalidade de pleno direito. 

 

05 - Nesse sentido, é imperioso estabelecer uma espécie de roteiro cognitivo que 

servirá de guia perante o caso concreto, para que se estabeleça a forma como as regras de 

sobredireito processual incidirão diante de uma invalidade.  

 

06 - Esse roteiro cognitivo foi chamado de juízo de invalidação, que inicia com a 

verificação da existência do vício: a correlação entre a similitude entre o suposto 
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normativo e o ato concretamente exercido. Em caso de desvio, somente há invalidade se o 

ato não atingiu o seu objetivo, diante da regra da equipolência da forma. 

 

07 - Após, deve ser verificado se quem suscitou o vício era a pessoa legitimada para 

tanto. Por isso, além de as partes possuírem diversas oportunidades para alegar as 

invalidades, consignou-se que pode o magistrado conhecê-las de ofício, diante de sua 

obrigação de fiscalizar a regularidade dos atos praticados no procedimento.  

 

08 - Todavia, o conhecimento de ofício está sujeito às mesmas regras de preclusão 

aplicáveis às partes, sendo que não pode o juiz conhecer de ofício um vício relativo a 

pratica de ato processual facultativo se as partes já perderam a oportunidade processual de 

suscitar, em legítima iniciativa, a existência da invalidade. 

 

09 - Constatada a existência do vício suscitado por parte legítima, o magistrado não 

pode medir esforços para aproveitá-lo ou saneá-lo diante das regras de aproveitamento – 

especialmente a convalidação objetiva. Não sendo possível sanear o vício, deve o 

magistrado decretar a sanção de invalidade, sempre precedido de contraditório, em decisão 

robustamente fundamentada.
504

 

 

10 - No caso das sentenças, em razão de o campo da validade extrapolar a mera 

análise da forma do ato para adentrar no seu conteúdo, não se permite uma utilização 

extremada das regras de sobredireito processual (a despeito de as regras também incidirem 

nesta seara), especialmente quando a análise do alcance do fim do ato e a existência de 

prejuízo demandar reflexão acerca da justiça da decisão. 

 

11 - Nesse sentido, a sentença prolatada em processo com vício na citação, com réu 

revel, tem vício constatado no campo da validade do ato processual, e não da existência. É 

                                                           
504

 As conclusões obtidas neste trabalho são, de certo modo, similares às defendidas por Alvaro de Oliveira e 

Daniel Mitidieiro: “Emprego apenas da categoria da invalidade. Aferição da relevância do vício do ato 

processual sempre em concreto a partir do sobredito direito processual das invalidades, formado pelos 

postulados normativos aplicativos da finalidade e do não prejuízo aos fins de justiça do processo. 

Possibilidade de alegação pela parte, uma única vez, a qualquer tempo. Dever de diálogo do juiz com as 

partes antes da decretação de invalidade acaso a matéria não tenha sido submetida ao crivo do contraditório. 

Possibilidade de o juiz decretar de ofício. Eficácia ex tunc da decretação.” (ALVARO DE OLIVEIRA, 

Carlos Alberto e MITIDIREIRO, Daniel. Curso de Processo Civil: volume 1: Teoria Geral do Processo 

Civil e Parte Geral do Direito Processual Civil, p 331). 
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vício que pode ser suscitado a qualquer momento no processo e, inclusive, após a formação 

da coisa julgada, por meio da querela nullitatis. 

 

12 - Já em relação a sentença prolatada por juiz incompetente e por juiz sem 

jurisdição, importantes distinções foram feitas. A sentença prolatada por juiz sem 

jurisdição é inexistente, enquanto a sentença prolatada por juiz incompetente, seja por 

competência relativa ou absoluta, é inválida. Todavia, aquelas estão sujeitas ao regime da 

preclusão e à ampla incidência das regras do sobredireito processual, enquanto estas não se 

submetem à preclusão, podem ser matéria de ação rescisória e carregam em si uma ideia de 

prejuízo intrínseco, por violação ao princípio do juiz natural, que impede a incidência 

plena das regras de aproveitamento do ato. 

 

13 – A sentença prolatada por juiz impedido ou suspeito tem invalidade como 

fundamento na violação à imparcialidade do juiz. Os princípios do sobredireito processual 

atuam plenamente nesse campo, sendo que o juízo de invalidação buscará identificar a 

existência de prejuízo para determinar o decreto de invalidade dos atos decisórios. 

 

14 - Nos vícios decorrentes de sentença ultra, extra ou citra petita, o juízo de 

invalidação, para a identificação do vício, realiza-se mediante a uma atividade comparativa 

entre “o que” e “o quanto” foi pedido pelo autor e “o que” e “o quanto” foi deferido pelo 

juiz. Se a sentença deu algo que não foi pedido, a invalidade do ato está configurada, sendo 

possível aproveitar os demais capítulos da sentença, se houveram. Se o juiz der mais do 

que foi pedido, a sentença ultra petita é inválida somente na parte em que extrapolou o 

pedido, sendo imperioso aproveitar os demais aspectos do ato processual. Por fim, se a 

sentença foi citra petita, deve o tribunal anulá-la e determinar o novo julgamento apenas se 

a demanda não estiver madura para julgamento imediato, em atenção ao princípio da 

economia processual.  

 

15 - A sentença sem fundamentação é ato processual inexistente, enquanto a 

sentença com fundamentação deficiente é ato inválido. O simples fato de a parte 

prejudicada recorrer contra a sentença não permite a conclusão que o vício será suplantado 

por novo julgamento da demanda pelo Tribunal. 
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16 – A sentença prolatada em processo com indeferimento de produção de provas é 

um dos principais casos concretos que permite a incidência das regras do sobredireito 

processual e do juízo de invalidação, já que a existência do prejuízo é o critério revelador 

da necessidade do decreto de invalidação. 

 

17 – A sentença inexistente possui vício situado em campo anterior ao estudo da 

validade. Por não existir para o direito, a sentença inexistente não pode ser convalidada e 

não transita em julgado. O vício de inexistência pode ser combatido por meio da querela 

nullitatis. 
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