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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho envolve o estudo do abuso de direito de demandar 

com enfoque para o comportamento processual do autor antes mesmo de iniciada a 

demanda. Importando os conceitos do direito material acerca da teoria do abuso de 

direito, aliado à premissa de que o processo deve se iniciar sob os ditames da ética, boa-

fé, lealdade e verdade, trabalharemos especificamente o abuso do direito processual de 

ação e suas consequências práticas para solução da demanda, inclusive dos possíveis 

efeitos anticoncorrenciais de que trata a teoria da ―sham litigation‖. Buscaremos 

enquadrar o abuso do direito de demandar como causa de extinção por ausência de 

interesse processual, sem prejuízo das sanções previstas no CPC e do direito de 

indenização que o prejudicado (lesado) possa demandar em sede própria.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito de ação – abuso de direito – abuso de direito de demandar 



 

 

 

 

 

ABSTRACT: 

The objective of this work comprehends the study of abuse of the right of demanding 

focusing on the author‘s procedural behavior even before the demand is initiated. Based on 

the concepts of the material right about the theory of abuse of the right, associated to the 

assumption that the lawsuit should start under the ethics, good faith, loyalty and truth 

principles, we will show specifically the abuse of action of legal process and its consequences 

to solve the dispute, that including possible effects of antitrust act which is mentioned on the 

theory of sham litigation.  We will also try highlight the abuse of the right on demanding as a 

consequence of extinguishment due to lack of  procedural interest, without prejudice of 

penalties provided for in the CPC and of the right of compensation that injured party may 

demand. 

 

Keywords:  Right of action – abuse of right – abuse of right of demanding 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por preocupação maior a prática do foro, sem 

evidentemente negligenciar os aspectos históricos dos temas a serem tratados. A 

proposta volta-se a reflexão de um tema ainda marginalizado por grande parte da 

doutrina, no caso o abuso do direito processual de demandar e suas consequências 

nefastas para o próprio sistema. 

 

Buscaremos enquadrar o abuso do direito processual de demandar como 

causa de extinção da ação por carência de interesse processual, sem prejuízo do direito 

indenizatório que o prejudicado (lesado) possa e deva demandar de forma justa. 

 

A extinção da ação por carência de interesse processual evitaria o 

processamento de uma ação maculada já na origem, contribuindo para efetividade do 

processo e possibilitando ao Poder Judiciário o julgamento apenas das demandas 

realmente envoltas dos princípios da boa-fé, lealdade e veracidade.  

 

Seguindo a proposta do trabalho o estudo do abuso de direito de demandar 

pressupõe uma análise do comportamento ético do autor antes mesmo de iniciada a 

demanda, e naturalmente durante o desencadear do processo. 

 

Uma ação judicial que de início mostra-se viciada e, portanto distorcida dos 

fins econômicos e social da norma, para ser sustentada pelo autor naturalmente 

demandará uma série de manifestações (exposição de fatos) desconformes com a 

verdade.  

 

Para sustentar a primeira inverdade são necessárias outras tantas, tal qual 

um círculo vicioso interminável, prática que o juiz pode e deve reprimir negando o 

processamento da ação. 
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Acreditamos que o abuso do direito de demandar difere-se das práticas 

ilícitas identificadas nos artigo 14 e 17 do CPC, especialmente pela necessária aparência 

de legalidade enquanto elemento indispensável específico do ato abusivo.  

De qualquer forma os deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer 

forma participam do processo de expor os fatos em juízo conforme a verdade 

procedendo com lealdade integra o que consideramos como cláusula geral de boa-fé 

processual, amparo para adoção da teoria do ato abusivo processual. 

A expressão verdade aparece no CPC mais de quinze vezes. Talvez um 

indício de que o comportamento ético dos litigantes deveria sobrepor aos interesses 

pessoais, a ganância de vencer uma disputa judicial custe o que custar.  

E o preço pago não é desprezível, muito pelo contrário. O Poder Judiciário 

encontra-se atolado de processos distribuídos diariamente numa avalanche que parece 

não ter fim. 

Segundo os dados oficiais publicados pelo CNJ - Conselho Nacional de 

Justiça, somente no estado de São Paulo é distribuído por ano mais de quatro milhões de 

ações perante o Poder Judiciário. 

Em 2008 (último ano disponibilizado pelo CNJ), somente o Tribunal de 

Justiça de São Paulo (TJ/SP) recebeu 4.597.878 de ações judiciais novas, ou seja, 

aproximadamente 12.597 ações por dia. Somadas aos casos antigos pendentes de 

julgamento, em 2008 o TJ/SP acumulava 14.609.684 de ações sem sequer o julgamento 

de Primeira Instância. 

Desse total, apenas 3.075.051 de ações foram julgadas. Em números 

aproximados, são 256.255 sentenças proferidas por mês, ou 8.500 decisões de Primeira 

Instância por dia! No mínimo assustador. 
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Em 2008, cada magistrado em São Paulo (na época num total de 1.810) 

recebeu 2.540 ações novas para julgar, ou seja, uma média de 212 casos novos por mês 

ou sete novas demandas diárias. 
1
 

Destas ações novas, quantas poderiam ser evitadas se as partes envolvidas 

temessem de verdade as consequências de uma ação temerária? Ouso arriscar que 

grande parte poderia ser evitada se as pessoas não enxergassem o Judiciário como um 

ringue onde todos os esforços (até os duvidosos) não são medidos em nome do prazer 

de derrotar o seu inimigo (que na verdade deveria ser apenas o réu). 

Todos esses números servem ao menos para revelar o problema que o poder 

judiciário vem enfrentando há muito tempo. Criar mecanismos mais severos para punir 

o agente que abuso do direito processual de demandar, longe de ser a solução, pelo 

menos diminuiria esse pavoroso número de demandas novas distribuídas todos os anos. 

Melhor que isso, punir com severidade e sem timidez quem abusa do direito 

de demandar credenciaria cada vez o Poder Judiciário, hoje em dia um tanto 

desacreditado em função exatamente da longa demora na prestação jurisdicional.  

 

De nada adiantaria duplicar, triplicar ou quadruplicar o número de juízes se 

os cidadãos cuja prestação jurisdicional lhes é oferecida (os consumidores do processo) 

permanecerem litigando motivados por interesses escusos (anormais) sob a falsa 

proteção do direito de ação.  

 

É assim que a má-fé evidenciada antes mesmo da propositura da ação, 

segundo a proposta desse estudo, contamina a pretensão do autor por faltar-lhe legítimo 

interesse processual de demandar segundo os fins sociais e econômicos da norma, a 

boa-fé e os bons costumes. 

 

                                                

1
http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/pesquisas_judiciarias/serie_historica_estad

ual.pdf. 
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Importando os conceitos do direito material acerca da teoria do abuso de 

direito, aliado à premissa de que o processo deve se iniciar sob os ditames da ética, boa-

fé, lealdade e verdade, trabalharemos especificamente o abuso do direito processual de 

ação e suas consequências práticas para solução da demanda, tratando inclusive dos 

possíveis efeitos anticoncorrenciais de que trata a teoria da ―sham litigation‖ quando a 

lide relacionar-se com a intenção de prejudicar o concorrente. 

 

Esse tema – o abuso do direito – a nosso ver desafia os princípios éticos de 

cada indivíduo. Ninguém, pelo menos no gozo perfeito de suas faculdades morais, 

ousaria assumir a autoria (intencional) de qualquer conduta amoral por menor ou 

irrelevante que pudesse parecer aos olhos de terceiros. 

 

Desde a infância somos educados para respeitar e não invadir o espaço do 

vizinho. O direito de um termina quando começa o do outro, diriam os mais experientes. 

Na vida, porém, a coisa não funciona de tal maneira harmônica. 

 

E o dia-a-dia forense não escapa disso, quiçá quando interesses econômicos 

se sobrepõem aos princípios da ética, boa-fé, verdade e lealdade processual.  

 

Por não ser o foco principal desta proposta, não serão tratadas as outras 

possibilidades de abuso processual em suas variáveis formas e consequências durante a 

demanda, tais como, por exemplo, o não menos relevante o abuso do direito de defesa. 

 

Deter um direito e abusar do seu exercício representa, numa análise mais 

profunda, numa das mais perversas formas de atingir um resultado antijurídico pelo 

contexto da intenção do autor.  

 

A aparência de legalidade confere ao ato abusivo uma falsa licitude capaz 

de imunizar o agente das consequências maléficas que podem surgir tanto na esfera 

patrimonial como, porque não, moral do prejudicado. 
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Daí a necessária distinção entre os atos ilícitos não abusivos – tema que foge 

aos objetivos deste trabalho - e os atos ilícitos decorrentes do abuso, e mais 

precisamente o abuso do direito processual de demandar. 

 

Na lide temerária a aparência de legalidade surge justamente do consagrado 

direito de ação enquanto garantia constitucional inserta no inciso XXXV do artigo 5º de 

nossa carta Magna.  

 

De um lado o abuso de direito estampado no artigo 187 do Código Civil, de 

outro o exercício regular do direito tratado no inciso I do artigo 188 também do CC e o 

direito de ação consagrado em nosso CF conforme destacado acima. 
2
 

 

Mesmo no chamado ―direito processual moderno”, a justiça rápida e eficaz 

aproxima-se mais de uma utopia que talvez nem Thomas More seria capaz de idealizar e 

descrever, tal é o afastamento do mundo real o desejo de que os indivíduos possam 

verdadeiramente agir invariavelmente revestidos do espírito da ética e boa-fé e seus 

consequentes dentro de uma demanda judicial (verdade e lealdade processual). 

 

Iniciaremos tratando do direito de ação com destaque especialmente sob a 

ótica da efetividade. 
3
  

                                                

2
  Artigo 5º, XXXV da CF: ―a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça de lesão‖;  

 

Art.187 do CC: ―Comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 

pelos bons costumes‖;  

 

Art.188, I do CC: ―Não constituírem atos ilícitos aqueles praticados no exercício regular 

de um direito reconhecido‖. 
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Passaremos então ao estudo da teoria do abuso do direito para, já ao final 

discorrer sobre o abuso do direito processual de demandar e suas consequências 

maléficas ao próprio sistema. 

Por esse motivo é que todo ato processual praticado deve ser examinado à 

luz da igualdade e justiça enquanto valores supremos de uma sociedade fundada na 

harmonia social, ou seja, prestigiando-se não só o devido processo legal como também 

o ―devido processo leal‖. 

O cidadão precisa voltar a acreditar no Poder Judiciário e nas soluções das 

demandas postas em julgamento, respeitando e principalmente acatando as decisões 

deixando de lado a vaidade em nome da honestidade.  

 

                                                                                                                                          

3
 Nas palavras de LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER 

―quando se fala em direito de acesso à justiça, o que se quer dizer é direito de acesso à 

efetiva tutela jurisdicional, ou seja, o direito à obtenção de provimentos que sejam 

realmente capazes de promover, nos planos jurídico e empírico, as alterações requeridas 

pelas partes e garantidas pelo sistema. Os anseios universais por sistemas processuais 

que garantam efetivo acesso à justiça são hoje as grandes diretrizes da conduta 

legislativa e dos esforços da doutrina e da jurisprudência. Está superada e 

completamente afastada a noção de que a antiga tutela formal dos direitos seria 

resultado satisfatório da atividade da jurisdição. Para que essa atividade estatal se 

realize em plenitude (vale dizer, para o Estado-juiz cumpra seu papel na sociedade), é 

necessário que ao seu resultado formal se acrescente a aptidão para produzirem-se 

efeitos práticos, em tempo hábil‖. (WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim. Anotações sobre a efetividade do processo. Revista RT. São Paulo, 814, 

agosto 2003, pag.68). 
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Precisa voltar a respeitar o judiciário abrindo mão de convicções apenas 

para satisfazer os interesses econômicos envolvidos, ou mesmo para conseguir ―ganhar 

tempo‖ para decidir como resolver no futuro o impasse - em sua maioria de ordem 

financeira.  

Ter acesso ao Poder Judiciário não implica no direito de abusar de 

demandar, e sim no direito de ter ou receber a prestação jurisdicional no seu tempo e de 

forma justa. Acesso à justiça que nas palavras de ADA PELEGRINI GRINOVER
 
 resultaria 

num indispensável maior número possível de pessoas admitidas a demandar e a 

defender-se adequadamente. 
4
  

                                                

 

4
  GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo e DINAMARCO, 

Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 23ª ed., 2007, págs. 

39/40. 

 

Para ANTÔNIO DO PASSO CABRAL ―ante a morosidade da máquina judiciária, a utilização 

de expedientes processuais escusos é uma preocupação que assumiu, nos últimos 

tempos, o status de drama social: já faz parte da cultura popular o mito de que aquele 

que tem o melhor advogado será vitorioso no processo, rito complexo e 

incompreensível, comparado frequentemente a um verdadeiro carnaval, onde os foliões, 

com insaciável volúpia por vitória a qualquer custo, desfilam na avenida com fantasias e 

alegorias, travestindo suas reais intenções em múltiplos recursos e requerimentos 

protelatórios, quando não fraudando ou manipulando fatos e documentos‖. (CABRAL, 

Antônio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. REPRO 

126. São Paulo, agosto 2005, pág.69).  
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O abuso do direito de demandar não é tema novo, tendo sido objeto de 

monografia publicada em 1932 por JORGE AMERICANO 
5
, jurista tido pela doutrina como 

o grande incentivador e inspirador desta reflexão. 

Há tempos as partes iniciam um litígio judicial dispostas a tentar de todas as 

formas o objetivo traçado, custe o que custar. E o preço realmente é alto, e não apenas 

financeiro. O poder judiciário encontra-se há muito atolado, atravancado e 

consequentemente desprestigiado, como já dissemos outrora. Infelizmente os números 

apresentados pelo CNJ confirmam essa triste realidade.  

É evidente que esse tema demandaria enorme discussão, não sendo o 

objetivo desse trabalho sob pena de perder o foco.  

Não se está aqui defendendo qualquer tipo de limitação ao direito de ação 

(incluindo o direito de defesa), em absoluto.  

O que se pretende é trazer alguma solução para uma pequena parte do 

problema de morosidade (um dos principais fatores da falta de efetividade do processo) 

enfrentado pelo Judiciário enquanto responsável pelo processamento e julgamento de 

demandas propostas em desacordo com os fins sociais e econômicos da norma.  

Assim é que, em havendo mera aparência de legalidade somada ao desvio 

de finalidade no ato processual retratado na propositura de demanda desviada dos fins 

econômicos e sociais da norma, cabe ao juiz fim ―punir‖ o infrator com a extinção da 

ação sem a solução de mérito pela falta de interesse processual, sem prejuízo de 

indenização em favor do prejudicado levando em consideração, evidentemente, as 

circunstâncias de cada caso. 

  

                                                

5
 AMERICANO, Jorge. Do abuso do direito no exercício da demanda. São Paulo: 

Saraiva, 2ª ed., 1932. 
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CAPÍTULO I - O PROBLEMA DA EFETIVIDADE DA DEMANDA JUDICIAL 

1.1 O direito fundamental de ação: Conceito e teorias explicativas 

 

Sendo vedada a autotutela ou a autodefesa pela nossa Constituição Federal, 

todo o cidadão tem o direito ou o poder de exigir do Estado à prestação jurisdicional 

diante da violação de um direito material. É o chamado direito subjetivo de ação 

previsto no inciso XXXV do art.5º da CF. O Estado só cumpre o seu dever (direito 

objetivo) de garantir a jurisdição quando age de forma adequada e eficiente, ou do 

contrário nas palavras de CALIL SIMÃO NETO permaneceria inadimplente. 
6
  

 

JOSÉ MARIA ROSA TESHEINER conceitua o direito de ação sob a ótica do 

autor frente ao Estado e sob a ótica do réu. Segundo o processualista gaúcho, cabe ao 

Estado garantir o direito de todo cidadão de obter a prestação jurisdicional, 

independentemente do resultado da sentença de procedência ou improcedência dos 

pedidos formulados.  

 

Já para o réu, acrescenta TESHEINER, ―... a ação tem outro significado, 

motivo por que também se lhe dá outro nome, o de ação material. Ela não se endereça 

contra o Estado, nem visa a uma sentença. Nem supõe necessariamente um processo. 

Pode existir fora dele, no campo do direito material. No processo, o juiz talvez deva 

proferir uma sentença, afirmando ou negando a existência da ação material. Ela 

apresenta-se, assim, como objeto do processo e da ação processual‖. 
7
 

                                                

6
  ―O Estado, portanto, só cumpre o dever de prestar a jurisdição, quando age de forma 

adequada e eficiente, caso contrário, não se exonera de sua obrigação, permanecendo, se 

assim podemos dizer, como inadimplente‖. (SIMÃO NETO, Calil. O conteúdo jurídico 

do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional: o direito de exigir uma 

prestação jurisdicional eficaz. RDCI 66, São Paulo, janeiro/março 2009, pág.123). 

 

7
 TESHEINER, José Maria Rosa. Ação e direito subjetivo. Disponível em:  

http://www.tex.pro.br/. Acesso em 12 de setembro de 2010, pág.2. 

 

http://www.tex.pro.br/
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Sempre atento e preocupado com a efetividade do processo enquanto 

consequência do próprio direito de ação, LUIZ GUILHERME MARINONI vai mais além ao 

atrelar o direito de ação ao direito de obtenção da tutela jurisdicional efetiva e sem 

qualquer obstáculo, ou seja, dentro da almejada razoável duração de sua tramitação. 
8
 

Para MARINONI o direito de ação depende de prestações estatais que removam os 

obstáculos econômicos ao acesso à justiça. 
9
  

 

Dentro dessa linha de pensamento processual civil moderno, não cabe mais 

reduzir o direito de ação apenas ao da prestação jurisdicional garantida (em tese) ao 

cidadão diante da violação de um direito material. Preservada sua autonomia, o direito 

subjetivo de ação relaciona-se com a adequada tutela ao caso concreto. Segundo CALIL 

SIMÃO NETO ―... se o Estado veda a autotutela e chama para si o monopólio de dizer o 

direito, ou seja, de dirimir os conflitos, a prestação desse serviço deve ser dar de forma 

razoável, no mínimo, eficaz. De nada adianta reconhecer o direito se ele, mesmo que 

reconhecido, não servir para o seu titular‖. 
10

 

Essa adequação da tutela pressupõe não apenas a garantia ao cidadão, pelo 

Estado, do acesso ao Poder Judiciário mediante o direito de ação, como também 

envolve a assistência jurídica integral e gratuita para àqueles que não dispõem de 

recursos financeiros 
11

, encerrando-se na garantia (ainda utópica nos dias de hoje) da 

razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

                                                

8
  Nos termos do Art.5º, LXXVIII da CF: ―a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação‖.  

 

9
 MARINONI, Luiz Guilherme. O direito de ação como direito fundamental 

(consequências teóricas e práticas). Revista RT. São Paulo, 873, julho 2008, pág.18. 

 

10
 SIMÃO NETO, Calil. op.cit., pág.123. 

 

11
 Art.5º, LXXIV da CF: ―o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos‖. 
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Para SUZANA VERETA NAHOUM PASTORE a acepção jurídica do termo 

acesso à Justiça ―parte da simples compreensão do ingresso do indivíduo em juízo 

perpassa por aquela que enfoca o processo como instrumento para realização dos 

direitos individuais e aquela mais ampla, relacionada a uma das funções do próprio 

Estado a quem compete não apenas garantir a eficiência do ordenamento jurídico, mas, 

inclusive, proporcionar a realização da justiça aos indivíduos‖. 
12

 

MARINONI defende a importância das técnicas processuais enquanto garantia 

da concretização, pelo Estado, da reparação de um direito material violado. De nada 

adiantaria tutelar algo que o direito adjetivo não pudesse proporcional de fato a 

efetividade mediante o processo judicial. 
13

 

 

Nem sempre, porém, enxergou-se o direito de ação protegendo-o sob a ótica 

normativa enquanto garantia fundamental mínima necessária do indivíduo.  

 

Não foram poucas as teorias desenvolvidas pela doutrina discutindo a 

própria autonomia do direito de ação frente ao direito material, como por exemplo, a 

IMANENTISTA (civilista ou clássica) onde não existiria ação sem direito violado, nem 

direito sem ação.  

 

A ação apenas qualificaria o direito subjetivo material, ou seja, todo direito 

material violado resultaria no direito de ação.
14

 

 

                                                                                                                                          

 

12
 PASTORE, Suzana Vereta Nahoum. O direito de acesso à justiça - os rumos da 

efetividade. RDCI. São Paulo, 49, julho/dezembro 2000, pág.164. 

 

13
 MARINONI, Luiz Guilherme. op.cit., pág.19. 

 

14
 A teoria clássica ou imanentista teve como grande expoente o jurista alemão 

Friedrich Carl Von Savigny. 
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Pela pertinência com o tema, de se notar a redação do artigo 75 do revogado 

Código Civil de 1916, possivelmente uma demonstração do pensamento do legislador 

da época em relação ao conceito do direito de ação: “A todo o direito corresponde uma 

ação que o assegura‖. 

Pela teoria imanentista, o direito de ação não era considerado autônomo mas 

sim dependente do direito material, ou em outras palavras a todo direito corresponde 

uma ação que o assegure.  

Segundo MOREIRA ALVES pela teoria civilista o direito de ação envolvia um 

direito subjetivo, concreto e dirigido ao Estado para que o Estado venha dar uma 

sentença favorável àquele que tem Direito Material violado por outrem, ou, venha 

declarar uma determinada situação, existindo ou não existindo, mas em função de um 

interesse que decorre de Direito subjetivo.
15

 

Em trabalho dedicado aos estudos em homenagem ao prof. Cândido Rangel 

Dinamarco, MONIZ DE ARAGÃO apoiando-se em Liebman, foi preciso ao lembrar que o 

direito de ação por bastante tempo não possuía a autonomia atual, sendo considerada 

parte integrante do direito subjetivo material direito subjetivo processual.
16

 

 

Seguindo a teoria clássica do direito de ação surgem, em 1856/57, as teorias 

de Bernhard Windscheid e Teodor Muther, dois juristas alemães que tiveram a iniciativa 

de rever o conceito do direito de ação como um direito público daquele que tivera um 

direito material lesado frente ao infrator, e outro perante o próprio Estado enquanto 

garantidor da prerrogativa de recompor a situação antijurídica apresentada. 

 

                                                

 

15
  MOREIRA ALVES, José Carlos. Direito subjetivo, pretensão e ação. REPRO. São 

Paulo, 47, julho/setembro 2002, págs.109/128. 

 

16
 ARAGÃO, E.D Moniz. Hobbes, Montesquieu e a teoria da ação. REPRO. São Paulo, 

108, outubro/dezembro 2002, pág.9. 
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E foi esse o pontapé inicial do reconhecimento da autonomia do direito de 

ação com o surgimento posterior da teoria concreta (ou do direito concreto à tutela) e do 

direito abstrato de agir.  

 

Pela TEORIA CONCRETA defendida por Adolph Wach, o direito de ação passa a 

ser reconhecido como autônomo do direito material, porém só existiria realmente caso a 

pretensão do autor fosse julgada procedente.  

 

O direito de ação, portanto estaria obrigatoriamente atrelado ao resultado 

final da lide, equivalendo-se ao direito de uma sentença procedente ou favorável.  

 

A partir da teoria concreta Giuseppe Chiovenda formula a TEORIA DO 

DIREITO POTESTATIVO, segunda o qual o direito concreto e autônomo de ação não se 

dirige ao Estado, mas apenas contra quem tiver lesado algum direito material.  

 

É o que MOREIRA ALVES considera de faculdade de provocar o Estado, 

segundo o autor a mais correta por se situar numa faixa conciliatória entre civilistas e 

publicistas. 
17

 

 

Criada por Heinrich Degenkolb (mais um jurista alemão) e seguida por 

Alexander Plósz (jurista húngaro), surge à TEORIA DA AÇÃO COMO DIREITO AUTÔNOMO E 

ABSTRATO na qual o direito de ação mantém sua autonomia do direito material, porem 

não se sujeita ao resultado da demanda, ou seja, pouco importa se a sentença é favorável 

ou desfavorável ao pedido formulado pelo autor.   

                                                

17
 ―Esta teoria de Chiovenda se situa numa faixa conciliatória, entre civilistas e 

publicistas, porque traduz sua preocupação com relação entre o autor e réu através do 

juiz. Disse que a ação era justamente um direito potestativo, pelo qual se provocavam os 

juízes, e se submetia o réu a vir integrar a relação jurídica processual. Esta posição 

conciliatória, ou pelo menos não extremada, que não desvinculava totalmente o direito 

de ação, do Direito Material, é, a meu ver, a posição correta”. (MOREIRA ALVES, 

José Carlos. op. cit., pág.127). 
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Desse conceito abstrato puro, o abuso do direito de demandar não poderia 

ser punido bastando ao autor demonstrar algum interesse a ser tutelado frente ao Estado, 

esse o verdadeiro sujeito passivo. 

 

A simples possibilidade de propor uma demanda seria o suficiente para 

legitimar a pretensão de mover a máquina judiciária, afastando-se qualquer 

possibilidade de ilícito. 

 

Finalmente merece destaque a TEORIA ECLÉTICA adotada no Brasil 

desenvolvida por Enrico Tullio Liebman e consagrada no inciso XXXV do art. 5º da 

atual CF englobando tanto a lesão como a ameaça mediante a via preventiva. 

 

Para os ecléticos o direito de ação é ao mesmo tempo autônomo e abstrato, 

porém o seu exercício depende do preenchimento, pelo autor, das três condições da 

ação: legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido.  

 

Não basta o autor possuir abstratamente o direito de ação. Deve demonstrar 

ab initio ter interesse processual pela demanda ajuizada.  

 

Segundo a teoria eclética, a ação se relaciona entre a iniciativa do lesado e o 

exercício em concreto da jurisdição, possuindo direito de ação quem possui direito a 

uma sentença de mérito desde que presentes os pressupostos do processo e as condições 

da ação a serem verificados segundo as afirmações da inicial segundo a teoria da 

asserção ou da prospecção. 

 

Para LIEBMAN a ação judicial envolveria um direito ao meio e não ao fim. 

Seria um direito um direito autônomo que pode ser exercitado nos casos em que o seu 

titular não possui um verdadeiro direito subjetivo substancial para fazer valer, ou seja, a 

ação é direcionada contra o Estado, sendo o direito à jurisdição o meio de impulsionar 

essa atividade .  
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NELSON NERY JUNIOR bem resumiu tudo que até aqui foi colocado: 

―Até meados do século XIX o processo civil era tratado como 

mero apêndice do Direito Civil, como se não tivesse a importância de 

merecer tratamento mais acurado dos cultores do Direito. Contudo, durante 

o movimento de recepção do Direito Romano na Europa continental, com 

especial destaque para a escola pandectista alemã (Windscheid, Puchta, 

Ihering, Savigny e Dernburg), os juristas se dedicaram ao debate da 

questão da codificação do direito privado, avivado na Alemanha com a 

célebre polêmica Tribauht-Savigny, vencendo, porém, a tese da codificação 

com o advento do BGB (BürgerlichesGesetzbuch) e da ZPO 

(Zivilprozeβordnung). Foi com esse quadro de transformações que surgiu 

na Alemanha, em 1868, o trabalho pioneiro de Oskarvon Bü1ow sobre as 

exceções e os pressupostos processuais (Die Lehre von den Einredenund die 

Prozeβvoraussetzungen) que, embora tratasse do processo civil na visão de 

recepção do Direito Romano, traçou os princípios básicos de forma a dar 

contornos de ciência ao Direito Processual Civil. Nasceu, portanto, com a 

obra de Bülow, o Direito Processual Civil como ciência autônoma do 

Direito Civil. Com isso a doutrina alemã evoluiu da tratativa da actio do 

Direito Romano, para a doutrina da Anspruch (pretensão), que culminou 

com a firme teoria do direito abstrato de ação. A conseqüência dos estudos 

alemães sobre a autonomia do Direito Processual Civil e a teoria abstrata 

do direito de ação foi sua introdução no direito italiano pelo comando de 

Giuseppe Chiovenda, já no começo deste século XX”.
18

 

 

 

 

                                                

18
 NERY JUNIOR, Nelson. Condições da ação. REPRO. São Paulo, 64, 

outubro/dezembro 1992, pág.33. 
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Em conclusão, o direito de ação é o instituto através do qual aquele 

que tenha um interesse lesado ou ameaçado de lesão faça chegar às portas do Poder 

Judiciário o pedido de prestação jurisdicional, solucionando assim o litígio da maneira 

mais eficaz e justa conforme se espera da tutela jurisdicional sob a ótica do processo 

civil moderno.
19

  

                                                

19
 ver CRUZ, André Luiz Vinhas da. O Direito de Ação e suas teorias explicativas. 

Novembro/2005. Disponível em: http://www.mundojuridico.adv.br.  

http://www.mundojuridico.adv.br/
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1.2 Quadro resumo 

 

 

Teoria Principais características 

  

IMANENTISTA, CIVILISTA 

ou CLÁSSICA 

Ausência de autonomia, ou seja, não há direito 

material sem ação e vice-versa. 

WINDSCHEID/MUTHER 

 

 

Mantém a ausência de autonomia assumindo o caráter 

público onde os sujeitos passivos seriam o devedor da 

obrigação e o próprio Estado. 

 

CONCRETA 

 

 

Adotando a teoria de Windscheid e Muther, relaciona o 

direito de ação à obtenção de sentença favorável. 

 

DIREITO POTESTATIVO 

 

 

Acrescenta à teoria concreta o conceito do sujeito 

passivo ser apenas o devedor da obrigação. 

 

DIREITO AUTÔNOMO E ABSTRATO 

 

 

O direito de ação não se sujeita ao resultado da 

demanda. 

 

ECLÉTICA 

 

 

O direito de ação é autônomo, abstrato, e o seu 

exercício depende do preenchimento dos pressupostos 

processuais e das condições da ação. 
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1.3 O acesso à Justiça e a duração razoável do processo enquanto direito 

fundamental 

 

Cada vez mais os operadores do Direito e as partes em geral clamam por 

uma justiça rápida, efetiva e ao mesmo tempo, com o perdão da tautologia, uma justiça 

justa.  

A justiça deve rápida, efetiva e justa prestigiando os princípios 

constitucionais do devido processo legal, onde a ampla defesa e o contraditório 

encontram-se embarcados.  

 

Essa justiça eficaz ainda parece um sonho do que uma realidade. Não que 

tudo esteja perdido e o Poder Judiciário esteja em completo descrédito perante os 

jurisdicionados. Não é isso.  

 

Todo o operador do direito tem a missão de acreditar no Poder Judiciário e 

nas suas decisões.  

 

Porém, a ausência de boa-fé processual somado ao fracasso na gestão 

administrativa do Poder Judiciário vem contribuindo em muito para o fracasso dos 

processos judiciais. 

 

Lamentavelmente os números divulgados pelo CNJ não deixam dúvidas de 

que os processos se arrastam por anos e anos distorcendo o que se poderia chamar de 

decisão justa dentro do que podemos esperar por razoável duração de tramitação. 

 

Numa elogiável tentativa de entrega da tutela jurisdicional célere surgiu 

coma EC 45/2004 a redação do inciso LXXVIII do art.5º reforçando a garantia de todos, 

tanto no âmbito judicial como no administrativo (1) da razoável duração do processo e 

(2) dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação.  
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A razoabilidade da duração do processo constitui, nas palavras dos 

professores LUIZ RODRIGUES WAMBIER e TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER 
20

 um 

direito fundamental instrumental, subordinando todas as outras normas legais, 

prevalecendo num eventual conflito (antinomia) pelo critério hierárquico. 

É bem verdade que o texto constitucional emendado apenas elegeu como 

fundamental o direito à prestação jurisdicional adequada e razoável já consagrado no 

dever do juiz de dirigir o processo velando pela rápida solução do litígio (art.125, II do 

CPC), assegurando às partes a igualdade de tratamento (art. 125, I do CPC).  

É assim que o processo gravita entre a necessária celeridade e a garantia da 

ampla defesa. Celeridade não se confunde com efetividade como bem já ponderou JOÃO 

BATISTA LOPES. De nada serviria um processo judicial rápido que pisoteasse as 

garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Julgar rápido nem 

sempre combina com o julgamento eficiente. 
21

 

 

Neste ponto surge outra polêmica doutrinária envolvendo o alcance dos 

poderes instrutórios que a lei confere ao juiz para decidir a lide posta em julgamento. 

Partindo da premissa que ao Estado cabe prestar a tutela jurisdicional da maneira mais 

célere e eficaz possível, caberia ao juiz tomar a iniciativa das provas convencido da 

relevância dos fatos afirmados pelas partes litigantes e da possível presença de abuso de 

direito processual? Entendo que sim. 

                                                

20
 WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, op.cit., pág.68. 

 

21
―...não há confundir celeridade com efetividade, na medida em que a primeira é 

apenas um dos aspectos da segunda. (...). Em suma, a agilização e a simplificação não 

podem comprometer a efetividade da jurisdição, cuja essência não deve ser aferida tão-

somente em função do resultado do processo, mas também do respeito às garantias 

constitucionais que o cercam‖. (LOPES, João Batista. As “Antigas Novidades” do 

Processo Civil Brasileiro e a efetividade da jurisdição. REPRO. São Paulo, 157, maio 

2008, pág.13). 
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Conferir ao juiz da causa mecanismos eficazes certamente evitaria 

demandas desnecessárias e na sua maioria procrastinatórias visando o interesse pessoal 

da parte em detrimento ao interesse maior do processo, que a nosso ver sempre será a 

busca mais perto possível da verdade. 

 

É assim que o pensamento doutrinário vem, felizmente a nosso ver, 

acompanhando a evolução das relações sociais e as constantes necessidades de 

adaptação de antigas premissas que não se enquadram mais na visão contemporânea do 

processo civil moderno.  

 

Neste sentido, digno de elogio e nota a mudança de pensamento de 

HUMBERTO THEODORO JUNIOR ao conciliar os princípios do dispositivo e inquisitivo 

dentro da ótica da efetividade do acesso à justiça. Para o autor ―A tônica da nova 

ciência processual centrou-se na idéia de acesso à justiça. O direito de ação passou a 

ser visto não mais apenas como o direito ao processo, mas como a garantia cívica de 

justiça. O direito processual assumiu, por isso, a missão de assegurar resultados 

práticos e efetivos que não só permitissem a realização da vontade da lei mas que 

dessem a essa vontade o melhor sentido, aquele que pudesse se aproximar ao máximo 

da aspiração de justiça. O processo, assim entendido, assumia o compromisso de 

ultrapassar a noção de devido processo legal e atingir o plano do processo justo. Esse 

tipo de processo comprometido com desígnios sociais e políticos, obviamente não 

poderia ser dirigido por um juiz neutro e insensível”. 
22

 

 

 

 

 

                                                

22
  THEODORO JÚNIOR, Humberto. Prova - Princípio da verdade real - Poderes do 

Juiz - ônus da prova e sua eventual inversão - Provas ilícitas - Prova e Coisa julgada 

nas ações relativas à paternidade (DNA). RDPRIV. São Paulo, 17, janeiro/março 2004, 

pág.10. 
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O acesso à justiça sob a ótica da efetividade e instrumentalidade do 

processo prestigia o objetivo fundamental de se construir uma sociedade justa (art.3º, I 

da CF), garantido aos jurisdicionados o devido processo legal (art. 5º, LIV da CF) 

enquanto condição necessária para garantia do estado democrático de Direito. Nessa 

linha de pensamento, o devido processo envolve tanto a garantia formal adjetiva 

(procedural), em que todo cidadão deva ter a prestação jurisdicional célere (enquanto 

prerrogativa do Estado) 
23

 como também a material (substantive) que envolve a 

preservação dos direitos (fundamentais ou não) eleitos pelo legislador. 

 

O princípio do direito de ação remete, nessa linha, ao princípio do acesso à 

justiça com segurança jurídica rápida e eficaz. Buscando a definição do conceito de 

justo ou justiça, SUZANA VERETA NAHOUM PASTORE, apoiando-se em NORBERTO 

BOBBIO assim colocou: “A justiça é entre os valores o mais amplo, completo e 

ansiosamente buscado pelo homem. Segundo Norberto Bobbio, “justiça” é um conceito 

normativo, “é um fim social, da mesma forma que a igualdade ou a liberdade, ou a 

democracia ou ao bem-estar” e, efetivamente, a maior dificuldade é a de defini-la em 

termos descritivos. A polissemia do termo advém do próprio sentido que se dê à justiça. 

Com Aristóteles, como bem salientado por Bobbio, iniciou-se a distinção entre justiça 

distributiva e justiça reparadora. A justiça distributiva seria a exteriorizada pela 

distribuição “de honras, de bens materiais ou de qualquer outra coisa divisível entre os 

que participam do sistema político”, enquanto a justiça reparadora relaciona-se com 

situações em que se deseja uma reparação por ofensa sofrida”. 
24

 

                                                

23
 Segundo MARINONI, sob o aspecto procedimental do devido processo legal o direito 

de ação relaciona-se com a efetiva obtenção da tutela do direito material. (MARINONI, 

Luiz Guilherme. Efetividade do processo e tutela antecipatória. Revista RT. São Paulo, 

706, agosto 1994, pág.60) 

 

24
 PASTORE, Suzana Vereta Nahoum. O direito de acesso a justiça - os rumos da 

efetividade. RDCI. São Paulo, 49, julho/dezembro 2000, pág.158 citando Norberto 

Bobbio e Gianfranco Pasquino. Dicionário de Política. Brasília: Universidade de 

Brasília, 1992, págs. 660 e 662. 
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Uma vez assegurada à paridade de armas entre os litigantes, para que o 

processo sirva mesmo de instrumento de pacificação social justa de que trata o inciso I 

do art.3º da CF, a razoável duração de uma demanda constitui um direito fundamental.
25

 

Garantir meios eficazes para o pleno exercício do direito de ação resume a 

tendência do direito processual e de todo operador do direito que pensa e raciocina não 

apenas em cima da letra fria da norma, mas enxerga o Poder Judiciário muito além de 

um ringue de interesses pessoais dissociado dos fins econômicos e sociais do Direito e 

do próprio processo justo.  

 

Não há norma jurídica que não deva sua origem a um fim, um propósito ou 

um motivo prático, que consistem em produzir, na realidade social, determinados 

efeitos que são desejados por serem valiosos, justos, convenientes, adequados à 

subsistência de uma sociedade, nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ.
26

 

 

 

 

                                                

25
 Segundo NAGIB SLAIB FILHO, ―as expressões ‗razoável duração do processo‘ e 

‗celeridade na sua tramitação‘ caracterizam como processual o direito fundamental ora 

declarado. Direito processual que é, tem caráter instrumental à realização do direito 

material, pois este será, se for o caso, reconhecido e implementado pela decisão que é o 

escopo do processo. Poder-se-ia dizer que a norma declara o direito fundamental de 

todos à eficiente realização do processo pelo qual se leva o pedido à cognição judicial 

ou administrativa: é, assim, direito ao processo eficiente, muito além que o simples 

direito ao processo‖. (SLAIBI FILHO, Nagib. Direito fundamental à razoável duração 

do processo. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, nº 59, 1 outubro/2002, pág.4. Disponível 

em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/3348>. Acesso em 12 de setembro de 2010). 

 

26
 DINIZ, Maria Helena. Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro interpretada.  

São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2007, pág.171. 

 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/3348/direito-fundamental-a-razoavel-duracao-do-processo
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Para SUZANA VERETA NAHOUM PASTORE ―a efetividade de uma norma 

jurídica significa a realização do direito, o desempenho concreto de sua função social. 

Ela representa a materialização dos preceitos legais e simboliza a aproximação entre o 

dever ser e o ser‖. 
27

 

 

Aquele que abusa do direito de demandar vai à contramão de tudo isso, 

locupletando-se sob a aparência de um salvo-conduto (o direito de ação) para atingir 

uma finalidade totalmente equidistante do coeficiente axiológico e social da lei e às 

exigências do bem comum. Conforme os ensinamentos do Prof. TÉRCIO SAMPAIO 

FERRAZ JÚNIOR 
28

 “...quando a lei pune a „concorrência desleal‟ ou o „abuso de 

direito‟, para além da ambiguidade de tais termos, percebe-se a presença de 

valorações que precisam ser controladas pelo intérprete. É preciso neutralizar os 

conteúdos, o que não quer dizer eliminar a carga valorativa, mas controlá-la. É preciso 

generalizar de tal modo esses valores que eles passem a expressar „universais do 

sistema‟‖. 

É através do processo que o direito material violado deve ser reparado e 

reconstituído ao seu titular, sendo função do Estado assegurar todos os meios eficazes 

para atingir esse objetivo. O acesso à justiça é a ideia central que converge toda a oferta 

constitucional e legal do devido processo legal com vistas a preparar uma solução que 

seja justa e capaz de eliminar todo resíduo de insatisfação. 
29

 

                                                

27
 PASTORE, Suzana Vereta Nahoum, op.cit., pág.157. 

28
 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito.São Paulo: 

Atlas, 6ª ed., rev. e ampl., 2008, pág.265. Comentando o art.5º da LICC o autor 

esclarece que expressões fins sociais e bem comum são entendidas como sínteses éticas 

da vida em comunidade, pressupondo uma unidade de objetivos do comportamento 

social do homem. Para o autor, ―os "fins sociais" são ditos (fim) do direito, já o "bem 

comum" encerra a própria vida social‖. (op.cit., pág.265). 

29
  GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antônio Carlos de Araújo e DINAMARCO, 

Cândido Rangel., op. cit., pág.41. 
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Nas palavras de MIGUEL REALE ―o direito autêntico não é apenas declarado, 

mas reconhecido, é vivido pela sociedade, como algo que se incorpora e se integra na 

sua maneira de conduzir-se. A regra de direito, deve, por conseguinte, ser formalmente 

válida e socialmente eficaz‖. 
30

 

É preciso boa vontade dos intérpretes e coragem do Poder Judiciário para se 

atingir a efetividade onde todos sairiam ganhando.
31

  

Processo célere demandaria menos custo ao Estado e consequentemente 

mais credibilidade aumentando certamente o nível de satisfação do jurisdicionado. 

  

                                                                                                                                          

 

30
 REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito.  São Paulo: Saraiva, 27ª ed., 2009, 

pág.113. 

 

31
 WAMBIER, Luiz Rodrigues e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, op.cit., pág.73. 
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1.4 O acesso à Justiça nas constituições anteriores 

 

Constituição de 

1824 

 

Art. 179, VIII: ―Ninguém poderá ser preso sem culpa formada, excepto nos 

casos declarados na lei; e nestes dentro de vinte e quatro horas contadas da 

entrada na prisão, sendo em cidades, villas, ou outras povoações próximas 

aos logares da residencia do juiz; e nos logares remotos dentro de um prazo 

razoavel, que a lei marcará, attenta a extensão do territorio, o juiz por uma 

nota, por elle assignada, fará constar ao réo o motivo da prisão, os nomes 

do seu accusador, e o das testemunhas, havendo-as‖ 

Constituição de 

1891 

 

Art. 72,§ 16: ―Aos accusados se assegurará na lei a mais plena defesa, com 

todos os recursos e meios essenciaes a ella, desde a nota de culpa, entregue 

em vinte e quatro horas ao preso e assignada pela autoridade competente, 

com os nomes do accusador e das testemunhas‖ 

Constituição de 

1934 

Art. 113, § 24: ―A lei assegurará aos accusados ampla defesa, com os meios 

e recursos essenciaes a esta‖ 

Constituição de 

1937 

Sem previsão 

Constituição de 

1946 

Art. 141, § 4º: ―A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário 

qualquer lesão de direito individual‖ 

Constituição de 

1967 

Art. 150, § 4º: ―A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário 

qualquer lesão de direito individual‖ 

AI n° 5 

(13.12.1968) 

Convive teoricamente com a Constituição de 1967, mas na prática 

suspendendo a maioria dos direitos fundamentais 
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Emenda 

Constitucional 

nº1 de 1969 

Art. 153, § 4º: ―A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário 

qualquer lesão de direito individual. O ingresso em juízo poderá ser 

condicionado a que se exauram previamente as vias administrativas, desde 

que não exigida garantia de instância, nem ultrapassado o prazo de cento e 

oitenta dias para a decisão sobre o pedido‖ 

Constituição de 

1988 

Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

XXXV: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito. 

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. 
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CAPÍTULO II – O ABUSO DO DIREITO 

2.1 O exercício abusivo do direito: conceito e evolução histórica 

Discorrer sobre o abuso do direito de ação demanda dois grandes desafios. 

O primeiro de convencer que o titular de um direito subjetivo pode cometer um ato 

ilícito (ainda que numa categoria especial do gênero), ou seja, que uma determinada 

ação pode se iniciar conforme e se encerrar contrária ao direito. 

Ultrapassada essa fase inicial de aceitação, o próximo passo para que a 

teoria do abuso do direito (e especialmente o de demandar) tenha efetiva repercussão no 

aspecto pragmático, é vinculá-la a responsabilidade objetiva daquele que abusou do 

exercício de um direito subjetivo, ou em outras palavras, desvincular o abuso do direito 

à noção de culpa que a teoria dos atos emulativos medieval e dos atos ilícitos puros 

carregam consigo.  

 

Como bem colocado por ALVINO LIMA ―quanto mais se desenvolvem e se 

intensificam as atividades humanas e mais densas se tornam as populações, maior é o 

número de interesses que se chocam e se contradizem. Esse conflito inevitável é a 

essência da própria vida e a razão de ser dos preceitos normativos da conduta humana, 

cuja missão principal é limitar, conciliar e combinar atividades‖. 
32

 É justamente desse 

conflito natural e do uso anormal das ferramentas (normas jurídicas) que o sistema 

disponibiliza aos cidadãos que nasce o abuso de direito. 

                                                

32
 LIMA, Alvino. Culpa e risco. São Paulo: RT, 2ª ed., rev., atual. pelo Prof. Ovídio 

Rocha Barros Sandoval, 1999, págs. 203/204. E completa o autor: ―Fosse possível 

traçar normas jurídicas perfeitas, que delimitassem, dentro de contornos inconfundíveis, 

as prerrogativas conferidas aos indivíduos; se a inteligência e a sabedoria humanas 

pudessem enfeixar nos preceitos legais as diretrizes a seguir no exercício dos direitos, a 

solução dos conflitos jurídicos seria, sem dúvida, tarefa menos árdua e não caberia à 

doutrina e à jurisprudência o papel tão preeminente, que ora desempenham, na solução 

do problema da responsabilidade civil‖. (idem ibidem). 
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A teoria do abuso ou da relatividade dos direitos parte da própria negação 

até o seu reconhecimento pela doutrina.  

 

Do ponto de vista histórico, grande parte dos autores reconhece que a teoria 

do abuso do direito sofreu forte influência da ideia de culpa ou dolo característico dos 

atos emulativos no Direito Romano, tendo tomado corpo com a Revolução Francesa em 

reação ao autoritarismo do Estado no século XIX e meados do século XX. 
33

 

 

O clamor da época pela garantia dos direitos individuais em reação aos 

destemperos daqueles que governavam e, portanto detinha o poder, fez com que cada 

conquista normativa se revestisse de caráter fundamental onde qualquer limitação soava 

como retrocesso autoritário. É nesse momento que o abuso do direito passa a ser 

tolerado pela cegueira do que se havia conquistado e evoluído sob o aspecto legislativo 

e do próprio pensamento. Em reação ao absolutismo do Estado nasce o absolutismo dos 

direitos individuais. 

 

                                                

33
 ―Desde a negação de Planiol, Esmein, Baudry da existência do abuso de direito até 

nossos dias, a doutrina desse conceito tem sofrido evolução importante, para 

caracterizar os seus delineamentos, graças às interpretações da doutrina e da 

jurisprudência, ganhando impulso a partir do notável trabalho de Josserand (L'Espirit 

des droits...) e Campion (La théorie de l'abus des droits), Virgilio Giorgianni (L'abuso 

del diritto nella teoria della norma giuridica, 1963)‖. (ROSAS, Roberto. Do abuso do 

direito ao abuso do poder. RIASP. São Paulo, 22, julho/dezembro 2008, pág.256).  

Segundo TATIANA BONATTI PERES “A partir da segunda metade do século XIX, a 

jurisprudência começou a reconhecer que o absolutismo do direito, especialmente o 

direito de propriedade (o mais absoluto de todos) era um mito, ressurgindo, após o 

eclipse individualista, a noção de abuso do direito”. (PERES, Tatiana Bonatti. Abuso 

do Direito. RDPRIV 43. São Paulo, julho/setembro 2010, pag.13). 
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Com o passar do tempo os direitos subjetivos deixaram de ser vistos dentro 

dessa ótica absolutista e passaram a ser considerados de acordo com a função social da 

norma. 
34

 

Por não ser o nosso propósito e nem o presente estudo comporta, não iremos 

nos aprofundar nas origens da teoria do abuso do direito que, conforme dito escorou-

sena doutrina medieval da ilicitude e posteriormente no principio da proibição dos atos 

praticados com animus aemulandi, ou seja, com a intenção maligna de lesar sem 

qualquer utilidade própria. 
35

 

Reconhecida a possibilidade de que algo permitido em lei pudesse ser 

exercido de forma contrária ao comando da norma sujeitando-se à reprimenda pelo 

sistema, passaram os autores a discutir em que condições se configurariam o abuso. 

Nesse contexto as noções de direito e abuso eram antinômicas.  

Marcel Planiol foi o grande defensor da ideia de que não poderia haver uso 

abusivo de um direito, porque um mesmo ato não poderia ser conforme e contrário.  

Ninguém poderia abusar do exercício de algo que a própria norma permitiria 

em tese. Para o jurista francês a expressão abuso de direito configuraria uma 

logomaquia (combate ou luta de palavras ou de discursos), uma antítese lógica já que o 

direito cessa onde o abuso começa. 

 

                                                

34
 O formalismo jurídico passa a assumir importância relativa frente ao realismo (teoria 

que dá prevalência ao conteúdo da norma). 

 

35
 O exercício do direito sem utilidade para seu titular e usado somente para prejudicar 

outrem. 
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Para EVERARDO DA CUNHA LUNA é da relatividade dos direitos subjetivos 

que o abuso do direito se origina. 
36

 Para o autor ―É tradicional, entre os juristas, a 

aceitação do binômio direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo como norma 

– norma agendi, e o direito subjetivo como faculdade – facultas agendi, cuja distinção 

decorre da natureza, a um tempo formal e material, do ordenamento jurídico, integram-

se e se harmonizam no conceito da norma. Assim, o direito objetivo identifica-se com a 

norma, formalmente considerada, e o direito subjetivo, com o conteúdo da norma, com 

a matéria ou substância jurídica, interesses protegidos que se transformam, conforme 

uma concepção teleológica do direito, em bens jurídicos‖. 
37

 

 

Segundo ALVINO LIMA, mesmo no exercício das prerrogativas que a lei 

conferir, esta ação pode ferir interesses, lesar terceiros e produzir o desequilíbrio social. 

Segundo o autor ―o simples fato de nos proclamarmos titulares de um direito, nos 

termos objetivos da norma de direito positivo, não dispensa uma vontade honesta; a 

consciência moral não pode jamais ser posta à margem, visto como há deveres em 

relação a outrem que nenhum direito permite violar‖. 
38

 E conclui: ―Aquele, portanto, 

que age obedecendo apenas os limites objetivos da lei, mas que no exercício do direito 

que lhe confere o preceito legal, viola os princípios da finalidade econômica e social da 

instituição, da sua destinação, produzindo o desequilíbrio entre os interesse individual e 

da coletividade, abuso de seu direito‖. 
39

 

Comete abuso de direito, enfim, aquele que transgride os limites subjetivos 

da norma quer pode negar os limites objetivos ou por excedê-los quando do seu 

exercício ferindo a destinação do direito. 

  

                                                

36
  “Por serem relativos, os direitos subjetivos perdem, muitas vezes, o caráter de 

direito, para transformarem-se, quando em exercício, em atos contrários à ordem 

jurídica”. (LUNA, Everardo da Cunha. Abuso de Direito. Rio de Janeiro: Forense, 

1959, pág.39).  

37
  LUNA, Everardo da Cunha. op.cit. pág.30. 

38
  LIMA, Alvino. Culpa e risco. op.cit., pág. 205 

39
  idem ibidem 
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2.2 O exercício abusivo do direito: teorias explicativas 

Do pensamento defensivo ao reconhecimento do abuso de direito surgem às 

teorias subjetivistas, objetiva e mista, especialmente a partir do pensamento dos juristas 

franceses ÉTIENNE LOUIS JOSSERAND em sua clássica obra ―De l‟ Esprit des Droits et 

leur relativité‖ e RAYMOND SALEILLES com o ―De l'abus de droit” ambas de 1905. 

Para Josserand o ato abusivo é um ato contrário à finalidade e o espírito da 

norma, sendo totalmente compatível com a noção de culpa social e distinto da categoria 

comum dos atos ilícitos.
40

 

                                                

40
 JOSSERAND, Étienne Louis. De l'esprit des droits et de leur relativité théorie dite de 

l'abus des droits, Paris: Dalloz, 2006. Definindo o exercício abusivo do Direito 

CLÁUDIO ANTÔNIO SOARES LEVADA concluiu: “É a condenação do que contrarie os 

fins sociais da lei e as exigências do bem comum, ainda que sob o manto da legalidade 

estrita, em combate à amoralidade e ao positivismo que a justifique em nome de um 

suposto império da lei”. (LEVADA, Cláudio Antônio Soares. Anotações sobre o abuso 

de direito. RDPRIV. São Paulo, 11, julho/setembro 2002, pág.72). Para TEREZA 

ANCONA LOPEZ ―o fulcro principal na caracterização do abuso do direito é o respeito 

aos direitos alheios e aos valores basilares do sistema, como a boa-fé e os bons 

costumes, que trazem a presença da Ética, assim como a finalidade e a função social e 

econômica no exercício dos direitos e que têm como fundamento último a solidariedade 

constitucional‖. (LOPEZ, Teresa Ancona. Exercício do direito e suas limitações: abuso 

do direito. Revista RT. São Paulo, 885, julho 2009, pág.50).  Segundo HELOÍSA 

CARPENA o abuso é o ato pelo qual ―o sujeito excede os limites ao exercício do direito, 

sendo estes fixados por seu fundamento axiológico, ou seja, o abuso surge no interior do 

próprio direito, sempre que ocorra uma desconformidade com o sentido teleológico em 

que se funda o direito subjetivo‖. (CARPENA, Heloisa. O abuso de direito no Código 

Civil de 2002: relativização de direitos na ótica-constitucional. In: TEPEDINO, 

Gustavo. (org). A parte geral do Código Civil: estudos na perspectiva civil-

constitucional, Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pág.380). 
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Inicialmente veio a TEORIA SUBJETIVA defender a intenção do agente que 

dispunha de um direito e mediante essa condição abusava do seu exercício visando 

prejudicar terceiros. 

A intenção do agente o resultado danoso eram fundamentais para 

caracterização do abuso de direito, segundo os subjetivistas. 

Essa teoria recebeu severas críticas especialmente pela dificuldade de se 

provar a intenção do agente que agia sob a falsa proteção da lei (aparência de legalidade 

e o desvio de finalidade) para causar um dano intencional. 

Em muitas situações o exercício abusivo não obrigatoriamente emanava da 

intenção do agente e mesmo assim repercutia na esfera de direitos de terceiros.  

Em contrapartida à concepção subjetiva onde a intenção de lesar era o 

elemento fundamental, surge com grande força a TEORIA OBJETIVA ou FINALISTA do 

abuso do direito mediante a imposição de limites ao titular de um direito quando 

exercido de forma contrária à finalidade econômica e social da norma.  

Sob a ótica objetiva, a intenção do agente e a repercussão (dano) passam a 

ter importância secundária para caracterização do abuso de direito, bastando que o ato 

aparentemente legal contrarie aos objetivos da norma enquanto idealizada, ou seja, 

esteja desviado de sua finalidade legal. 

 

 Pela teoria MISTA ou ECLÉTICA, por sua vez, comete ABUSO quem, causando 

dano a outrem, intencionalmente exercer um direito de forma contrária à finalidade 

econômico e social. 
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Comentando o ato abuso sob a ótica da legislação nacional, DANIEL 

MARTINS BOULOS, em importante obra dedicada ao tema, chama atenção ao caráter 

social do código civil vigente ―em oposição à inspiração individualista do Código Civil 

de 1916‖. 
41

 

Para BRUNO MIRAGEM ―a abertura do sistema jurídico a elementos extra-

sistemáticos, ou seja, a fatores anteriormente não previstos pela norma, mas relevantes 

para a formação do sentido e significado de sua aplicação, se dá com a previsão 

normativa das cláusulas gerais. A abertura que permitem ao sistema jurídico fomenta a 

busca de uma melhor relação de adequação entre a norma e a situação concreta, 

adotando solução com melhores condições de ser considerada uma solução justa‖.  
42

  

 

Na mesma linha ALVINO LIMA ao dizer que ―os direitos não são, portanto, 

concedidos aos indivíduos para satisfazerem apenas os seus interesses e necessidades, 

não são poderes conferidas por lei, amparando proventos ilimitados, quaisquer que 

sejam os motivos das ações ou consequências oriundas do exercício do direito. Não 

basta à organização social que não ultrapassemos os imperfeitos e insuficientes limites 

objetivos do preceito legal‖. 
43

 

  

                                                

41
 BOULOS, Daniel Martins. Abuso do direito no novo Código Civil. São Paulo: 

Método, 2006, p. 90. 

42
 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009, 1ª ed, p. 12. 

 

43
 LIMA, Alvino. op. cit, pág.216. 
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2.3 O exercício abusivo do direito: natureza jurídica 

A natureza jurídica do ato abusivo ainda divide a doutrina. Parte da doutrina 

que defende ser um ato ilícito puro socorre-se atualmente da própria redação do artigo 

187 do Código Civil. 
44

 

 

Essa posição seca sobre o abuso do direito pode tornar a teoria inaplicável 

sob a ótica pragmática tal a dificuldade de se provar a intenção (elemento culpa) do 

agente que abusa do exercício de um direito subjetivo que aparenta a licitude.  

 

 

                                                

44
 Essa é a opinião de EVERARDO DA CUNHA LUNA: ―Indiscutivelmente, o abuso de 

direito é, perante o Cód. Civil, um ato ilícito. O termo regular, empregado pelo 

legislador, significa lícito. Óbvio que irregular tenha a significação de ilícito‖. (LUNA, 

Everardo da Cunha. op. cit, pág.106). Para Jorge Americano, “o abuso forma 

modalidade especial do acto illicito exactamente porque se acoberta num direito 

exercido pelo agente”. E completa mais adiante: “O empenho da doutrina não é, 

portanto, o de distinguir para fazel-o subtrahir à sanção, ou para impor sanção 

differente, mas para differençal-o do exercício normal do direito, e fazel-o incidir 

completamente na categoria – acto illicito‖. (AMERICANO, Jorge. Do abuso do 

direito no exercício da demanda. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 1932, pág.50). PEDRO 

MODENESI apoiando-se nos juristas portugueses Fernando Augusto Cunha de Sá e 

Antônio Castanheira Neves, resume que ―o abuso configura-se como o ato que obedece 

à estrutura formal do direito, todavia não observa seu fundamento axiológico 

normativo‖ para concluir que ―o direito subjetivo passa a ser ―formalmente limitado 

pela sua estrutura e materialmente limitado pelo seu fundamento‖. (MODENESI, Pedro. 

A relação entre o abuso do direito e a boa-fé objetiva. Revista de Direitos 

Fundamentais e Democracia da Unibrasil. Curitiba, n. 7, 324/351, janeiro/junho 2010, 

pág.4). 
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Pela redação do art.186 do CC comete ato ilícito aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, 

ainda que exclusivamente moral. Pela letra atual da lei, os elementos caracterizadores da 

ilicitude envolvem a ação (e também a omissão) voluntária (dolosa) ou culposa 

(negligente ou imperita) que cause dano (ainda que exclusivamente moral) a alguém. 

 

Já no art.187 do CC que trata especificamente do exercício abusivo, o 

legislador não repetiu a mesma forma sugerindo uma categoria especial de ato ilícito 

daquele que exerce um direito excedendo os limites impostos pelo seu fim econômico 

ou social da norma, pela boa-fé ou pelos bons costumes.  

 

Os elementos identificativos do abuso do direito envolveriam (a) o exercício 

de um direito subjetivo próprio 
45

 e (b) a violação dos limites objetivos da norma 

(finalidade econômica e social, a boa-fé, e os bons costumes). Para EVERARDO DA 

CUNHA LIMA ter direitos (subjetivos) equivale a ter o dever de exigi-los, defende-los e 

de fazê-los efetivos. 
46

  E acrescenta o autor: ―Os direitos subjetivos são relativos, isto é, 

limitam-se de conformidade com os fins a que se destinam as normas‖. 
47

 

 

 

                                                

45
 O direito subjetivo visa a um ideal de justiça. Assim como existem três espécies de 

justiça – a legal, a comutativa e a distributiva, devem existir, igualmente, três acepções 

de direito subjetivo, que correspondem a cada uma dessas espécies. Em primeiro lugar, 

a sociedade tem a faculdade de exigir, dos indivíduos, o que lhe pertence, por um 

princípio de justiça legal; em segundo lugar, cada indivíduo tem a faculdade de exigir, 

dos demais indivíduos, o que é seu, conforme um princípio de justiça comutativa, e, por 

último, todos os indivíduos têm a faculdade de exigir, da sociedade a que pertencem, em 

razão de seus méritos e capacidades, o participarem dos bens e cargos públicos, 

conforme um princípio de justiça distributiva, como ensina Cathrein em sua Filosofia 

del Derecho‖. (LUNA, Everardo da Cunha. op.cit, pág. 36.). 

46
 LUNA, Everardo da Cunha. op.cit., pág. 37. 

47
 LUNA, Everardo da Cunha. op.cit., pág.38. 
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Note-se que a intenção do agende ou ainda a repercussão na esfera do 

terceiro (dano) não estão repetidos no abuso de direito, o que para BRUNO MIRAGEM 

reforça o entendimento de que pelo atual código civil não se exige a culpa ou o dano 

como elementos do ato abuso de direito. 
48

 Segundo o autor a concepção do abuso de 

direito a partir do seu elemento subjetivo seria o mesmo que equipara-lo ao ato 

emulativo ―... em franca contrariedade com as tendências do direito contemporâneo, e 

mesmo das considerações já há algum tempo defendidas por qualificada doutrina‖, 
49

 

para então arrematar: ―reconhece-se o abuso como fundamento de responsabilidade 

objetiva, e de modo reflexo, a possibilidade de ilicitude objetiva, sem culpa, tal qual 

estabelecida na segunda cláusula geral de ilicitude presente no novo Código Civil‖. 
50

 

 

Para DANIEL MARTINS BOULOS o comando do art. 187 do CC - por 

constituir uma cláusula geral - não pode ser inserido ―nos estreitos limites da 

responsabilidade civil contratual‖, o que na prática implica em reconhecer que o abuso 

pode ser aplicado em todas as posições jurídicas subjetivas previstas na norma. 
51

 

 

                                                

48
 MIRAGEM, Bruno. op.cit, pág.16. 

49
 Idem, pág.21. 

50
 idem, pág.22. E completa o autor: ―No direito civil contemporâneo, pois, ilicitude e 

culpa não mais se identificam. A noção de delito civil, tal qual herdamos do direito civil 

clássico cede espaço para uma dupla possibilidade de ilicitude, que abandona a antiga 

concentração na noção de culpa e passa a concentrar-se na violação do dever legal. Daí 

a perfeita adequação da ilicitude objetiva, sem culpa, como uma segunda cláusula geral 

de ilicitude no Código Civil de 2002. Essa alteração substancial é parte de um 

movimento de funcionalização do direito privado brasileiro, cujos objetivos e 

finalidades dos institutos jurídicos tais como previstos na legislação passam a ter 

precedência em relação às vontades ou culpas, o que se percebe com certa facilidade ao 

constatar-se o atual relevo da função social de diversos institutos como a propriedade, o 

contrato ou a empresa‖. (idem ibidem). 

51
 BOULOS, Daniel MARTINS. op.cit, págs.148 e 149. 
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NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY distinguem o ato 

abusivo do ilícito puro exatamente pelo fato do abuso envolver a responsabilidade 

objetiva por violação ao espírito e finalidade da norma, ou seja, não depende da 

comprovação de dolo ou culpa como nos atos ilícitos em geral. Para os autores, o abuso 

de direito enquadra-se numa categoria autônoma de ilícito de concepção objetiva e 

finalística. Analisando o art.187 do CC concluem os autores que “não há direito 

absoluto no ordenamento brasileiro. A norma comentada impõe como limites ao 

exercício de um direito legítimo, fazê-lo sem exceder os fins sociais econômicos desse 

mesmo direito, bem como com observância da boa-fé e dos bons costumes. Há três 

cláusulas gerais na norma ora analisada: exercício de um direito de acordo com seus 

fins sociais e econômicos; boa-fé; bons costumes”. 
52

 

 

Cada indivíduo tem a escolha de exercer ou não determinada condição que a 

norma lhe permita. Mesmo amparado pela norma, àquele que ao exercer um direito 

subjetivo regular (aparência de legal) assim o faz desviando da finalidade social e 

econômica da norma (desvio de finalidade), acaba por cometer um abuso (uso anormal), 

tornando o que antes era lícito em ilícito. Nas palavras de BRUNO MIRAGEM ―todos os 

direitos subjetivos são conformados pela legislação visando determinadas finalidades 

econômicas ou sociais e, nesse aspecto, devem ser examinados desde essa perspectiva 

para que se possa avaliar a regularidade do seu exercício pelo respectivo titular‖.
53

 

                                                

52
 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 

São Paulo: RT, 7ª ed., rev., ampl. e atual. até 25.8.2009, Pág.391. 

53
 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva no direito privado brasileiro. 

Revista RT 842, São Paulo, dezembro 2005, págs.25. E completa o autor: ―Nesse 

sentido é que o exercício do direito equivale a uma escolha sobre realizar ou não uma 

intervenção na realidade da vida, da qual derivam apenas duas respostas possíveis: 

intervir, e portanto exercer o poder jurídico de modo a constituir, modificar ou extinguir 

relações jurídicas, assim como usufruir, se for o caso, as vantagens de uma dada posição 

jurídica (uma ação); ou não o fazer, deixando de intervir na realidade, mas nem por isso 

deixando de influenciar ou determinar, com o seu comportamento, as relações jurídicas 

de que é parte (uma omissão)‖. (idem, pág.30). 
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Para DANIEL MARTINS BOULOS ―ao contrário da boa-fé e dos bons costumes 

que, como visto, constituem limites gerais a todos os direitos, o fim econômico e social 

diz respeito, especificamente, a cada direito isoladamente considerado‖. 
54

 

 

BRUNELA VIEIRA DE VINCENZI revela sua preocupação à necessidade de ter 

agido o causador do dano com culpa ou dolo ao abusar de um direito, tal qual a 

característica do ato ilícito puro. Segundo a autora ―a necessidade de perquirir o íntimo 

do titular do direito subjetivo para saber se ele tinha a consciência de que estava 

abusando de seu direito e com isso estava causando dano a outrem‖ demandaria uma 

pesada instrução probatória. Para BRUNELA tais circunstâncias ―não só dificultam a 

tutela imediata e inibitória do ato abusivo, como também impõem grande fardo 

probatório e desestímulos ao prejudicado, principalmente se se trata de atos 

processuais‖. 
55

 

 

É assim que, a nosso ver, o exercício abusivo do direito tem por natureza 

jurídica o ato ilícito (e isto decorre da redação do art.187 do CC), numa categoria 

especial e autônoma que independe da culpa ou da prova da repercussão do dano 

causado a terceiro. 

 

Nessa esteira de pensamento surge o Enunciado 37 do STJ: “Art. 187: a 

responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e 

fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico”.  

 

                                                                                                                                          

 

54
 BOULOS, Daniel MARTINS. Abuso do direito no novo Código Civil. São Paulo: 

Método, 2006, p. 188. 

 

55
  VINCENZI, Brunela Vieira de. A boa-fé no processo civil. São Paulo: Atlas, 2003, 

págs.154 a 156. 
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Parece-nos ser a teoria objetiva a mais adequada para definir o abuso do 

direito, especialmente quando se pensa no abuso do direito de demandar. 
56

 A intenção 

como requisito essencial para aplicação da teoria do abuso do direito relegaria, em 

muitos casos concretos, à letra morta o conceito do art.187 do Código Civil.  

 

Adotar a responsabilidade objetiva, por outro lado, prestigiaria a teoria do 

abuso do direito adequando-a a nova forma de repartição dos riscos sociais. Trocando 

em miúdos, a prova da intenção do agente dificultaria sobremaneira a aplicação 

concreta e efetiva da teoria do abuso do direito quiçá o de demandar. 

 

  

                                                

56
 Para DANIEL MARTINS BOULOS ―O art.187, portanto, ao impor genericamente limites 

ao exercício de qualquer situação jurídica subjetiva, criou uma nova manifestação 

possível para a ilicitude civil decorrente da inobservância manifesta de tais limites e 

que, se ocorrente, dentre outras consequências, pode ensejar a responsabilidade civil do 

titular do direito (art. 927, caput, e art.187). Por se tratar, como visto anteriormente, de 

modalidade de ilícito objetivo, quando for configurada a hipótese normativa do art. 187, 

isto é, quando o titular de determinada prerrogativa jurídica exceder os limites legais 

impostos para o seu respectivo exercício, bastará que haja danos a terceiro para que 

reste estabelecida a responsabilidade civil do titular da prerrogativa jurídica em face do 

referido terceiro prejudicado. Portanto, trata-se, por certo, de responsabilidade civil 

objetiva que independe, pois, da presença, da culpa latu sensu para a sua configuração. 

Neste aspecto, destarte, o Código Civil brasileiro está em absoluta consonância com a 

evolução da responsabilidade civil, a qual permanece tendo na modalidade subjetiva a 

sua principal sede, mas amplia, crescentemente, a presença da modalidade objetiva‖. 

(BOULOS, Daniel MARTINS. op.cit, p. 224). 
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2.4 O abuso eventual de direito 

 

AMILCAR DOUGLAS PARKER, processualista e professor atuante na cidade de 

Maringá-PR, dedicou-se a um tema pouco explorado pela doutrina do qual resultou sua 

tese doutoral intitulada de ―abuso eventual de direito‖ onde são analisados não apenas 

os atos de caráter jurídico como também os de natureza não-jurídico que precederam o 

ato danoso. 
57

 

 

Inicia sua obra tratando da penosa questão que envolve a verdade enquanto 

comportamento ideal adequado. Diz o autor: ―Do ponto de vista ético praticar a verdade 

é adequado. Todavia, quem abusa do exercício de seu direito em relação a outrem pode 

crer ou não na verdade revelada pela prática de se ato, quer dizer, agir de acordo com a 

lei, mesmo sendo verdade, pode também não ser adequado, em virtude da lesão ao 

direito de terceiro envolvido. E assim o exercício irregular de um direito pode ser uma 

―verdade imperfeita‖. Nesta linha de exploração não existe verdade imutável, pois a 

verdade imperfeita deverá ser segundo os preceitos de direito para perfectibilizar-se‖.
58

 

 

 Sob essa ótica, conclui o autor ser incorreto afirmar que ao agir dentro ou 

conforme a lei estaria o indivíduo agindo obrigatoriamente de forma adequada. Muito 

longe disso, aquele que tem a intenção de abusar de um direito cerca-se de mecanismos 

que possam conferir ao ato a necessária aparência de licitude de modo a mascarar sua 

real intenção.  
59

 

                                                

57
 PACKER, Amilcar Douglas. Abuso eventual de Direito. Curitiba: Juruá, 2009 

58
 PACKER, Amilcar Douglas. op.cit., pág.31. 

59
  Nas palavras do autor: ―Ocorrendo o abuso eventual de direito, o agente modifica os 

valores ideais. É ele quem decide pela legitimidade do tempo, lugar e oportunidade, é a 

antítese da realidade, é o inverso da verdade. Age contrariamente ao curso natural da 

vida do agrupamento social, muda os critérios e os valores aplicáveis. Não os muda 

diretamente, mas empresta às leis aspectos alongados e distorcidos, que mostram uma 

realidade alternativa da lei aplicável‖. (PACKER, Amilcar Douglas. op.cit, pág.32). 
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Isto não quer dizer que o agente não possa de fato acreditar na sua verdade e 

a partir de então passar a agir conforme a convicção de sua crença. Nesse caso, abusaria 

do direito o agente que mesmo acreditando estar praticando o certo acaba causando um 

prejuízo a outrem. Note-se que aqui não existe propriamente dito a intenção de lesar e 

sim o resultado danoso. 

 

Outra situação não menos intrigante também pode levar ao abuso de direito. 

É o caso do agente que acredita numa verdade distorcida e passa a agir na defesa de um 

posicionamento que lhe parece correto e ético. Mediante essa distorção de conceitos, 

para o agente que abusa do direito o torto lhe parece reto. 
60

 

 

Amparando-se no consensualismo universal onde a crença coletiva da 

verdade se sobrepõe ao pensamento individual, o indivíduo passar a agir conforme a 

maioria sem ao menos refletir sobre os possíveis resultados de sua conduta. É o caso, 

por exemplo, daquele que numa situação de caos coletivo também invade o 

supermercado e passa a saqueá-lo seguindo a maioria.O agente passa então a distorcer a 

realidade deturpando os fatos de modo a criar um logicismo que substitui a verdade, 

gerando ao final um nexo causal anômalo formando em seu intelecto ao revés do 

concílio entre os fatos e a norma.
61

 

 

Segundo PARKER ―o agente do abuso eventual cria a necessidade da 

―coerência do pensamento consigo mesmo‖, porque essa condição cria um estado de 

preponderância do pensamento, do intelecto sobre a realidade. Nesse sentido é que para 

o abuso eventual de direito ocorra, necessário será que a ―contradição‖ seja expurgada 

do processo. É que se assim não for feito, não há que se falar em ―falso‖, somente em 

―verdadeiro‖, prevalece o pensamento, o intelecto sobre a realidade, sobre o projeto‖.  
62
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 PACKER, Amilcar Douglas. op.cit. págs. 33 e 47. 

61
 PACKER, Amilcar Douglas. op.cit., pág.39. 

62
 idem, pág.45. 
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Para análise e caracterização do abuso eventual do direito, o comportamento 

do agente antes mesmo da ação consiste num elemento de suma importância. O modo 

pretérito de agir se de um lado pode não ser objetivamente uma excludente de culpa 

(aqui no sentido amplo do conceito), ao menos pode indicar o caminho para conclusão 

da presença do abuso de direito. 

 

Aquele que sabidamente e repetitivamente age de forma contrária aos bons 

costumes, evidentemente carrega consigo fortes indícios de, diante de uma situação 

concreta, conduzir-se de maneira anômala a ponto de suspeitar a presença do abuso de 

direito. 

Não se está aqui defendendo que a ―fama‖ possa conduzir a inexorável 

conclusão de que sempre aquele agente possa agir de forma abusiva, e nem tampouco 

que o agente que sempre pautou suas decisões dentro da retilínea conduta que se pode 

esperar não possa um dia cometer um deslize e consequentemente agir de forma 

antissocial do ponto de vista jurídico. 

 

O que se pode dizer é que para o abuso eventual do direito o comportamento 

do agente deve ser considerado como um dos seus elementos caracterizadores.  

 

Nas palavras de PARKER, ―no âmbito do ‗abuso eventual do direito‘ 

ampliam-se as regas e critérios para verificação do elemento nocivo que engloba tanto 

os ‗atos com direito‘ como também os ‗atos sem direito‘‖.  
63

  

 

É assim que no abuso simples de direito o agente mascara o direito, já no 

eventual o agente mascara os atos praticados se escondendo não na ilicitude do direito e 

sim na ilicitude dos atos praticados que logicamente levarão para um objeto de desejo 

válido.  
64

 

                                                

63
 Idem, pág.106. 

64
 Idem, pág.107. 

 



54 

 

54 

 

Transportando o conceito para o campo processual, mediante o abuso 

eventual do direito teria o juiz elementos para caracterizar o desvio de finalidade da 

demanda abusiva antes mesmo de sua propositura, reprimindo-a conforme a proposta 

deste estudo mediante a extinção sem o julgamento do mérito pela ausência de interesse 

processual do autor. 
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2.5 O abuso de direito na legislação brasileira 

Além da previsão geral do art. 5º do Decreto-lei nº 4707/1942
65

, em que na 

aplicação da lei o juiz deve atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 

bem comum, outras hipóteses são vistas pela doutrina como alusivas ao abuso de direito 

no antigo e atual Código Civil.  

Inicialmente expressiva parte da doutrina interpretava a regra do inciso I do 

artigo 160 do Código Civil revogado como exemplo - a contrario sensu - do abuso de 

direito. Quando o legislador excepcionava o ato ilícito do exercício regular de um 

direito reconhecido, proibia o exercício irregular (anormal). 
66

 

O atual Código Civil trouxe expressamente o abuso de direito numa redação 

muito semelhante ao artigo 334 do Código Civil Português.
67

 Segundo o atual art.187 

do código civil, ―também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-

fé ou pelos bons costumes”. 

A nosso ver pela legislação atual percebe-se que o legislador brasileiro 

adotou a teoria finalista do abuso de direito ao suprimir qualquer referência ao elemento 

subjetivo (intenção ou culpa) do ato, como também a desnecessidade da existência ou 

comprovação de dano pela vítima.  

                                                

65
  ―Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 

exigências do bem comum‖. 

66
  Essa regra, apesar da atual redação do artigo 187 do CC, permanece no inciso I do 

artigo 188. 

 

67
 ―É ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os 

limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou econômico 

desse direito‖. (MESQUITA, M. Henrique. Código Civil. Coimbra: Coimbra Editora, 

16ª ed, 2009, pág.71).  

http://www.revistasrtonline.com.br/portalrt/template.htm?view=document&doc_action=setdoc&doc_keytype=contents&doc_key=XXXdecreto-lei_4657_ART5XXX&hash=ART5&target=mainFrame
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Finalmente, tratou a norma dos aspectos econômico e social da norma, a 

boa-fé e os bons costumes violado quando do exercício de um direito. 

Os bons costumes estariam relacionados ao exercício da liberdade individual 

de modo socialmente correto e de acordo aos interesses da comunidade. 
68

 

Finalmente a certeza da abusividade no exercício do direito – clara quando o 

legislador utiliza a expressão manifestamente no comando do art.187 do CC – tem por 

objetivo ―...evitar a aplicação desenfreada do instituto em casos que, a rigor, não 

mereceriam ser reprimidos pela lei.‖.
69

 

Note-se que o legislador deixou o ato omissivo (o comando normativo 

refere-se tão somente ao exercício excessivo) fora da hipótese do abuso de direito, o que 

a nosso ver não o afasta do possível enquadramento nos atos abusivos. Deixar 

intencionalmente de exercer um direito pode igualmente ter consequências maléficas ao 

terceiro prejudicado.  

 

Igualmente como acontecia no código revogado, o atual também apresenta 

outros tantos exemplos de abuso de direito positivado, com destaque para a 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Trata-se de exemplo clássico de 

abuso do direito de proteção que a pessoa jurídica proporcionaria aos sócios que 

intencionalmente não honram com os compromissos assumidos e não se importam em 

permanecer nesse estado de insolvência. Reconhecer o uso anormal e desvirtuado da 

pessoa jurídica pelos sócios vai de encontro à função social que uma empresa deve 

seguir como ente gerador de emprego. Garantir que os compromissos serão honrados 

inclusive com a possibilidade de expropriação de bens dos sócios, desde que 

evidentemente preenchidos os requisitos da lei, numa última análise evita que 

aventureiros montem empresas sem o mínimo planejamento.  

 

                                                

68
 MIRAGEM, Bruno. Abuso do direito: ilicitude objetiva no direito privado brasileiro. 

Revista RT 842, São Paulo, dezembro 2005, pág.26. 

 

69
 BOULOS, Daniel Martins. op. cit, pág. 169. 
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O código civil revogado trazia consigo (artigo 20) expressa disposição 

separando a personalidade da pessoa física natural da jurídica, in verbis: ―As pessoas 

jurídicas tem existência distinta da dos seus membros”. O atual não trouxe redação 

semelhante
70

, porém em compensação inovou ao normatizar a possibilidade de 

desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica em determinadas situações 

específicas de desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 

 

Segundo o art.50 do CC ―Em caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz 

decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir 

no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. 

 

Muito antes da reforma do código civil, leis esparsas já tratavam da 

hipótese de desconsiderar-se a personalidade jurídica da pessoa jurídica mediante 

requisitos variados. O primeiro exemplo é o § 2º do artigo 2º da CLT em vigor desde 10 

de novembro de 1943. 
71

 Em 1990 o artigo 28 do CDC conceituou a desconsideração 

da personalidade jurídica da empresa mediante situações específicas. 
72

 

                                                

70
 O artigo 52 mais se aproxima ao conceito do revogado artigo 20: “Aplica-se às 

pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade‖. 

 

71
 ―Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade 

jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, 

constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, 

serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa 

principal e cada uma das subordinadas‖. 

72
 ―O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 

detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, 

fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração 

também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou 

inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração‖. 
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Esse mesmo texto foi repetido ipsis literis pelo legislador quatro anos 

depois quando da edição da lei anticoncorrencial. 
73

 Coincidentemente quatro anos 

depois, em 1998 surge uma nova possibilidade de desconsideração da personalidade 

jurídica da empresa tratada agora na Lei de proteção ao Meio Ambiente, sempre que a 

personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade 

do meio ambiente. 
74

 Em 2005 a nova lei falimentar trouxe o conceito da 

desconsideração.
75

 

 

O abuso de direito consiste elemento fundamental para caracterização do 

uso irregular da pessoa jurídica. Dentre as hipóteses de cabimento da teoria da 

desconsideração, o que mais importa para este estudo é a intencional (fraudulenta) 

CONFUSÃO PATRIMONIAL causada pelo sócio que tenta se esconder sob o véu da pessoa 

jurídica, de modo a proteger (ilegalmente) seu patrimônio capaz de saldar possíveis e 

prováveis dívidas. 

 

 

 

                                                

73
 Art. 18 da Lei n° 8.884/94: ―A personalidade jurídica do responsável por infração da 

ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de 

direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou 

contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, 

estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por 

má administração‖. 

74
 Art.4º da Lei nº 9.605/98: ―Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que 

sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do 

meio ambiente‖. 

75
 Art. 82, § 2º da Lei nº 11.105 ―O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das 

partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de bens particulares dos réus, em 

quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de 

responsabilização‖. 
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FÁBIO ULHÔA COELHO bem discorreu sobre o tema: ―Em razão do princípio 

da autonomia patrimonial, as sociedades empresárias podem ser utilizadas como 

instrumento para a realização de fraude contra os credores ou mesmo abuso de 

direito‖.
76

 Discorrendo especificamente sobre o tema (confusão patrimonial), assim se 

posicionou o autor: “Outro indicativo eloqüente de confusão, a ensejar a 

desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, é a existência de bens de 

sócio registrados em nome da sociedade, e vice-versa. Ao eleger a confusão 

patrimonial como o pressuposto da desconsideração, a formulação objetiva via 

realmente facilitar a tutela dos interesses dos credores ou terceiros lesados pelo uso 

fraudulento do princípio da autonomia”, para então arrematar: ―Pela formulação 

subjetiva, os elementos autorizadores da desconsideração são a fraude e o abuso de 

direito: pela objetiva, a confusão patrimonial. A importância dessa diferença está ligada 

à facilitação da prova em juízo‖. 
77

 

 

Aqui mais um exemplo de que a teoria objetiva do ato abusivo se mostra 

mais adequada especialmente no caso do abuso do direito relacionado à separação 

patrimonial entre a empresa e as pessoas físicas dos sócios, atendendo, em última 

análise, aos fins econômicos, sociais e morais da norma.  

 

Outros exemplos codificados de abuso de direito no Código Civil Brasileiro: 

Art. 570: Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se 

destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de 

rescindir o contrato, exigir perdas e danos; 

Art. 670: Pelas somas que devia entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas 

empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros, desde o momento em que 

abusou;  

                                                

76
  COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial. 13ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2009, v. 2, pag.34.  

 

77
 Idem, pág. 46. 
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Art. 939: O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em 

que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento, a 

descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro; 

Art. 940: Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar 

as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao 

devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente 

do que dele exigir, salvo se houver prescrição;  

Art. 1.228, § 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 

finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade 

com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 

ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das 

águas;  

Art. 1.402. O usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do 

exercício regular do usufruto;  

Art. 1.637. Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 

inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o 

Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor 

e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando convenha;  

Art. 1.735. Não podem ser tutores e serão exonerados da tutela, caso a exerçam:  

V - as pessoas de mau procedimento, ou falhas em probidade, e as culpadas de abuso 

em tutorias anteriores.  
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CAPÍTULO III - AS LIMITAÇÕES DO DIREITO DE AÇÃO PELO EXERCÍCIO ABUSIVO DO 

DIREITO 

3.1 Os deveres de boa-fé, lealdade, veracidade e probidade no processo e o abuso 

do direito de demandar 

 

“Não basta ter um direito para pleiteá-lo 

em juízo; é necessário dosar o direito de 

ação, para do procedimento judicial não 

fazer exercício abusivo e danoso” 
78

 

 

“Sin duda que puede abusarse del derecho 

a reclamar La tutela jurisdiccional, es decir 

que puede existir abuso del ejercicio del 

derecho de acción‖ 
79

 

 

Na vida de um modo geral devemos ser leais, nos comportar com boa-fé e 

agir sempre no caminho reto da verdade, mesmo diante das tentações de pequenas 

burlas que o cotidiano volta e meia nos oferece. 
80

 

                                                

78
 PEREIRA, Caio Maio da Silva. Abuso de Direito – Requerimento de Falência – 

Perdas e danos. Rio de Janeiro: Revista Forense nº 159, 1955, pag.106. 

 

79
  PEYRANO, Jorge W. Abuso de los derechos procesales  in MOREIRA, José Carlos 

Barbosa (coord.). Abuso dos direitos Processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2000, pág. 

71.  

 

80
 Segundo CAMILA DE JESUS MELLO GONÇALVES ―entre as questões morais, 

encontram-se aquelas que dizem respeito à conduta e ao comportamento individual, às 

regras e aos padrões segundo os quais os homens costumam distinguir o certo e o errado 

e são invocados para julgar ou justificar os outros e a si mesmo‖. (GONÇALVES, 

Camila de Jesus Mello. Princípio da boa-fé: perspectivas e aplicações. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008, pág.5). 
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De fato vivemos num eterno conflito de consciência entre o certo e o errado. 

É assim que construímos nossas bases e princípios éticos e morais: nas pequenas ações 

e principalmente decisões. É dessa forma que educamos e nos fazemos educar, para que 

diante de uma situação concreta realmente definidora tenhamos condições de tomar a 

decisão moral e eticamente correta. 
81

 

 

A boa-fé além de relacionar-se com a decisão certa ou errada mantém 

também íntima ligação com a coerência das atitudes. Uma decisão correta deve ser 

coerente com a consciência moral de quem a tomou. 

 

Ser ético não implica obrigatoriamente em abrir mão de lutar por seus ideais 

na preservação de seus interesses, porém em última análise e conforme o caso concreto 

muitas vezes é isso que deve (ou deveria) acontecer dentro de uma disputa judicial. 

 

A conduta das partes numa disputa judicial deve ser pautada no princípio da 

boa-fé enquanto cláusula geral processual, o que nas palavras de CAMILA DE JESUS 

MELLO GONÇALVES ―... significa que o Direito e a aplicação do Direito devem rechaçar 

regras que impliquem o apoio à mentira, ao engano ou à reserva mental, deixando claro 

que a mentira não pode ser regra‖. 
82

 

 

 

                                                

81
 Segundo ANDRESSA PAULA SENNA ―... resta evidente a importância de que os agentes 

do processo, sobretudo, partes, procuradores  e terceiros intervenientes, atuem com boa-

fé em seus discursos e provas que efetuem para contribuir na defesa do direito pleiteado, 

pois a condução do processo e a solução do conflito são essencialmente correlacionadas 

e decorrentes do que é comunicado, através dos autos, ao juiz‖. (SENNA, Andressa 

Paula. O abuso de direito e a litigância de má-fé como impeditivos à marcha processual 

e ao resultado justo da prestação jurisdicional. RDPRIV 40. São Paulo, 

outubro/dezembro 2009, pág.10). 

 

82
 GONÇALVES, Camila de Jesus Mello. op.cit., pág.96. 
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Conforme já dito anteriormente, o ideal de verdade enquanto ponto de vista 

pode variar de indivíduo dentro sempre de um limite razoável de aceitação social. No 

campo do direito e especificamente na esfera processual a verdade assume contornos 

especiais. 

Como se sabe o processo civil não busca obrigatoriamente a verdade real 

que se almeja quando da apuração de um delito criminal, e sim o que a doutrina coloca 

como verdade processual onde a lealdade das partes se apresenta como elemento 

fundamental para se atingir o interesse coletivo que o processo se predispõe.  

 

Neste contexto a participação e o comportamento das partes e dos 

advogados são fundamentais para se buscar o devido processo leal. Como bem 

advertido por ELIAS FARAH ―a regra básica é a de que as partes e os procuradores não 

devem, na declaração ou defesa do direito, utilizar-se de provas ou atos inúteis ou 

desnecessários. Conturbam a busca da verdade e induzem o intuito de aparentar como 

verdadeiro o que é falso‖. 
83

 E completa o autor: “O dever de veracidade implica 

também impor-se à parte não suscitar dúvida no que for ostensivo e sabidamente 

verdadeiro, ou, ante a mentira escancarada, fazer-se voluntariamente silente ou 

manifestar-se nebulosa ou reticentemente, ou, podendo ser explícito ou lúcido, fazer 

narração confusa, lacunosa, dúbia. Tal dever prevalece na atuação oral e escrita, e em 

quaisquer dos procedimentos, dos ordinários aos especiais. Astutos advogados, não 

poucos, alcunhados “raposas”, são mestres na urdidura de formas insidiosas para 

contornar o dever de veracidade: sabem expor um conjunto de dados e fatos, embora 

verdadeiros, para formar uma idéia aparentemente completa, mas que traduz uma 

visão falaz, equivalente à mentira, porque simulam uma exposição do conjunto mas 

omitem aspectos fundamentais”. 
84

 

 

 

 

                                                

83
 FARAH, Elias. O advogado e o dever de veracidade no processo. RIASP 7. São 

Paulo, janeiro/junho 2001, pág. 40. 

84
 FARAH, Elias. op. cit., pág. 41. 
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Como bem lembrado por CARLOS AURÉLIO MOTA DE SOUZA ―... se o Juiz 

deve julgar segundo o alegado e provado, dever-se-ia entender que o Estado procura a 

justiça com base na verdade formal, nem sempre coincidente com a verdade absoluta. 

Mesmo porque se o juiz fosse buscar essa verdade, na sua pureza filosófica e na 

brutalidade dos fatos, estaria estabelecendo o processo civil inquisitório”. 
85

  

 

Para BRUNELA VIEIRA DE VINCEZI ―... ao contrário do que se defendia até a 

primeira metade do século assado, o processo civil contemporâneo tem compromisso 

com a sociedade e com a realização, além do escopo jurídico, dos escopos sociais e 

políticos da jurisdição. Importa dizer que o processo já não deve ser visto como jogo ou 

um duelo entre apartes, pois, em sentido contrário, o processo é fenômeno que revela 

uma relação jurídica de direito público, e é o principal meio de realização do direito, de 

pacificação social, de educação e de legitimação política da sociedade num estado 

democrático de direito‖.
86

  

 

E arremata a autora: ―O processo civil exige, assim, que o exercício das 

posições subjetivas seja pautado por regras éticas de cooperação para a realização dos 

resultados programados e prometidos. Diante disso, indaga-se: o que fazer para 

transformar o jogo judiciário em instrumento para a realização efetiva do direito? Esta é, 

afinal, a busca do processualista contemporâneo: fazer do processo efetivo instrumento 

público para a aplicação das normas jurídicas de forma adequada e tempestiva, 

cumprindo os escopos da jurisdição".
87

 

 

 

 

                                                

85
 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Poderes éticos do juiz (a igualdade das partes no 

processo e a repressão ao abuso processual). REPRO 46. São Paulo, abril/junho 1992, 

pág.49. 

 

86
 VINCENZI, Brunela Vieira de. op.cit. pág.78. 

 

87
 Idem, pág.81. 
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É assim que o processo civil moderno clama por uma revolução no 

comportamento dos litigantes, retirando do improbus litigator 
88

 qualquer possibilidade 

de sucesso mesmo diante da aparência de um direito subjetivo, como no caso do direito 

de ação. 
89

  JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO chamou a atenção para o fato de 

que o processo visto inicialmente como uma liça ou luta, fruto da evolução legislativa 

essencialmente no sistema continental europeu, passou a ter por tônica a lealdade 

processual lastreada em princípios éticos.
90

 

                                                

88
 Litigante improbo ou de má-fé. 

 

89
 ―A boa-fé como regra de conduta impõe limites ao exercício de posições nas relações 

jurídicas e, ao mesmo tempo, vincula o juiz a um pronunciamento concreto. Longe da 

abstração dos tempos anteriores, quando o juiz amparava-se em conceitos abertos e 

"princípios" como o da ordem pública, utilizando-os como bem entendesse, há de ser 

seguida uma linha objetiva de apreciação de condutas indevidas ― amparadas algumas 

vezes pelo direito subjetivo, outras não‖. (VINCENZI. Brunela Vieira de. op.cit., pág. 

158). 

 

90
ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de. Deveres das partes e dos procuradores, 

no direito processual civil brasileiro (a lealdade no processo). REPRO 69. São Paulo, 

janeiro/março 1993, pág.7. Nesse sentido completa ANDRESSA PAULA SENNA: ―Uma 

vez que a cada um dos direitos processuais (de defesa, de produzir provas, dar 

testemunho sobre os fatos etc.), corresponderá a possibilidade de que o respectivo 

exercício seja extrapolado ou distorcido, caberá ao juiz monitorar a regularidade e 

legitimidade das condutas adotadas pelos sujeitos atuantes no processo, cabendo a ele, 

por conseguinte, identificar e aferir eventual grau de anormalidade no exercício dos 

direitos, afastando os atos processuais produzidos com abusos e impondo sanções legais 

- quando elas existirem - a quem produziu os atos atentatórios‖. (SENNA, Andressa 

Paula. op.cit, pág.14). 
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Já nos idos dos anos 30 a preocupação com a demanda abusiva motivou 

JORGE AMERICANO a tecer importantes considerações frente a já preocupante 

morosidade do sistema judiciário causada pelo acúmulo de demandas, quiçá as 

desmotivadas do verdadeiro espírito da norma. Assim ponderou o autor em reprodução 

fiel da gramática da época: “Porque o abuso do direito encontra no exercício indevido 

da demanda campo fértil onde implantar-se, tem-se tornado em nosso paiz a invocação 

á justiça: um verdadeiro flagello, não só pela morosidade processual como pela porta 

aberta ás maiores explorações, que uma condescendência mal entendida tolera e, 

consequentemente anima”. 
91

 

A teoria do abuso do direito processual ora defendida tem suas raízes 

fincadas na boa-fé objetiva, na moral e bons costumes, impondo limitações ao exercício 

de posições jurídicas. EDUARDO FERREIRA JORDÃO destaca com propriedade ser a 

aparência de licitude de condutas desleais e contrárias à boa-fé objetiva, a mola mestre 

da teoria do abuso de direito. 
92

 

INÁCIO DE CARVALHO NETO ponderou que ―o direito de ação é também um 

direito subjetivo, não podendo ser obstado nem mesmo judicialmente. Não se pode, 

portanto, pretender um direito de ação contra o direito de ação‖ 
93

 para então arrematar: 

―Mas, como direito subjetivo que é, também se torna passível de abuso. E a solução 

para a repressão do abuso, neste caso, já que não se admite ação contra ele, é a defesa 

no próprio processo onde o abuso se verifica‖. 
94

  

                                                

91
 AMERICANO, Jorge. op.cit., pág.49.  

92
 JORDÃO, Eduardo Ferreira. Repensando a Teoria do Abuso de Direito. Salvador: 

JusPODIVM, 2006, pág.118. Para BRUNELA VIEIRA DE VINCENZI ―o abuso de direito no 

exercício da demanda e no exercício dos meios de defesa delineados no artigo transcrito 

'está diretamente ligado à teoria dos atos ilícitos e do abuso do direito material, 

disciplinados nos arts. 159 e 160, I, do Código Civil de 1916, e nos arts. 186 e 188, I, do 

novo Código Civil. Em outras palavras, transportaram-se para o processo os postulados 

da teoria da responsabilidade adotada pelo direito civil brasileiro‖. (VINCENZI, 

Brunela Vieira de. op.cit, pág.84). 

93
 CARVALHO NETO, Inácio de. Abuso do Direito. Curitiba: Juruá, 2002, pág.237 

94
  Idem, pág.238. 
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INÁCIO DE CARVALHO NETO, no entanto, atrela o abuso do direito aos atos 

ilícitos de litigância de má-fé previstos nos artigos 16 a 18 do CPC, o que 

respeitosamente discordamos.  

 

A nosso ver o ato abusivo enquadra-se numa categoria própria dos ilícitos 

puros, exatamente pela aparência de legalidade revelada de início diversa das práticas 

indicadas nos artigos 16 a 18 do Estatuto Processual. 

 

Assim o pensamento de LUIZ OCTÁVIO DAVID CAVALI ao destacar como 

elementos essenciais do abuso do direito processual a aparência de legalidade no 

exercício da situação jurídica subjetiva e o desvio de finalidade, apoiando-se em Helena 

Najjar Abdo acrescenta também elementos acidentais como a falta de seriedade do ato, 

a ilicitude e ilegitimidade do escopo visado pelo agente, a lesividade causada à 

administração da Justiça e finalmente a presença de dolo ou culpa. É exatamente a 

aparência de legalidade que diferencia o ato abusivo do ilícito puro. Se o ato é desde o 

seu nascedouro contrário à norma ele não é abusivo e sim irregular. 
95

  

 

 

                                                

95
 Segundo o autor ―o primeiro requisito para a ocorrência de um ato abusivo é que seja 

exercido da forma prevista pela lei em uma situação jurídica subjetiva. Qualquer desvio 

dessa fórmula inicial transforma-o em ilícito ou inexistente, mas não abusivo. Justifica-

se pelo seguinte: o exercício da situação jurídica subjetiva deve ser nos moldes previstos 

pela legislação processual. Apenas pelo exercício legítimo de uma situação subjetiva 

que, cumulados os requisitos abaixo, se configura abuso do processo. Ao exercer uma 

situação jurídica subjetiva de forma irregular, o agente estará incorrendo em qualquer 

coisa, menos abuso de direito‖ para então completar: ―Portanto, é na aparência de 

legalidade que se encontra o abuso. Repetimos: se não é legal, sequer se fala em abuso. 

Agora, sendo um exercício legalmente previsto, adicionado dos requisitos que veremos 

abaixo, configurar-se-á abuso do processo‖. (CAVALI, Luiz Octávio David. Abuso do 

Processo Civil: Critérios para sua constatação. Revista da ESMESC, vol.16, n. 22, 

245/273, 2009, págs.259 e 260). 
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Somada a aparência de legalidade, o ato abusivo requer o desvio de sua 

finalidade, ou seja, ―o ato será formalmente correto (cumpriu seus requisitos, foi 

apresentado no prazo etc.), mas foi utilizado com um fim que não o previsto na lei. 

Portanto é nos efeitos pretendidos que se configura o abuso, uma vez que no ato em si 

não é possível verificá-lo‖. 
96

 

No campo processual encontra amparo no princípio da lealdade processual. 

Para amparar o abuso do direito de demandar buscamos importar os conceitos da ainda 

controversa teoria do abuso do direito que atualmente encontra amparo expresso no 

art.187 do Código Civil. 
97

 

O abuso situa-se numa tênue linha entre o exercício regular e o anormal de 

um direito. O legislador brasileiro, conforme dito anteriormente seguiu a redação do 

código civil português conceituando o abuso como o exercício de um direito 

manifestamente excedente aos limites impostos pelo fim econômico ou social da norma, 

da boa-fé ou dos bons costumes. 

                                                

96
 CAVALI, Luiz Octávio David. op.cit.pág.260. 

 

97
 Essa a opinião de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ao discorrer acerca do abuso 

processual no Brasil na obra coletiva coordenada pelo Professor José Carlos Barbosa 

Moreira retratando um simpósio realizado em 1988 em New Orleans-USA pela Tulane 

University: ―Uma vez que o Código Civil, editado em 1916, agasalhava, expressamente, 

a teoria do abuso de direito, como fonte de responsabilidade civil (art.160), a teoria do 

abuso de direito processual, desde então, passou a procurar apoio nos princípios do 

direito civil, caracterizando-se por ser fruto de obra sobreduto da doutrina. Prevalecia, 

então, o entendimento de que a teoria florescida no direito privado e transplantada para 

o direito processual repelia o exercício anormal de qualquer direito, operando os intuitos 

éticos do direito moderno, que devem preponderar sobre os elementos egoísticos‖. 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Abuso de direito processual no ordenamento 

jurídico brasileiro in MOREIRA, José Carlos Barbosa (coord.). Abuso dos direitos 

Processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2000, págs. 93 e 94).  
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Segundo HELENA NAJJAR ABDO “a teoria do abuso do processo provém da 

teoria do abuso do direito, oriunda do direito privado. Desta última, o abuso do 

processo extrai conceitos como o da aparência de legalidade, da relatividade dos 

direito e do desvio de finalidade, entre muitos outros. Pode-se dizer que se trata, na 

essência, da mesma teoria, mas que a do abuso do processo ganha destaque e 

importância em razão de algumas peculiaridades inerentes ao próprio processo. A mais 

importante dessas peculiaridades, da qual decorrem as demais, é a de que o abuso do 

processo é cometido dentro de uma relação jurídica específica, qual seja a relação 

jurídica processual. Portanto, tratando-se do abuso cometido no âmbito do processo, é 

natural que os sujeitos desse abuso sejam aqueles que compõem a relação jurídica 

processual, isto é, as partes, os intervenientes e o Estado, na pessoa do juiz‖.  
98

 

 

Para WILSON DE SOUZA CAMPOS BATALHA em obra publicada no ano de 

1968, são abusivos os atos que transpõem os limites subjetivos da norma provocando 

prejuízos a terceiros independentemente da análise da culpa, ou seja, tratar-se-ia do que 

o autor considerou como ―responsabilidade puramente objetiva‖. 
99

  

 

A intenção do agente a nosso ver não é requisito também para 

caracterização do abuso de direito processual.  

 

A ausência de legítimo interesse já seria suficiente para caracterizar o 

exercício anômalo.  

                                                

98
 ABDO, Helena Najjar. O abuso do processo. São Paulo: RT, 2007, pág.99. 

 

99
 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Introdução ao direito. São Paulo: RT, 1968, 

vol.2, pág.856. 
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Entendemos e defendemos que o exercício anormal do direito de ação (a 

lide temerária) retira do autor o legítimo interesse de agir, sendo a nosso ver causa de 

extinção por carência conforme será detalhado em capítulo próprio.  

O abuso do direito processual caracteriza-se pelo desvio da finalidade do ato 

processual praticado, carregando o que ANDRESSA PAULA SENNA chamou de ―propósito 

anormal e malicioso que ultrapassa o limite da defesa dos interesses próprios‖ passando 

a prejudicar a parte contrária e a própria confiabilidade da Justiça. Para a autora seria 

abusiva a demanda ajuizada ―...simultaneamente a inúmeras outras ações idênticas, a 

fim de que a parte e seu procurador elejam o juízo mais tendencioso a prolatar sentença 

em sentido que lhes favoreça, a conduta denotará mau uso, uso excessivo do direito 

constitucional de ação, sendo a cada uma das demandas, vistas isoladamente, serão 

somente mera aparência de legalidade, já que essa pretensa legalidade não subsistiria 

quando a finalidade do ato processual fosse avaliada‖. 
100

 

 

Para ALCIDES DE MENDONÇA LIMA o abuso do direito de demandar é o 

máximo de malícia que pode ser tentado perante os órgãos judiciários, ou nas palavras 

do autor ―um verdadeiro pecado original‖. Segundo o autor - aproximando-se da teoria 

do abuso eventual do direito apontada por Amilcar Douglas Packer - a idéia de abusar 

do direito de demandar ―...já nasce com o próprio exercício do direito, ainda que possa 

apresentar-se com outros matizes ao longo do próprio processo‖.  
101

 

                                                

100
  SENNA, Andressa Paula. op.cit., pág.16. E completa a autora: ―Por esse motivo é 

que todo ato processual praticado deverá ser examinado pelo juiz à luz dos valores 

resguardados pelo sistema jurídico-social integralmente considerado, contemplando-se 

não apenas a avaliação da legalidade de seu formato, mas principalmente a finalidade 

nele entronizada pelas partes, procuradores ou intervenientes‖. (idem, pág.17). 
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 LIMA, Alcides de Mendonça. Abuso do direito de demandar. REPRO 19. São 

Paulo, julho/setembro 1980, pág.64. 
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Nas palavras de HELENA NAJJAR ADBO o abuso do processo refere-se ao uso 

anormal ou incorreto das situações subjetivas (faculdades, poderes deveres e ônus) 

conferidas ao sujeito processual e exercidas dentro de uma maior ou menor liberdade 

segundo as garantias constitucionais da legalidade e da liberdade. E é exatamente o 

exercício da liberdade de agir o trampolim para a prática do abuso do processo, 

obstáculo à plena realização da instrumentalidade. 
102

 

O processo civil moderno clama pelo devido processo leal, ou como bem 

colocado por Fábio Milman, por um fair play processual. 
103

 Na esteira de considerar a 

boa-fé uma cláusula geral, pode-se sustentar como o faz parte da doutrina latino-

americana, a existência de uma verdadeira boa-fé processual objetiva com o abandono 

da concepção subjetivista do comportamento das partes numa demanda processual.  
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 ABDO, Helena Najjar. op.cit, pág.86 e segs. 
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 "Desde que se deixou de conceber o processo como um duelo privado, no qual o juiz 

era somente o árbitro, e as partes podiam usar de toda argúcia, malícia e armas contra o 

adversário para confundi-lo, e se proclamou a finalidade pública do processo civil, 

passou-se a exigir dos litigantes uma conduta adequada a esse fim e a atribuir ao 

julgador maiores faculdades para impor o fair play. Existe toda uma gama de deveres 

morais que acabaram traduzidos em normas jurídicas e uma correspondente série de 

sanções para o seu descumprimento no campo processual. Tudo como necessária 

conseqüência de se ter o processo como um instrumento para a defesa dos direitos e não 

para ser usado ilegitimamente para prejudicar ou para ocultar a verdade e dificultar a 

reta aplicação do direito, na medida em que este deve atuar em conformidade com as 

regras da ética. Deveres que alcançam primeiramente às partes, também o fazendo, logo 

em seguida, aos procuradores dos litigantes e aos julgadores e seus auxiliares". 

(MILMAN, Fábio. Improbidade processual: Comportamento das Partes e de Seus 

Procuradores no Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1ªed., 2007, págs. 32/33). 
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Com muita propriedade ANTÔNIO DO PASSO CABRAL conceituou 

diferenciando a boa-fé subjetiva da objetiva, dizendo: ―A boa-fé subjetiva é fulcrada na 

intenção e na consciência de que o comportamento é contrário ao direito. Trata-se de 

um estado psicológico do agente, do seu convencimento de agir sem prejuízo dos 

demais. A boa-fé subjetiva está, portanto, ligada ao voluntarismo e ao individualismo e 

sempre foi contraposta à má-fé, do que decorre a dificuldade dúplice de extirpar das 

normas éticas processuais o elemento anímico (o dolo) e de punir as condutas lesivas 

sem considerações psíquicas - sem indagar se a parte desejou prejudicar o curso do 

processo. Por outro lado, a chamada boa-fé objetiva é baseada em padrões de conduta 

social, voltada para a proteção às expectativas de que os demais membros do conjunto 

social nutrem de todos nós. Vale dizer, protegem-se os interesses do alter, a confiança 

de que todos pautem suas condutas de acordo com as convenções sociais, aquilo que 

legitimamente é esperado de cada parte. É a idéia de um ―arquétipo moral‖, passando a 

proteção processual da boa-fé, nos dias de hoje, da tradicional e insuficiente tutela 

subjetiva da vontade para a necessária tutela objetiva da confiança. Permite-se, 

portanto, com a sedimentação do conceito de boa-fé processual objetiva, a 

responsabilização por atos contrários à boa-fé processual sem qualquer consideração 

quanto à má-fé e ao dolo das partes e seus procuradores‖. 
104

 

 

Para BRUNELA VIEIRA DE VINCENZI "... é possível delimitar o exercício de 

posições jurídicas no processo por meio da regra da boa-fé, das garantias constitucionais 

do processo e da norma constitucional de caráter coletivo que prevê o dever de 

solidariedade‖. Portanto quando o autor abuso do direito de demandar ele está, em 

outras palavras, "... quebrando o dever de boa-fé que é presumido desde o início do 

processo‖. 
105

 

 

 

                                                

104 CABRAL, Antônio do Passo. op.cit, págs.74 e 75. 
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 VINCENZI, Brunela Vieira de. op.ci,. págs.172 e 173. 
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No cotidiano forense como bem destacado por CÂNDIDO RANGEL 

DINAMARCO 
106

, a (leal) participação das partes presta relevante contribuição para o 

próprio (bom) exercício da jurisdição. Quanto o autor de uma demanda judicial usa do 

Poder Judiciário, valendo-se de um direito subjetivo para atingir objetivo escuso 

visando criar obstáculos (econômicos ou morais) ao réu, age fora dos limites da razão 

desnudo da boa-fé processual.  

 

Em primorosa obra coletiva dedicada ao tema do abuso dos direitos 

processuais coordenada por José Carlos Barbosa Moreira, o jurista argentino EDUARDO 

ORTEIZA comparou as regras processuais nos países da América Latina destacando que 

na Argentina o juiz tem o dever de prevenir e sancionar todo ato contrário ao dever de 

lealdade, probidade e boa-fé, fazendo menção aos artigos 34, inciso 5, 45 e 551, este 

último tratando da possibilidade de punir com multa o executado que litiga com 

manifesto propósito protelatório. 
107
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 DINAMARCO, Cândido. Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2ª ed., 1987, pág.90. 

 

107
 “En Argentina el Código Procesal Civil que rige en el fuero federal, y que ha sido 

seguido por casi todas las provincias, impone al juez el deber de “prevenir y sancionar 

todo acto contrario al deber de lealtad, providad y buena fe” y de “declarar en 

oportunidad de dictar las sentencias definitivas, la temeridad o malicia en que hubieren 

incurrido los litigantes o profesionales intervinientes”. (OTEIZA, Eduardo. Abuso de 

los derechos procesales en América Latina in MOREIRA, José Carlos Barbosa 

(coord.). Abuso dos direitos Processuais. Rio de Janeiro: Forense, 2000, págs.12 e 13). 
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ORTEIZA destaca que a doutrina argentina adota a teoria objetiva para 

configuração do abuso do direito processual, ou seja, não se perquire necessariamente o 

elemento subjetivo em grande parte de difícil demonstração. 
108

 

Os critérios para aferição do abuso do direito de ação variam conforme o 

caso concreto, demandando sensibilidade ímpar do juiz que preside a causa com 

necessária análise do conjunto probatório incluindo o comportamento das partes dentro 

e também fora do processo. 
109

. 

                                                

108
 Segundo o autor argentino: “Con respecto a la necesidad de contar el elemento 

subjetivo para la configuración abuso de derecho procesal los relatos por la Argentina 

de los profesores Sosa y Peyrano coinciden en la aceptación de las teorías objetivas. El 

primero de ellos, luego de reconocer que nace la responsabilidad procesal por 

presentarse la específica voluntad del autor de alcanzar propósitos inadecuados o 

ilegales, configurativa del dolo o la culpa o negligencia o impericia o error no 

excusable, también, siguiendo el pensamiento de Spota, sostiene que no corresponde 

proteger las desviaciones en las vías procesales tolerando que tomen una dirección 

antisocial o antieconómica. En esos casos no debe extremarse la valoración de la 

prueba cuando se esté ante un elemento subjetivo de dificil demostración, bastando 

recurrir a la noción del “hombre bueno”, considerando por tal al que actúa con una 

conducta media, socialmente correcta‖. (idem, pág.20). 

109
 JOÃO BATISTA LOPES ao tratar das modalidades de provas atípicas analisa o 

comportamento das partes fora do processo como elemento de convencimento do juiz 

no momento de decidir: “É inquestionável que o comportamento das partes pode 

influenciar a formação do convencimento do juiz”. (LOPES, João Batista. Provas 

atípicas e efetividade do processo. REDP Volume V: Periódico da Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Direito Processual da UERJ. 2010. Disponível em: 

http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-

v/provas-atipicas-e-efetividade-do-processo#_ftn8. Acesso em 25 de setembro de 2010). 
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http://www.arcos.org.br/periodicos/revista-eletronica-de-direito-processual/volume-v/provas-atipicas-e-efetividade-do-processo#_ftn8
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MICHELE TARUFFO ao tratar do senso comum, experiência e ciência no 

raciocínio do juiz, induz a conclusão que as decisões judiciais não são simples e meros 

silogismos jurídicos. É que o autor italiano considerou por sensibilidade subjetiva do 

juiz como indivíduo em aula inaugural proferida inicialmente em 5 de março de 2001 na 

Conferência realizada na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná a 

convite do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação dos Advogados de 

São Paulo e do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo. 

 

A análise do comportamento das partes, nessa linha de pensamento, assume 

especiais contornos diante da análise concreta e pragmática do abuso do direito de 

demandar. Pelo senso comum e as máximas de experiência, o juiz pode valorar o 

comportamento e o objetivo do autor em relação ao resultado da demanda. 

Pela pertinência com o tema ora tratado, vale destacar o escólio de PAULO 

ROBERTO DE GOUVÊA MEDINA: “Seria mister, ademais, que os magistrados possuíssem 

boa formação no campo da psicologia, de modo a melhor compreender as reações 

humanas que se passam diante dele ou a melhor conduzir os interrogatórios, 

procurando descobrir intenções ocultas ou dissimuladas. A Lei Processual Civil abre 

caminhos bem claros para a descoberta das intenções, mas, infelizmente, não se pode 

dizer que o Judiciário esteja bem aparelhado para essa atividade”.
110

 

A máxima de experiência atuaria como premissa maior de uma ilação que o 

juiz formula que pode ser portadora da certeza lógica da dedução silogística, 

precisamente porque fundada em uma premissa fática de natureza geral. 
111

 

                                                                                                                                          

 

110
 MEDINA, Paulo Roberto de Gouvêa. A prova das intenções no processo civil. 

REPRO 115. São Paulo, maio/junho 2004, pág..82 

 

111
 O conceito de máxima de experiência foi formulado por Friedrich Stein em 1893, 

segundo o qual é uma regra geral construída indutivamente com base na experiência 

relativa a determinados estados de coisas.  
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Deve o juiz extrair suas noções de experiência mediante o emprego da 

ciência, ou através de procedimento dinâmico de pesquisa e controle (mecânica 

tentativa/erro ou trial and error). O juiz deve submeter a um controle crítico as noções 

que a experiência e o senso comum lhe fornecem, para verificar o fundamento de sua 

aceitabilidade.  

 

Para LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART “.... as regras 

de experiência comum não são apenas aquelas que, induzidas a partir da experiência, 

permitem um raciocínio dedutivo capaz de afirmar a verdade de um fato, mas também 

aquelas que, surgidas do senso comum e também ancoradas na experiência, são 

fundamentais para o juiz compreender um fato e, especialmente, a relação entre o 

indício e o fato essencial, ainda que não sejam capazes de garantir a incontestabilidade 

do raciocínio inferencial que ligou um ao outro‖.
112

 

 

Segundo JOÃO BATISTA LOPES as máximas de experiência ―conceituam-se 

como noções ou conhecimentos adquiridos pelo juiz, ao longo de sua experiência 

profissional, social e prática, lastreados na observação de casos particulares segundo o 

que ordinariamente acontece”.
113
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 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: RT, 

2009, págs. 143/144.  
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 LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. São Paulo: RT, 3ª ed., rev., 

atual.,ampl., 2007, pág.68.  
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Em reforço acrescenta ANDRESSA PAULA SENNA: ―Ao magistrado é dado 

zelar pela ordem interna do processo, fiscalizando a atuação processual das partes, dos 

procuradores e terceiros intervenientes, com o fim de averiguar se a atuação de todos 

respeita à seqüência de atos processuais em conformidade ao disposto no Código de 

Processo Civil e se tais atos cumprem exclusivamente as finalidades legítimas a que 

servem, de acordo com as regras jurídicas, mantendo-se a legalidade e a dignidade da 

administração do Poder Judiciário. O que se espera é que, desde o primeiro ato 

promovido no processo, antes mesmo de completar-se a relação processual juiz-autor-

réu, sejam respeitados os deveres de lealdade e boa-fé, além de todos os princípios e 

normas processuais que repudiam o uso excessivo ou distorcido das faculdades 

processuais‖.  
114

 

No caso, por exemplo, do ajuizamento de ações repetidas contra o mesmo 

réu como causa provável de abuso do direito de demandar, mediante as máximas de 

experiência pode o juiz formar o seu convencimento da ilicitude que a demanda carrega 

desde o seu nascedouro. Como bem lembrado e destacado por CARLOS AURÉLIO MOTA 

DE SOUZA “no processo moderno „ninguém se exime do dever de colaborar com o 

Poder Judiciário para o descobrimento da verdade‟ (art. 339 do CPC). Não só à 

descoberta da verdade, mas todos os figurantes no processo são convocados à rápida 

composição do litígio, a respeitar a dignidade da justiça (representada pelos órgãos 

jurisdicionais que a encarnam), e a garantir o ordenamento jurídico positivo, naquilo 

que for legitimo. (...) O dever ético-moral aí expresso não só exige a colaboração ativa 

de carrear aos autos as provas da verdade, como impede a omissão de ato ou fato que 

possa obstar o alcance dessa verdade” para então completar que a colaboração das 

partes na busca da verdade é uma “... exigência que, não cumprida ou atendida pode 

acarretar sanções diversas, de acordo com a qualidade de quem exigida, ou o alcance 

do desatendimento‖. 
115
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 SENNA, Andressa Paula. op.cit., pág.40. 
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 SOUZA, Carlos Aurélio Mota de. Poderes éticos do juiz (a igualdade das partes no 

processo e a repressão ao abuso processual). REPRO 46. São Paulo, abril/junho 1992, 

pág.49. 
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LUIZ OCTÁVIO DAVID CAVALI apresenta interessante fórmula dividida pelo 

autor em cinco etapas para aferição do abuso de direito processual, a seguir resumida: 

 

1) verificar se ato abusivo foi praticado por um dos sujeitos da relação 

processual titular de uma situação jurídica processual.  

 

2) analisar se o exercício dessa situação ocorreu com a aparência de 

legalidade. 

 

3) verificar a finalidade prevista pela lei para o ato. 

 

4) verificar se o ato tido por abusivo atinge a finalidade da lei ou foi 

praticado com desvio. 

 

 5) verificar a presença dos elementos acidentais caracterizadores do abuso. 

116
 

 

 

De qualquer forma o elemento essencial caracterizador do abuso do 

processo somada a aparência da legalidade consiste a nosso ver no desvio de finalidade 

do ato. Não basta, por exemplo, simplesmente errar (do ponto de vista eminentemente 

técnico) na decisão de ingressar com a ação A ao invés da B. O importante para 

presença do abuso do direito processual consiste no resultado causado por conta do 

desvio da finalidade do ato praticado dentro do processo. Aqui adotamos a teoria 

objetiva ou finalista importada do direito privado em que a intenção (elemento 

subjetivo) não é relevante para caracterizar o abuso. 
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  CAVALI, Luiz Octávio David. op.cit. págs. 267/269. 



79 

 

79 

 

É o que a doutrina chama de FALTA DE SERIEDADE DA DEMANDA diante da 

ausência de fundamento do pedido formulado pelo autor. Alguns elementos externos 

devem ser observados para evidenciar esta falta de seriedade da demanda, a saber: erro 

quanto a direito; impossibilidade do pedido; irrelevância da controvérsia em relação às 

consequências externas almejadas e finalmente a inverossimilhança dos fatos em 

relação às máximas de experiência e à notoriedade dos fatos afirmados. 
117

 

 

Nas palavras de EULER PAULO DE MOURA JANSEN ―a teoria abstrata da ação, 

por desvincular o direito de ação do direito material, ou seja, permitir o direito de 

ajuizamento em defesa de um direito (material) a qualquer um, mesmo que não seja 

detentor desse direito, cria um estado propício de desenvolvimento do abuso desse 

direito de ação, de aparecimento das lides temerárias e a contaminação definitiva com 

do direito processual com a famigerada má-fé‖. 
118

 

 

HELENA NAJJAR ADBO destaca com propriedade a frivolousness (caráter de 

leviandade ou frivolidade) trazido do common law como elemento de indeferimento da 

petição inicial (pleading), uma vez identificados os objetivos de importunar, provocar 

aborrecimento, procrastinar o feito ou aumentar os custos do processo. 
119

 

Ao decidir pelo ajuizamento de uma demanda judicial sabidamente 

desprovida de fundamento, por exemplo, o autor age com inconsideração com astúcia 

para atingir o caminho inverso da prudência, a imprudência. Mediante dolo ou fraude, o 

indivíduo atinge o resultado final passando por cima de seus princípios e dos princípios 

sociais (incluindo da norma), e não necessariamente fazendo o mal. 
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 ABDO, Helena Najjar. op.cit, pág.94. 
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 JANSEN, Euler Paulo de Moura. O abuso do direito propiciado pela teoria abstrata 

da ação, suas repercussões e repressão. Revista Jus Vigilantibus, Paraíba, março 2004, 

pág.5. 
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 ABDO, Helena Najjar. op.cit, pág.95. 
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No processo civil todas as decisões devem ser tomadas com prudência e 

lealdade, tendo por corolário as premissas da verdade, lealdade e boa-fé. A contribuição 

das partes para que o processo judicial possa atingir o seu objetivo, nesse sentido, é 

fundamental.  

Para CASSIO SCARPINELLA BUENO ―o princípio da lealdade significa que a 

atuação de todos os sujeitos do processo, sempre entendida a expressão na sua forma 

mais ampla de qualquer partícipe do processo, deve ser pautada nas noções de boa-fé, 

probidade e eticidade‖. 
120

 A ética processual não impede as partes de expor os fatos e 

se comportar numa disputa judicial conforme o seu interesse e em nome do desejo de 

vitória.  

Devem e pode utilizar-se de todos os meios (legais) para atingir esse 

resultado, ou seja, não é preciso faltar com a verdade para assumir uma posição 

vantajosa dentro de uma demanda judicial. Ao mesmo tempo em que não se deve 

esperar do litigante a produção de uma prova contra os seus interesses, cabe ao 

interessado na demanda estabelecer a sua estratégia processual visando provar aquilo 

que afirmara na inicial ou contestação conforme a posição (pólo) que ocupa tudo dentro 

do direito de ação e ampla defesa. 

Cabe ao magistrado enquanto dirigente da lide, equalizar o conflito posto 

pelas partes fiscalizando repelindo possível abuso do exercício de qualquer direito 

processual. Segundo JORGE AMERICANO“dizer portanto, que quem demanda usa do seu 

direito e, assim, não causa damno a ninguem, é esquecer que o litigante tem um 

adversario e que este, quando assistido por um direito; deve estar a coberto de 

quaesquer ataques injustos. São os incommodos, a diminuição patrimonial causada 

pelo contracto de honorários, a produção de provas difficeis e custosas, o abandono de 

negocios urgentes, que perecem para attender ás necessidades da demanda, emfim, a 

repercussão material mais ou menos intensa, além do damno moral, que sô em parte 

serão reparados na sentença”. 
121
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. São 

Paulo: Saraiva, 2007, vol. 1, p. 487 
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 AMERICANO, Jorge. op.cit., pág.50 
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3.2. A aplicação do nemo potest venire contra factum proprium no processo civil 

O postulado da boa-fé objetiva, como já visto anteriormente, consiste na 

mola mestre para o desenvolvimento de um processo civil probo pautado na lealdade e 

verdade. 

O comportamento das partes, ou pelo menos o que se espera frente ao dever 

de lealdade, influenciará sobremaneira o resultado final da demanda posta em 

julgamento. 
122

 

Acreditar na Justiça implica em acreditar no comportamento probo dos 

litigantes do começo ao fim da demanda. Segundo MARIANA PRETEL E PRETEL ―em 

determinados casos, é impedido o exercício de posições lícitas contrária à expectativa 

ou confiança despertada na contraparte em situações anteriormente verificadas entre os 

mesmos sujeitos ou entre o sujeito e a coletividade‖. 
123

 

 

 

                                                                                                                                          

 

122
 Como bem lembrou LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO ―Ainda que não façam, 

muitas vezes, recurso explícito à categoria, os tribunais, por vezes, recorrem a esta idéia 

ao vedar comportamentos que se contradigam entre si, praticados pelo mesmo sujeito de 

direitos. Ou seja, implicitamente, adotam a idéia de boa-fé como coerência de 

comportamento, que aqui se quer aproximar da dimensão objetiva desta categoria 

dogmática‖. (PENTEADO, Luciano de Camargo. Figuras Parcelares da boa-fé 

objetiva e venire contra factum proprium. RDPRIV 27. São Paulo, julho/setembro 

2006, pág.256). 
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 PRETEL e PRETEL, Mariana. A boa-fé objetiva e a lealdade no processo civil 

brasileiro. São Paulo: Núbia Fabris, 2009, pág.11. 

 



82 

 

82 

 

Socorrendo-se novamente do escólio de BRUNELA VIEIRA DE VINCENZI: 

“a vedação de exercícios inadmissíveis, com fulcro na regra da boa-fé, vem 

da tradição germânica ao coibir determinados casos típicos que se 

verificavam na jurisprudência, eles são a exceptio doli, o venire contra 

factum proprium, a supressio, a surrectio, dolo agit quit petit quod statim 

rediturus est (exercício de um direito sem um interesse próprio), a 

impossibilidade de alegar a própria torpeza ou defeito de forma em seu 

benefício. Todas essas situações específicas de exercício de posições 

inadmissíveis foram abarcadas pelos postulados do § 242 do BGB. Não 

obstante a manutenção tópica dos institutos, todos sofrem influxos da regra 

da boa-fé objetiva. A síntese teórica alcançada diante da elaboração 

jurisprudencial e doutrinária aponta para a aplicação da regra da boa-fé 

objetiva para a proteção das relações jurídicas subjacentes”. 
124

 

 

 

É papel da boa-fé objetiva vedar o comportamento contraditório contra um 

fato próprio. Como ensina LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO, o venire significa que 

ninguém está autorizado a contrariar um comportamento com função orientativa 

praticado anteriormente. E completa o autor dizendo que o ato próprio vincula de modo 

que contrariado pode quebrar a lealdade.  
125

 

 

 

 

 

 

                                                

124
 VINCENZI, Brunela Vieira de. op.cit., pág.165. 

 

125
 PENTEADO, Luciano de Camargo. op.cit., pág.258. Esclarece o autor que por conta 

de que a vinculatividade pessoal deriva de ato próprio daquele contra quem se invoca o 

venire, a teoria que o visa coibir é também conhecida como teoria dos atos próprios. 
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Para que o direito dê proteção à confiança, segundo RONNIE PREUSS 

DUARTE, exige-se cumulativamente nas palavras do autor: 

a) existência de uma situação justificada de confiança a ser protegida; 
126

 

b) essencialidade da situação de confiança; 
127

 

c) imputação ou responsabilidade pela situação de confiança; 
128

 

 

d) interesse na proteção da confiança. 
129

 

 

 

Em outras palavras, o comportamento da parte faz surgir à confiança na 

outra de que esta orientação de conduta será mantida.  

 

Exemplificando, é o caso, por exemplo, do locador de imóvel comercial que 

repetidamente a cada cinco anos renova o prazo contratual sem maiores dificuldades 

fazendo com que o locatário não refute em incorporar benfeitorias no imóvel 

acreditando que irá permanecer no local tempo suficiente para amortizar os 

investimentos.  

 

                                                

126
  ―Qualquer pessoa normal, submetida às mesmas circunstâncias, criaria a expectativa 

afirmada pelo sujeito?‖. (DUARTE, Ronnie Preuss. Boa-fé, abuso de direito e o novo 

código civil brasileiro. Revista RT 817. São Paulo, novembro 2003, pág.62). 

 

127
  ―A situação de confiança foi decisiva para a opção do sujeito pela prática de 

determinado ato jurídico?‖. (idem, ibidem). 

 
128

  ―O responsável pela situação de confiança é o sujeito que a incutiu?‖. (idem, 

ibidem). 

 
129

 ―A desproteção da situação criada causa prejuízos ao sujeito depositário da 

confiança?‖. (idem, ibidem). 
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Para LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO o venire contra factum proprium se 

verifica ―... nas situações em que uma pessoa, durante determinado período de tempo, 

em geral longo, mas não medido em dias ou anos, comporta-se de certa maneira, 

gerando a expectativa justificada para outras pessoas que dependem deste seu 

comportamento, de que ela prosseguirá atuando naquela direção. Ou seja, existe um 

comportamento inicial que vincula a atuar no mesmo sentido outrora apontado. Em 

vista disto, existe um investimento, não necessariamente econômico, mas muitas vezes 

com este caráter, no sentido da continuidade da orientação outrora adotada, que após o 

referido arco temporal, é alterada por comportamento a ela contrário‖. 
130

 

No exemplo citado anteriormente, subitamente o locador deixa de negociar 

com o locatário a renovação do prazo da locação agindo, aparentemente, dentro da 

legalidade. Segundo a lei das locações, o proprietário da coisa locada pra fins 

comerciais pode opor-se ao pedido de renovação judicial do prazo invocando o uso do 

imóvel por ele próprio, seu cônjuge, ascendente ou descendente, ou ainda para 

transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano. 
131

 

Afora a prova da insinceridade do pedido de retomada, nada tem a fazer o 

locatário senão ver ruir o fundo de comércio erigido na res locada. Na melhor das 

hipóteses, terá o locatário direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos 

lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do 

fundo de comércio, se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o 

destino alegado no pedido de retomada. 
132

 

Resumindo, o locador abonado disposto a pagar pela indenização pode, 

numa aparente legalidade manifestada pela exceção de retomada da coisa locada, forçar 

a ruína do negócio do locatário que durante muitos anos acreditou e confiou no 

comportamento do locador de sempre renovar o prazo da locação garantindo ser este o 

seu objetivo. 

                                                

130
 PENTEADO, Luciano de Camargo. op.cit., pág.260. 

131
Art., 52, II da Lei 8.245/1991. 

132
 Art. 52, § 3º da Lei 8.245/1991. 
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Imaginemos que o locador resolva subitamente exercer a mesma atividade 

exercida pelo locatário. Não tendo como forçar a aquisição da empresa e do fundo de 

comércio erigido no seu imóvel com sua permissão (conduta orientativa), o locador 

utiliza-se de um subterfúgio (aparentemente legal) para eliminar o seu concorrente. 

Abusa, no caso, do direito de retomada da coisa locada ao demandar no sentido mais 

amplo do conceito
133

, igualmente de forma abusiva para atingir um resultado diverso do 

previsto na lei. 

O objetivo da norma conferindo o direito – do locador - de retomada da 

coisa locada é proporcionar o uso da coisa àquele que no passado decidiu cedê-la em 

locação. Evidentemente excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico, social, boa-fé e bons costumes da lei das locações quem se utiliza do pedido 

de retomada para uso próprio apenas para prejudicar a continuidade da atividade 

empresarial do locatário que confio em seu comportamento durante décadas. 
134

 

É assim que uma vez comprovado o abuso do direito material invocado na 

ação, caracterizado o abuso do autor do direito de demandar a ensejar o reconhecimento 

da carência de ação por falta de interesse processual. 

                                                

133
 Direito de demandar envolvendo o pedido de retomada do imóvel assemelhado ao 

pedido de despejo. 

 

134
 ―Remonta ao direito romano a proteção da confiança depositada pelos sujeitos no 

tráfego jurídico. Cuida-se a proteção da confiança de um princípio fundamental de 

concretização da boa-fé. Subjazendo à boa-fé, vê-se no mais das vezes uma situação em 

que o direito protege o investimento de confiança feito pelos indivíduos. Sendo legítima 

a expectativa criada, vislumbra-se a proteção da situação, seja por influxo da cláusula 

geral da boa-fé (caso, por exemplo, da vedação do venire contra factum proprium, 

adiante examinado, ou da culpa in contrahendo), seja por dispositivos legais específicos 

(como é o caso do mandato aparente do art. 689 do CC ou da aquisição a non domino do 

art. 1.268)‖. (DUARTE, Ronnie Preuss. op.cit. pág.61). 
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3.3 O Abuso do direito processual de demandar como causa de extinção da ação 

por ausência de interesse processual 

 

Já vimos nos capítulos anteriores que o exercício anormal de um direito 

subjetivo pode caracterizar o abuso do direito, independentemente da intenção (culpa ou 

dolo) do agente. 
135

  

 

No caso específico do direito de ação toda a vez que o autor da demanda age 

com intuito protelatório faltando ao dever de dizer a verdade verifica-se o uso anormal 

do processo. 
136

 

 

Para propor com uma demanda judicial o autor deve preencher, dentre 

outros requisitos
137

, as condições da ação: legitimidade, possibilidade jurídica do pedido 

e interesse processual. 

 

                                                

135
 Seguimos a teoria objetiva da responsabilidade pelo uso anormal do direito (abuso). 

 

136
 CASTRO FILHO, José Olímpio de. Abuso do Direito no Processo Civil. Rio de 

Janeiro: Forense, 2ª ed., 1960, pág.118.  

 

Nesse sentido, ainda: ―Observa-se que a presunção de boa-fé no processo civil tem 

relevante utilidade para a criação de normas para movimentar o procedimento, pois 

somente com a confiança na conduta honesta das partes pode o legislador, em princípio, 

determinar a dialética processual, que impulsiona o avançar do procedimento‖. 

(VINCENZI, Brunela Vieira de. A boa-fé no processo civil. São Paulo: Atlas, 2003, 

pág.168). 

 

137
 Pela falta de pertinência com o tema, não serão tratados os demais requisitos da 

inicial relacionados aos pressupostos relacionados à existência e regularidade da relação 

jurídica processual. 
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Pela ausência de relevância com o tema objeto do presente estudo, não nos 

debruçaremos sobre a divergência doutrinária acerca da natureza jurídica das condições 

da ação, o que não nos impede de dizer que preferimos seguir a teoria do trinômio 

(pressupostos processuais, condições da ação e mérito) adotada pelo CPC. 
138

 

                                                

138
 ―Há correntes que as assimilam ao próprio mérito da causa e outras que as colocam 

numa situação intermediária entre os pressupostos processuais e o mérito da causa. 

Fala-se, portanto, ora em binômio, ora em trinômio das questões que o juiz há de 

solucionar no processo. Nosso Código, todavia, optou claramente pela teoria do 

―trinômio‖, acolhendo em sua sistemática as três categorias fundamentais do processo 

moderno, como entes autônomos e distintos, quais sejam: os pressupostos processuais. 

As condições da ação e o mérito da causa. Parece-nos que foi muito feliz a opção do 

legislador brasileiro, pois a melhor e mais atualizada doutrina é, sem sombra de dúvida, 

a que se filia ao aludido trinômio‖. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Pressupostos 

processuais, condições da ação e mérito da causa. REPRO 17. São Paulo,janeiro/março 

1980, pág.46).  

 

Essa também é a opinião de Arruda Alvim, Ada Pellegrini Grinover Cândido Rangel 

Dinamarco, Nelson Nery Junior, Rodrigo da Cunha Lima Freire, entre outros. È assim 

que a legitimidade, a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual são 

condições para admissibilidade do provimento de mérito. 

Nesse sentido: ―A ação é o poder jurídico efetivo que visa à obtenção de uma sentença 

de mérito (exercício de um direito subjetivo público). Para tanto, é imprescindível a 

presença de condições satisfatórias que a tornem capaz de gerar seus efeitos na órbita 

substantiva. Esses requisitos indispensáveis de sua existência válida são três: a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Assim, enquanto 

o direito constitucional de ação pertence a todos, incondicionalmente, a ação válida 

pertence àqueles que preencham seus requisitos‖. (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel dias. A 

metodologia no exame no trinômio processual: pressupostos processuais, condições da 

ação e mérito da causa - o pensamento do Prof. Alfredo Buzaid. REPRO 72. São Paulo, 

outubro/dezembro 1993, pág.340). 

 



88 

 

88 

 

Como bem sintetizou HUMBERTO THEODORO JÚNIOR ―ao vetar a seus 

súditos fazer justiça pelas próprias mãos e ao assumir a plenitude da jurisdição o Estado 

não só se encarrega da tutela jurídica dos direitos subjetivos privados, como se obriga a 

prestá-la sempre que regularmente invocada‖. 
139

 

Desse monopólio da justiça decorrem duas importantes consequências, no 

caso a obrigação do Estado de prestar a tutela jurídica aos cidadãos e o direito subjetivo 

de ação. 
140

 

 

Para exercer o direito subjetivo de ação deve o interessado preencher as 

condições da ação, ou seja, ser parte legítima para um pleito judicial juridicamente 

possível. Além disso, deve o autor da demandar demonstrar ter interesse processual na 

causa posta em juízo. 
141

 

                                                

139
 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Pressupostos processuais, condições da ação e 

mérito da causa. REPRO 17. São Paulo, janeiro/março 1980, pág.41 

 

140
 Idem. ibidem 

141
 Apoiando-se na lição de Liebman, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR esclarece que a 

ação é o direito subjetivo que consiste no poder de produzir o evento a que está 

condicionado o efetivo exercício da função jurisdicional (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. op.cit. pág.41). E completa o autor: ―Exerce o direito de ação, como direito 

subjetivo público à tutela jurisdicional, não apenas o autor mas igualmente o réu, visto 

que este também, ao se opor à pretensão do primeiro, pede um provimento contrário ao 

reclamado na propositura da causa, isto é, postula a declaração de ausência do direito 

subjetivo invocado pelo autor‖. (op.cit. pág. 42).  

No mesmo sentido: ―Como a ação pertence a uma categoria dinâmica e independente, a 

análise desses requisitos deve ser dissociada do direito substantivo e da relação 

processual. As condições da ação devem ser consideradas na hipótese figurada na inicial 

pelo autor, levando-se em conta a situação fática e o direito alegado, em tese.‖. 

(FIGUEIRA JÚNIOR, Joel dias. op.cit., pág.341). 
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Pela correspondência com o tema aqui tratado, das condições da ação 

ocupar-nos-emos apenas com o interesse processual e principalmente as consequências 

de sua falta. 

 

Sob o aspecto da semântica, ter interesse implica ―estar entre‖ ou ter 

―empenho em relação a alguma coisa‖. Como bem destacado por RODRIGO DA CUNHA 

LIMA FREIRE o vocábulo interesse em linguagem técnica ou científica relaciona-se com 

a utilidade ou vantagem moral, econômica, social, individual, coletiva, geral, nacional, 

particular ou pública que pode ser encontrada em alguma coisa. 
142

 

Nesse sentido, o interesse na teoria geral do processo relaciona-se ao juízo 

de valor que o homem realiza e decide por ocupar a posição de autor numa demanda 

judicial. È um ato de inteligência, utilidade ou valor que precede e constitui o escopo da 

vontade. 
143

 Tem o autor da demanda judicial interesse processual quando demonstrar a 

necessidade de socorrer-se da via processual para preservar o que o direito objetivo 

(interesse material) lhe confere mediante o exercício do direito subjetivo de ação. Além 

disso, deve o autor demonstrar a utilidade do provimento judicial almejado pela via 

processual adequada.
144

 

                                                

142
 FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. Condições da ação: enfoque sobre o interesse de 

agir. São Paulo: RT, 2a.ed., 2001, pág.19 e 20. 

 

143
 FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. op.cit. pág.21, apoiando-se em Ugo Rocco. 

 

144
 Nas palavras de Nelson Nery Júnior ―Existe interesse processual quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade, do ponto de vista prático. Movendo a 

ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não 

lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta inexistência do 

interesse processual‖. (NERY JUNIOR, Nelson. Condições da ação. REPRO 64. São 

Paulo, outubro/dezembro 1992, pág.38) 
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Discorrendo sobre o interesse processual assim ponderou ADROALDO 

FURTADO FABRÍCIO: ―O requisito consiste em ser a prestação jurisdicional buscada pelo 

autor necessária e útil, vale dizer, a ação só será admitida se a atuação do Estado-juiz 

for a única, nas coordenadas do caso concreto, capaz de assegurar ao demandante a 

satisfação da pretensão de direito material por ele manifestada. Do ponto de vista da 

necessidade, a imposição da restrição visa impedir que alguém provoque a atividade 

jurisdicional do Estado por mero capricho ou comodismo, quiçá com o só propósito de 

molestar o réu, quando estava apto a obter o mesmo resultado por seus próprios meios e 

sem resistência. Na perspectiva da utilidade, supõe-se que a sentença almejada 

represente um proveito efetivo para o autor, no sentido de assegurar-lhe uma posição 

jurídica mais vantajosa do que a anterior. A conceituação do interesse processual por 

essa dupla visualização garante que o aparelhamento judiciário não seja utilizado como 

órgão de consulta para a simples solução acadêmica de teses jurídicas e que, de outra 

banda, dela não se abuse como instrumento de intimidação ou de pressão‖.
145

 

Como assevera ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, as condições da 

ação referem-se à aptidão ao exercício regular do direito de ação, ou nas palavras do 

autor um requisito para o julgamento do mérito ou mesmo o julgamento do próprio 

mérito.
146

 

                                                

145
 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. Extinção do Processo e Mérito da Causa. REPRO 

58. São Paulo, abril/junho 1992, pág.21. 

 

146
 ―A denominação de ―condição da ação‖ costuma merecer, também, apoio, reparo ou 

esclarecimento, quanto ao seu significado, apontando-se, conforme o entendimento, que 

seria uma condição, na verdade, para o exercício regular do direito de ação, um 

requisito para o julgamento do mérito ou mesmo o julgamento do próprio mérito. A 

concepção adotada, em termos de filiação à teoria concreta, eclética ou abstrata da ação, 

com as suas ramificações, produz conseqüências acadêmicas e práticas no tratamento da 

questão‖. (MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O acesso à justiça e as condições 

da ação. REPRO. São Paulo, 174, agosto 2009, pág.326).  
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É necessária a via judicial quando o lesado necessita da intervenção estatal 

como forma de remediar uma lesão de direito. É útil a ação onde o autor demonstra a 

adequação do meio escolhido e o interesse no resultado final da demanda (utilidade 

substancial). 
147

 

Para JOEL DIAS FIGUEIRA JÚNIOR ―O interesse para agir em Juízo consiste 

na necessidade jurídica de obter uma providência (tutela jurisdicional) do Estado para a 

satisfação de uma pretensão, ou seja, interesse em que o Estado-Juiz se pronuncie a esse 

respeito. Só detém interesse para agir o sujeito que alega (pretensão afirmada) possuir 

um direito substancial ameaçado, lesado ou insatisfeito, para a formação de um processo 

contencioso ou voluntário. Esse interesse configura-se pela necessidade de obtenção da 

tutela do Estado (providência quanto ao bem jurídico pretendido). Trata-se de interesse 

em movimentar a máquina judiciária para obter a consecução de uma pretensão 

(resistida, insatisfeita ou não-contenciosa). O interesse de agir não tem qualquer relação 

com o legítimo interesse, mencionado pelo legislador brasileiro, no art. 76 do CC‖. 
148

 

RODRIGO DA CUNHA LIMA FREIRE foi preciso ao dizer que ―há no direito, 

então, interesses materiais ou substanciais que dão origem aos direito subjetivos 

materiais ou substanciais, e interesses processuais ou instrumentais na resolução dos 

conflitos de interesses (materiais ou substanciais) afirmados em juízo, limitando o 

direito de ação‖. 
149

 

Em outras palavras, violado o direito subjetivo material surge o interesse 

material da parte lesada de repor a situação ao estado anterior que, não acontecendo 

espontaneamente ou mesmo mediante provocação extrajudicial, nasce então para o 

lesado o interesse processual de acionar o judiciário exercendo o direito subjetivo 

processual de ação.  

                                                

147
 FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. op.cit. pág.159. 

148
 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel dias. op.cit. pág.346. 

 

149
 FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. op.cit. pág.31. 
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Tudo isso sob a ótima da visão concretista onde predomina a autonomia do 

direito de ação frente ao direito material, corrente predominante na doutrina atual. Na 

visão civilista, o interesse processual decorreria automaticamente ou consequentemente 

à violação de um direito subjetivo material. 
150

 

JÔNATAS LUIZ MOREIRA DE PAULA, apoiando-se na doutrina de Liebman, 

traçou interessante e pertinente paralelo entre o direito de ação e o direito à ação. 

Segundo o autor o direito de ação envolve o direito subjetivo público constitucional, 

independente e autônomo; já o direito à ação necessita da análise dos requisitos 

autorizadores para o ajuizamento à luz das condições da ação. E exemplifica: ―Assim, 

por exemplo, é possível compreender que o solteiro tem direito de ação, mas não tem o 

direito à ação de separação judicial, porque carece das condições para propor tal ação‖. 

151
  

Discorrendo especificamente sobre o interesse processual e o direito 

subjetivo de ação completa o autor: ―O interesse surge do direito subjetivo e se 

apresenta como a maneira ou o modo de satisfação do direito subjetivo‖.  

 

                                                

150
 ―A proclamada autonomia da ação e sua independência em relação ao direito 

material não foi obra de um acaso legislativo ao, por exemplo, contemplar as condições 

da ação no art. 267, VI, do CPC. Ela se deu em razão do acolhimento de uma evolução 

doutrinária iniciada a partir da polêmica de Windischeid e Müther (1856-1857), da qual 

se obteve a autonomia da ação e os consequentes postulados teóricos agrupados nas 

chamadas teorias concreta da ação e abstrata da ação, que muito marcaram a ciência 

processual no século XX. O direito processual brasileiro, que até então assistia essa 

discussão doutrinária na Europa, pôde efetivamente envolver-se no tema e tratar 

cientificamente a autonomia da ação com a vinda de Enrico Tullio Liebman a São Paulo 

na década de 40‖. (PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. Interesse processual e a 

fungibilidade da causa de pedir. REPRO 177. São Paulo, novembro 2009, pág.334). 

 

151
 PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. op.cit., pág.336. 

http://www.revistasrtonline.com.br/portalrt/template.htm?view=document&doc_action=setdoc&doc_keytype=contents&doc_key=XXXlei_5869_ART267XXX&hash=ART267_INCISOVI&target=mainFrame
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Para então finalmente arrematar: ―Daí ser possível afirmar que o interesse é 

o liame entre o direito material e o direito processual, pois dele se exprimirá o 

comportamento ou a situação a ser materializada por determinação judicial e a 

justificativa para o acesso à justiça e o desenvolvimento do sistema jurisdicional. No 

primeiro caso tem-se a pretensão; no segundo o interesse de agir‖ 
152

 

 

É assim que faltando interesse processual ao autor para propor 

determinada demanda judicial, falta-lhe condição ou aptidão para o julgamento do 

mérito do pedido formulado.  

 

Quando o autor da ação carecer de interesse processual quer pela ausência 

de necessidade da via judicial ou mesmo da utilidade do resultado prático pode-se 

chegar à conclusão, conforme o caso concreto, da presença do abuso do direito de 

demandar, ou seja, quando o autor não tem interesse de agir, ou quando tal interesse é 

imoral ou ilícito poderá estar abusando do direito subjetivo processual. Essa é a opinião 

de JOSÉ OLIMPIO DE CASTRO FILHO: “... para que um autor possa pedir corretamente a 

prestação jurisdicional, há de satisfazer certas exigências processuais, umas relativas 

ao próprio processo e outras referentes ao pedido que efetua” para então concluir que 

“...já ai se pode perceber como descobrir, com mais facilidade, ou menor dificuldade, o 

abuso do direito no processo”. 
153

 

                                                

152
 Exemplificando: ―Por exemplo, o direito (subjetivo) de crédito pode ser exercido de 

diversas maneiras, como a cobrança amigável (interesse), como a compensação de 

créditos (interesse), a cessão de créditos (interesse), a renúncia ao crédito (interesse), a 

propositura da ação de execução desse crédito (interesse) ou a propositura da ação 

monitória (interesse) caso tenha havido a prescrição da ação executiva. Todo interesse 

advém do direito subjetivo. Por isso, há que se considerar para fins jurídicos que todo o 

interesse deva ser juridicamente relevante e contemplado explícita ou implicitamente 

pela norma jurídica. Se não houver tal relevância jurídica, o interesse somente será 

moral, econômico, político ou religioso, e não terá força suficiente de proteção 

jurisdicional‖. (PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. op.cit., págs. 342 e 343) 

 
153

 CASTRO FILHO, José Olímpio de. op.cit. págs118/119 e 124. 
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Nesse caso, deve o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito de 

duas maneiras: (1) uma vez evidenciada de ofício, é causa de indeferimento da inicial na 

forma do inciso I do art.267 c/c o inciso III do art. 295, ambos do CPC; (2) Se depender 

da instrução, deve ser motivo de extinção na forma do inciso VI do art. 267 do CPC.
154

 

A carência de ação assume o status de questão de ordem pública podendo 

ser decretada de ofício e em qualquer tempo ou grau de jurisdição. No caso específico 

do abuso do direito de demandar não nos parece razoável (apesar de hipoteticamente 

possível) o indeferimento da inicial diante da precocidade de elementos nos autos, antes 

da citação e contestação do réu, para formação do convencimento do juiz. 
155

 

                                                                                                                                          

 

154
 Segundo NELSON NERY JUNIOR ―O juiz deve verificar a existência dessas condições 

já no exame da peça exordial. Sendo a parte manifestamente ilegítima ou carecer o autor 

de interesse processual (art. 295, CPC). Quando a aferição da legitimidade depender de 

prova, o juiz não poderá indeferir a inicial. Caso o magistrado não tenha feito esse 

exame inicial e, no curso do processo, venha a ser preenchida condição da ação 

inexistente no momento da propositura da ação, deverá julgar o mérito. A recíproca é 

verdadeira: presentes as condições da ação quando do ajuizamento e houver carência 

superveniente, o magistrado deverá extinguir o processo sem julgamento do mérito. 

Conclui-se, portanto, que todas as condições da ação deverão estar presentes no 

momento da prolação da sentença de mérito‖. (NERY JUNIOR, Nelson. Condições da 

ação. REPRO 64. São Paulo, outubro/dezembro 1992, pág.40).  

 

155
 Para ALCIDES DE MENDONÇA LIMA, ―a aferição do ―abuso do direito de demandar‖, 

em regra, é procedida por ocasião da sentença que extinga o processo com julgamento 

do mérito. Mas pode acontecer que seja reconhecido pelo juiz ao proferir sentença que 

extinga o processo sem julgamento do mérito. Na primeira hipótese, a vitória caberá à 

parte que o mereça, quanto ao direito controvertido, embora possa ser privada das 

vantagens processuais, se tiver agido com malícia, tornando-se litigante de má fé. Na 

segunda, porém, a lide permanecerá em aberto, ainda que possa caber a sanção pelos 

atos de improbidade praticados pelo autor, pelo réu e, até, pelos dois‖. (LIMA, Alcides 

de Mendonça. op.cit, pág.62). 

http://www.revistasrtonline.com.br/portalrt/template.htm?view=document&doc_action=setdoc&doc_keytype=contents&doc_key=XXXlei_5869_ART295XXX&hash=ART295&target=mainFrame
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Extinta a ação, não pode o autor redistribuí-la sem corrigir o erro da 

anterior. Essa a melhor interpretação do art. 268 do CPC ao dispor que um feito extinto 

por falta de condição da ação só pode ser reproposto desde que corrigido o defeito pré-

existente. 

Isto significa que a mesma ação não pode ser reproposta e sim outra desde 

que suprido o obstáculo anterior que motivou a extinção. Entender o contrário seria 

legitimar estranha permissão ao autor para repropor com o mesmo defeito da anterior, 

ação extinta por ausência de interesse processual.  

Para reforçar o descabimento da repropositura da ação antes extinta por 

apresentar algum defeito, vale destacar o julgamento ocorrido em 17 de outubro de 2010 

no STJ no Recurso Especial nº 160.850/SP sob a relatoria do Ministro Cesar Asfor 

Rocha e a participação dos Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira (voto vencido), Ruy 

Rosado de Aguiar e Aldir Passarinho Júnior.
156

 

 

No caso, em ação civil pública discutia-se a cobrança de diferenças 

creditadas a menor sobre os saldos das cadernetas de poupança com aniversário na 

segunda quinzena do mês de março de 1990. 

 

                                                                                                                                          

 

156
 Ementa: Processual civil. Ilegitimidade passiva. Extinção do processo sem 

julgamento de mérito. Indeferimento da inicial. Sentença sem recurso. Efeitos. Coisa 

julgada material. A sentença que indefere a petição inicial e julga extinto o processo, 

sem o julgamento de mérito, pela falta de legitimidade passiva para a causa, faz trânsito 

em julgado material, se a parte deixar transcorrer em branco o prazo para a interposição 

do recurso cabível, sendo impossível o novo ajuizamento de ação idêntica.  Recurso 

especial conhecido e provido. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma, 

Recurso Especial nº 160.850/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, julgado em 

17/10/2000, DJ 05/03/2001, p. 167). 
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A instituição financeira ré pleiteava o reconhecimento de sua ilegitimidade 

ampara em coisa julga material em relação ao tema em ação anterior. O autor da ação 

defendia que,a teor do inciso VI do art. 267 c/c art. 268 ambos do CPC, a decisão que 

extingue processo sem julgamento de mérito faz coisa julgada meramente formal, 

podendo a ação ser novamente proposta. 

 

Na ocasião decidiu-se por maioria de votos que a sentença que indefere a 

petição inicial e julga extinto o processo, sem o julgamento de mérito, pela falta de 

legitimidade passiva para a causa, faz trânsito em julgado material se a parte deixar 

transcorrer em branco o prazo para a interposição do recurso cabível. 

 

Segundo o Ministro relator, o fato da parte vencida em ação precedente ter 

deixado passar em branco o prazo para o recurso contra o indeferimento de sua petição 

inicial e, logo em seguida,ajuizar ação idêntica com as mesmas partes, pedido e causa 

de pedir, caracteriza ofensa à coisa julgada material mesmo em se tratando das hipóteses 

do artigo 267 do CPC. 

 

De qualquer forma ponderou o relator que a correção da deficiência 

anteriormente verificada possibilitaria o ajuizamento de semelhante ação mas nunca 

idêntica à anteriormente ajuizada. 
157

 

 

A carência de ação pela ausência de qualquer uma de suas condições, é bom 

que se diga, pode ser alegada em defesa ou reconhecida de ofício por se tratar de 

matéria de ordem pública que transcende aos interesses apenas das partes envolvidas. 

                                                

157
 O Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira divergiu do voto do relator ponderando 

que “O Código, por outro lado, no art. 268, é enfático ao dizer da possibilidade da 

renovação nas hipóteses elencadas no art. 267, à exceção do inciso V e, segundo a 

doutrina, também do inciso IX. Ou seja, não ocorrendo litispendência, coisa julgada ou 

perempção (que se verifica quando a repetição se dá por três ou mais vezes), é possível 

a repetição da causa”. (voto-vencido no Recurso Especial nº 160.850/SP julgado pela 

4ª Turma do STJ em 17/10/2000, DJ 05/03/2001).  
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Seguindo o sistema adotado no Brasil idealizado por Enrico Tullio Liebman, 

tem interesse processual o autor que demonstrar a necessidade e a utilidade da via 

judicial para satisfação do direito que invoca. 
158

 

 

Na visão de JOSÉ IGNÁCIO BOTELHO MESQUITA o interesse processual se 

revela pelo fato do autor não dispor da justiça pelas próprias mãos, ou seja, ele depende 

do poder judiciário para atingir o efeito pretendido com a ação.
159

  

 

Somada à necessidade da via judicial, deve o autor provar a utilidade 

daquilo que pleiteia frente ao Poder Judiciário, até porque ―... não se pode perder de 

vista que a noção de necessidade da via judicial envolve a da utilidade dessa via. 

Necessário só pode ser o que seja útil‖. 
160

 

 

                                                

158
 Para JÔNATAS LUIZ MOREIRA DE PAULA “...Liebman notabilizou-se por mesclar as 

posições abstrata e concreta do direito de ação: abstrata, porque o exercício do direito 

de ação independe da existência do direito material; concreta, porque o êxito da ação - 

permitir o exame do mérito - fica na dependência da existência das chamadas 

“condições da ação‖. (PAULA, Jônatas Luiz Moreira de. Interesse processual e a 

fungibilidade da causa de pedir. REPRO 177. São Paulo, novembro 2009, pág.335) 

 

159
 Nas palavras do autor: ―o que se tem de indagar é apenas se o efeito pretendido pode 

ser produzido pelo autor, de mão própria, independentemente do recurso ao Poder 

Judiciário, ou se somente poderá ser alcançado pela via judicial‖. (MESQUITA, José 

Ignácio Botelho de; LOMBARDI, Mariana Capela; REAL, Rodolfo da Costa Manso; 

AMADEO, Luiz Guilherme Pennacchi Dellore e ZVEIBIL, Daniel Guimarães. Os 

colapso das condições da ação?: Um breve ensaio sobre os efeitos da carência de ação. 

REPRO 152. São Paulo, outubro 2007, pág.;29). 

 

160
 MESQUITA, José Ignácio Botelho de, et.al., op.cit. pág.30. 
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Para NELSON NERY JUNIOR “existe interesse processual quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade, do ponto de vista prático. Movendo a 

ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional 

não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta inexistência 

do interesse processual”.
161

 

Assim é que o autor de uma ação judicial deve demonstrar o estado de 

necessidade e utilidade para obter a proteção judicial, ou seja, algo a defender que seja 

objeto de uma pretensão apta a merecer o amparo (coercitivo) do Poder Judiciário.  

 

Segundo RUI STOCO 
162

 o exercício da demanda acha-se condicionado a um 

motivo legítimo ou uma razão séria para invocar a tutela jurídica. Sem a necessidade ou 

a utilidade o autor pode incorrer no abuso do direito de demandar. 

O abuso do direito de demandar pode se revelar tanto pela análise do 

exercício (abusivo) do direito subjetivo material a ser objeto da tutela jurisdicional, ou 

pela simples intenção do autor com a propositura deu ma demanda mais prejudicial ao 

réu. 

Imaginemos uma situação em que o autor realmente tenha um direito 

material a ser tutelado. Ao exercer esse direito o autor age de forma anormal e abusiva 

de maneira tal que fique caracterizado o ato ilícito na forma do art.187 do CC. Nesse 

exemplo, o resultado da demanda efetivamente não é o mais importa ao autor da ação, e 

sim o prejuízo que a tutela jurisdicional invocada pode causar na esfera patrimonial ou 

moral do réu. 

                                                

161
 NERY JUNIOR, Nelson. Condições da ação. REPRO 64. São Paulo, 

outubro/dezembro 1992, pág..39. 

 

162
 STOCO, Rui. Abuso do direito de estudar em juízo: direito de reparação por má-fé 

processual. Consulex, vol. 12, n. 280, 56/59, setembro 2008. 
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E exemplo corriqueiro envolve as centenas de pedido de falência como 

forma de intimidar o devedor ao cumprimento de obrigação pecuniária inadimplida. 

Sabidamente o credor não tem o menor interesse na quebra do devedor, e sim busca a 

forma mais coercitiva possível para saldar o seu crédito. Neste caso, pela letra fria da 

norma tem o credor o direito de pedir a falência do devedor. No entanto, avaliada sua 

intenção distorcida quanto ao resultado, pode o juiz reconhecer a ausência de legítimo 

interesse processual do autor extinguindo a ação sem o julgamento do mérito. 

Nas palavras de EVERARDO DE SOUZA é ―inegável que o útil está 

implicitamente compreendido no necessário‖. Segundo o autor ―se o interesse abrange a 

necessidade, que existe para o autor, de alcançar a tutela jurídica, óbvio que deve esse 

interesse redundar-se em proveito ou utilidade para o titular do direito subjetivo, que 

recorre ao Poder Judiciário‖, para então arrematar:‖ Quem intenta uma ação em juízo, 

sem condições de obter alguma vantagem ou utilidade, é porque, certamente, não 

necessita da proteção judicial. É porque dispõe de outro meio pronto e eficaz para ser 

atendido em sua pretensão”.
163

 

O devedor que susta os efeitos do protesto mediante ação cautelar 

depositando o valor do título mercantil, apenas e tão somente para tornar viável sua 

participação em determinado certame licitatório. 

Decorridos mais de 30 (trinta) dias da efetivação da liminar obtida o autor 

(devedor) não ajuíza a ação principal sujeitando-se aos efeitos do inciso I do art. 808 do 

CPC
164

, já que neste momento o apontamento do título não se apresenta mais como 

empecilho. Com a provável extinção da cautelar, o autor da ação levanta o valor 

depositado judicialmente, permanecendo na situação de inadimplente. 

                                                

163
 SOUZA, Everardo de. Interesse de agir. REPRO 31. São Paulo, julho/setembro 

1983, págs.36/37. 

164
 ―Cessa a eficácia da medida cautelar: I - se a parte não intentar a ação no prazo 

estabelecido no art. 806‖. 
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Neste exemplo, o autor abusou do direito de ação apenas objetivando 

maquiar uma situação de adimplência perante a comissão julgadora do processo 

licitatório de que pretendia participar. 
165

 

A grande dificuldade de se provar a intenção do abuso do direito de 

demandar, revelada principalmente pela escassez de decisões judiciais que efetivamente 

puniram os autores de demandas mal intencionadas, não pode servir de desamino para o 

debate de um tema recorrente e bastante sério. A impunidade é repudiante, seja ela qual 

for e da intensidade lesiva que for.  

A impunidade processual não pode escapar desse sentimento de Justiça que 

deve nortear o processo judicial.Da mesma forma que o crime de estelionato é punido 

pela norma, por que não o estelionato processual daquele – o improbus litigator - que 

age com ―desfaçatez‖ e ―sorrateiramente‖ mascara o ânimo de prejudicar sob a 

aparência da legalidade. 

Outro exemplo de abuso do direito de demandar destacado pela doutrina 

envolveria a desmedida propositura de seguidas ações contra o mesmo réu até que o 

objetivo seja alcançado em uma delas num juízo simpatizante com o ―direito‖ invocado 

na vestibular.Ao invés de processar a matriz o autor opta, por exemplo, por ajuizar 

ações judiciais em cada Comarca onde o réu possui filial, tendo todas as demandas à 

mesma causa de pedir e pedido.  

                                                

165
 Nas palavras de ANDRESSA PAULA SENNA, ―o abuso do direito processual 

caracteriza-se, sobremaneira, pela preexistência de norma jurídica que atribua 

objetivamente o direito do sujeito processual a praticar determinado ato processual, em 

certo momento do trâmite processual. Ocorre que, ao exercer esse direito de que é 

titular, a parte, procurador ou interveniente acaba por desviar a finalidade do ato 

processual praticado, revestindo-o de propósito anormal e malicioso que ultrapassa o 

limite da defesa dos interesses próprios (ou do litigante em favor do qual o interveniente 

ou procurador atuou) e a simples refutação dos argumentos, passando a prejudicar o 

outro litigante ou a terceiros envolvidos e afetando a confiabilidade da Justiça‖. 

(SENNA, Andressa Paula. op. cit., pág.16). 
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Ao mesmo tempo em que essa decisão implica num custo muito maior para 

o réu, pode ainda proporcionar ao autor maiores chances de sucesso dependendo do 

entendimento de cada juiz, caso os feitos não sejam reunidos por conexão. 

 

Segundo RUI STOCO “... o abuso do direito de demandar significa que a 

própria ação intentada é temerária, sem origem ou com suporte em fatos inexistentes 

ou diversos daqueles expostos. (...) Portanto, o abuso do direito de demandar 

contamina a ação como um todo enquanto o ato de má-fé praticado no processo, como 

acontecimento episódico ou isolado, pode, no máximo, conduzira anulação do ato ou 

apenas ao reconhecimento do comportamento repudiado pela lei, com a consequente 

imposição de sanção pecuniária. Também assume contornos de excesso a interposição 

de várias ações com o mesmo objeto ou a renovação de causa idêntica já decidida e 

com trânsito em julgado‖. 
166

 

 

Todo o exagero deve ser repreendido, como no caso do abuso do direito em 

que a norma passou a expressamente considerar um ato ilícito. Nesta linha de 

pensamento, considerar abuso de direito de demandar qualquer ação em que o autor não 

tenha tido sucesso seria o mesmo que banalizar o instituto enfraquecendo e retirando-o a 

importância. 

 

Ao mesmo tempo, a criação demasiada de filtros para apontar o abuso do 

direito de demandar pode, igualmente, ser o começo do fim de uma teoria que ainda 

engatinha na doutrina e jurisprudência. 

De se destacar a redação do art. 2º do CPC de 1939 ao eleger o legítimo 

interesse econômico e moral como condição para propositura da ação judicial, em nítida 

referência ao abuso do direito de demandar: “Para propor ou contestar ação é necessário 

legítimo interesse, econômico ou moral”.  

                                                

166
 STOCO, Rui. Abuso do direito e má-fé processual. São Paulo: RT, 2002, pág.77. 
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Em complemento, o “caput” do Art. 3º do antigo CPC punia o aquele que 

intentasse ação por espírito de emulação, mero capricho, ou erro grosseiro: 

―Responderá por perdas e danos a parte que intentar demanda por espírito de emulação, 

mero capricho, ou erro grosseiro‖.  

De se lamentar a exclusão desses artigos no CPC de 1973, omissão mantida 

por enquanto no projeto do novo CPC originário do Senado Federal sob o nº 166/2010. 

 

É assim que defendemos a falta interesse processual do autor que abusa do 

direito processual de demandar, devendo a ação ser extinta sem o julgamento do mérito 

sem prejuízos de outras sanções a serem aplicadas pelo magistrado da causa.  
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3.4 O abuso do direito de demandar nos Tribunais 

 

O STF sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, já reconheceu e puniu 

(ainda que sob o amparo da litigância de má-fé o que a nosso enquanto ato ilícito puro 

se diferencia do ato abusivo próprio), aquele que abusa de um direito processual.  

 

Apenas recapitulando, entendemos serem distintos os atos que conduzem às 

penas de litigância de má-fé do ato abuso processual de demandar. Enquanto a litigância 

de má-fé envolve prática ilícita contemplada na norma, o abuso do direito de demandar 

reveste-se das características próprias com desvio de finalidade, conferindo ao ato a 

aparência de legalidade que o ilícito pura nunca o terá. 

 

Predominam os julgados reprimindo o abuso do direito de recorrer 

manifestado pela interposição de recursos repetitivos - especialmente nos casos de 

embargos declaratórios contra a mesma decisão.  

 

Nesse sentido, a título de exemplo: 

 

“O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o 

postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa 

repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser 

recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a 

imposição de multa. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui 

inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir o abuso processual e a obstar o 

exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação 

censurável do "improbus litigator". Precedentes”.
167

 

 

                                                

167
 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma, AI nº 222179, Relator  Min. Celso 

de Mello, julgado em 09/03/2010, DJe-062 DIVULG 08-04-2010 PUBLIC 09-04-2010 

EMENT VOL-02396-02 PP-00414. 
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“DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. - O 

direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da Constituição não pode ser 

invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do dever de 

observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando-

se de controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados 

pela legislação processual comum. A mera invocação do direito de petição, por si só, 

não basta para assegurar à parte interessada o acolhimento da pretensão que deduziu 

em sede recursal. Precedentes”.
168

 

 

Mesmo que em menor escala, pode-se dizer que o abuso do direito de 

demandar vem tomando corpo nos tribunais, especialmente em demandas cujas iniciais 

traduzem-se em textos padronizados e repetitivos envolvendo matéria já pacificada na 

jurisprudência.  

 

Na APELAÇÃO nº 1572284600 interposta por Antônio Carlos Vidal, sendo 

apelado o Jornal Folha da Região, recurso julgado em 27 de janeiro de 2006 pela 3ª 

Câmara de Direito Privado do TJ/SP, o Relator Desembargador Flávio Pinella Helaehil 

manteve a sentença de Primeira Instância que havia extinguido a ação por falta de 

interesse do autor que agiu em manifesto abuso do direito de demandar. 

 

Segundo o voto do relator “O feito comportava julgamento antecipado, ante 

o manifesto abuso do direito de ação pelo autor, fomentando uma ação de indenização 

por danos morais, quando nenhum dano havia. A simples narração dos fatos já 

permitia aferir com precisão que faltava interesse ao autor, ante a manifesta ausência 

de direito‖.
169

 

                                                

168
 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma, AI nº 245004, Relator Min. Celso de 

Mello, Segunda Turma, julgado em 26/10/1999, DJ 26-11-1999 PP-00102 EMENT 

VOL-01973-09 PP-01908.  

 

169
 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Voto n° 299 proferido no 

Recurso de Apelação nº 1572284600 julgado em 27 de janeiro de 2006 pela 3ª Câmara 

de Direito Privado. 
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Na APELAÇÃO nº 1231474002 interposta por Orlando Siqueira Leite Filho, 

sendo apelada Medial Saúde S/A, recurso julgado em 29 de abril de 2009 pela 29ª 

Câmara de Direito Privado do TJ/SP, o Relator Desembargador Pereira Calças 

indeferiu, por falta de interesse processual, inicial onde o autor buscava impedir que a 

seguradora ajuizasse qualquer espécie de cobrança de quantia que o segurado entendia 

indevida. No caso concreto, o autor da ação - um deficiente visual - assinou um termo 

de responsabilidade pelas despesas médico-hospitalares decorrentes da internação de 

seu irmão ocorrida em 26.03.2007. 

 

Segundo a versão da inicial, o autor não tinha na época dos fatos condições 

de avaliar as consequências do documento que estava assinando, quer por sua 

incapacidade visual ou mesmo pelo estado emocional em que se encontrava por conta 

do atendimento emergencial que o seu irmão necessitava. Prestigiando o ―amplo e 

ilimitado acesso à jurisdição‖, entendeu o relator que o Judiciário não poderia impedir 

que a seguradora ingressasse com as medidas judiciais que entendesse cabíveis, mesmo 

que a pretensão deduzida seja infundada, inexistente ou absurda. Para as hipóteses de 

lide temerária, segundo o relator, o sistema processual prevê as penas por litigância de 

má-fé, o que data vênia discordamos por entender que os atos de litigância de má-fé não 

se confundem com o abuso do direito de demandar, este sim verdadeiro ato abusivo 

revestido inicialmente de aparente licitude. 
170

 

                                                

170
 Segundo o relator Desembargador Pereira Calças: “Em suma, o direito de ajuizar 

ação, mesmo que a pretensão deduzida seja infundada, inexistente ou absurda, não 

pode ser coibido por decisão judicial, sendo certo que o sistema prevê as punições 

cabíveis contra o abuso do direito de ação, como, por exemplo, a litigância de má-fé 

(art. 14, II, III e as figuras do artigo 17, CPC), com expressa regulamentação da 

responsabilidade das partes por dano processual e o estabelecimento de multa e 

indenização, que, inclusive, pode ser liquidada por arbitramento (art. 18, CPC)”. 

(BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Voto n° 15.863 proferido no 

Recurso de Apelação nº 1231474002, julgado em 29 de abril de 2009 pela 29ª Câmara 

de Direito Privado). 
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A nosso ver o abuso do direito de demandar enquadra-se no rol dos atos 

abusivos não ilícitos em sua origem, retirando do autor o interesse processual para estar 

em juízo, e finalmente gerando a responsabilidade civil pelos prejuízos causados ao 

réu.
171

 

                                                

 

171
 Nesse sentido: “Indenização. Dano Moral. Abuso do direito de ação. Prova 

produzida no processo trabalhista que indica da falsidade dos fatos alegados. Abuso do 

direito. Dano existente. Recurso provido”. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. Apelação com Revisão nº 994000643770 (1759064200), Relatora 

Desembargadora Ana Lucia Freitas Schmitt Corrêa, 3ª Câmara de Direito Privado. Data 

de registro: 24/04/2006); “DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - Apreensão de veículo 

em busca e apreensão, após transação comunicada ao juízo - Restrição que se deu por 

motivo diverso - Ausência de nexo entre conduta e dano - Dano moral não 

caracterizado. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Caracterização - Uso do processo para 

conseguir pretensão evidentemente ilegal, com intuito manifestamente protelatório - 

Multa fixada "ex officio" ao "improbus litigator" - Recurso improvido.‖. (BRASIL. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação com Revisão 992070647215 

(1153479000). Relator Desembargador Luis Fernando Nishi. 31ª Câmara de Direito 

Privado. Data do julgamento: 21/10/2008. Data de registro: 28/10/2008); ―ORDINÁRIA 

- Extinção do processo, sem exame do mérito - Ausência de interesse de agir - Parte 

autora que já obteve todo tipo de pronunciamento judicial a respeito dos documentos 

objeto da presente ação - Ação que, longe de consubstanciar instrumento para a 

satisfação de algum interesse, representa mais um capítulo no estado de beligerância 

permanente que, há mais de uma década, existe entre as partes - Sentença de primeiro 

grau mantida - Recurso improvido‖. (BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. Apelação nº 991040496229 (1318800200). Relatora Desembargadora Ligia 

Araújo Bisogni. 14ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 27/05/2009. Data 

de registro: 26/06/2009). 
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Já no Recurso de Apelação nº 994070327755 julgado em 29.06.2010 pela 7ª 

Câmara de Direito Privado do TJ/SP e interposto reciprocamente por Coli 

Administradora e Incorporadora e Manuel Beloso Pazose outros, a Relatora Daise 

Fajardo Nogueira Jacot não só afastou o abuso do direito de ação como também a 

possibilidade in abstrato de se pleitear qualquer tipo de indenização relacionado ao 

tema. 

Segundo a relatora ―... sendo as partes titulares de direitos e obrigações 

decorrentes daquele contrato, e sentindo-se de qualquer forma ameaçadas ou lesadas 

em tais direitos, possuem elas direito de buscar no Judiciário a cessação dessa ameaça, 

com a restituição ao "status quo ante" ou a reparação do prejuízo suportado em razão 

de eventual descumprimento contratual. E o "direito de ação" que é abstrato por não se 

confundir com a existência de direito material concreto, eis que se configura como 

direito à prestação jurisdicional. Conforme previsto no artigo 5º, inciso XXV, da 

Constituição Federal, "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito". Eis o direito de ação, que constitui direito fundamental. Para o 

exercício do direito de ação é necessário apenas que estejam presentes as denominadas 

"condições da ação", quais sejam, o interesse de agir, a legitimidade "ad causam" e a 

possibilidade jurídica do pedido (v. artigo 3º do Código de Processo Civil). Conforme 

observado na sentença apelada, os requeridos expuseram "de forma clara, os 

fundamentos fáticos e jurídicos de sua pretensão "na mencionada Ação de Cobrança 

proposta contra a autora. Não se vislumbra a configuração da cogitada prática de 

abuso de direito ou de lide temerária naquele ajuizamento que, já se viu, consistiu 

efetivamente no exercício do "direito de ação" (v. fl. 1.064).”. Para então arrematar: 

―Não há como impor indenização decorrente do exercício de direito de ação‖. 
172

 

 

                                                

172
 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Voto nº 2.813 proferido no 

Recurso de Apelação nº 994070327755, julgado em 29.06.2010 pela 7ª Câmara de 

Direito Privado. 
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Novamente com o respeito necessário não compartilhamos do 

posicionamento acima, acreditando inclusive na possibilidade de punir o improbos 

litigator que abusar do direito de ação. 

 

O Tribunal de Justiça de Goiás já por diversas vezes enfrentou o tema do 

abuso do direito de demandar enquanto causa de extinção da ação por ausência de 

interesse processual. 

 

Exemplos não faltam: Quando do julgamento de recurso de apelação sob a 

relatoria do Desembargador João de Almeida Branco, interposto à época pela parte que 

teria abusado do direito de pleitear a revisão judicial de contrato de financiamento 

bancário celebrado a menos de 60 dias. 
173

 

O fundamento para o indeferimento da inicial consistiu na reconhecida 

ausência de lealdade e boa-fé (objetiva) na implementação e cumprimento do contrato 

que a autora buscava rever apenas dois meses após ter assinado. 

 

                                                

173
 BRASIL, Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação Cível nº 143129-0/188, 2.ª turma 

julgadora da 4ª Câmara Cível, j. 06.08.2009, relator. Des. João de Almeida Branco, 

sendo apelante Daniela Dias de Jesus e apelado o Banco Real Leasing S/A. 

Arrendamento Mercantil, RT 890/286, com a seguinte ementa oficial: Apelação cível. 

Ação consignatória cumulada com revisional. Financiamento. Violação ao princípio da 

boa-fé objetiva. Indeferimento da inicial devido. A parte que, ao avençar financiamento 

junto à instituição financeira, paga apenas 02 (duas) parcelas da dívida e, a posteriore, 

adentra com ação revisional visando extirpar do pacto cláusulas consideradas abusivas, 

extrapola seu direito subjetivo de acesso ao judiciário, caracterizando-se, 

inescusavelmente, ausência de lealdade e boa-fé objetiva na implementação e 

comprimento do contrato, preconizada no art. 422 do CC/2002, impondo-se assim, o 

indeferimento da petição inicial. Apelação conhecida, mas improvida. 

http://www.revistasrtonline.com.br/portalrt/template.htm?view=document&doc_action=setdoc&doc_keytype=contents&doc_key=XXXlei_10406_ART422XXX&hash=ART422&target=mainFrame
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No caso concreto a inicial foi indeferida por falta de interesse de agir, tal a 

convicção do julgador do abuso do direito subjetivo e ausência de boa-fé objetiva da 

parte que honrou com o pagamento de apenas duas prestações avençadas no contrato 

objeto do pleito revisional. Segundo o relator do caso, “é evidente que a parte autora, 

ora recorrente, não observou um dos princípios basilares dos contratos traduzido na 

boa-fé objetiva dos contratantes, conforme preconiza o art. 422 do CC, que ora 

transcrevo ...”. 
174

 

 

No mesmo sentido seguem outros casos favoráveis a repreensão do abuso 

do direito de demanda julgados pelo TJ/GO: 

 

“O ajuizamento de ação revisional por parte do contratante, após o 

adimplemento de apenas uma parcela do contrato de leasing, vulnera o 

principio basilar da boa-fé objetiva, traçado no art. 422 do Código Civil 

de 2002, razão disso, a extinção de feito, sem resolução do mérito, por 

carência de ação dada a ausência de interesse de agir do autor, e medida 

imperativa. Extinção do feito de oficio. Apelo prejudicado”. 
175

 

 

 

                                                

174
 E completa o relator: ―Não se restringe aqui o amplo acesso ao Judiciário ou a 

vigência de princípios constitucionais garantidores deste direito, no entanto, tratando-se 

do pleito de revisão contratual, se faz necessária a obediência a determinados critérios 

para tanto, pois ao contrário, corre-se o risco de um desequilíbrio grave nas relações 

negociais, já que a boa-fé constitui princípio essencial para o seu desenvolvimento 

válido‖. (BRASIL, Tribunal de Justiça de Goiás, Apelação Cível nº 143129-0/188, 2.ª 

turma julgadora da 4ª Câmara Cível, j. 06.08.2009). 

 

175
 BRASIL. Tribunal de Justiça de Goiás. 2ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 140752-

0/188. Rel. Des. João Waldeck Félix de Sousa. DJ nº 393, de 07/08/09. 
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“Ajuizada Ação Consignatória após o pagamento de apenas uma parcela 

das contratadas é de se considerar ausente o interesse processual da 

parte, vez que seu comportamento fere o principio da boa-fé objetiva dos 

contratos, razão pela qual deve o feito ser extinto, sem resolução de 

mérito. Sentença cassada de ofício. Recursos prejudicados”. 
176

 

 

“O pagamento de apenas duas parcelas do contrato de financiamento não 

gera direito à pretensão consignatória e revisional por ensejar ofensa ao 

princípio da boa-fé objetiva nos contratos, tutelado pelo art. 422 do 

Código Civil de2002”. 
177

 

 

Encontramos no Tribunal de Justiça de Pernambuco interessante julgamento 

ocorrido em 31 de janeiro de 2005 envolvendo o uso inadequado de ação de busca e 

apreensão ancorada em alienação fiduciária inexistente, ensejando pedido de 

indenização por danos materiais e moral pela vítima. 
178

 

                                                

176
 BRASIL. Tribunal de Justiça de Goiás. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 141552-

4/188. Rel. Des. Carlos Escher. DJ nº 433, de 05/10/09. 

 

177
  BRASIL. Tribunal de Justiça de Goiás. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 140128-

3/188. Rel. Des. Almeida Branco. DJ nº 394, de 10/08/09. 

178
 ―Tratando-se de penhor mercantil, em que o garante oferece veículo automotor em 

garantia do contrato, abusa do direito de ação, de molde a gerar a obrigação de indenizar 

o dano moral ocasionado por esta conduta, a instituição financeira que propõe, de 

maneira imprópria, ação de busca e apreensão, fundada no Dec.-lei 911/69, reservada 

aos contratos de alienação fiduciária, causando conseqüências danosas ao devedor, com 

a apreensão do veículo, mediante aparato de oficiais de justiça e policiais, além da 

inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes‖. (BRASIL. Tribunal de Justiça 

de Pernambuco. Embargos de Declaração nº 74975-9/01, 1.ª Câmara Cível, j. 

31.01.2005, relator Juiz Francisco M. Tenório dos Santos, DJPE 19.02.2005. RT 

837/316). 
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O TJ/PE reconheceu a impossibilidade jurídica do pedido de busca e 

apreensão destacando a reprovável conduta do autor da demanda ao exceder no seu 

direito de ação constitucionalmente garantido.  

 

Aqui o abuso do direito de demandar caracterizou-se pelo uso inadequado 

de medida judicial por quem tinha conhecimento suficiente de qual ação propor. Ao 

optar pela mais gravosa ao réu, considerou o TJ/PE configurado o abuso. 

Na ação indenizatória processada sob o n° 033.08.013470-2 perante o 

Juizado Especial de Itajaí-SC, sendo autor Rafael Mayer da Silva e réu Leonardo 

Feldmann e outros, ao sentenciar o feito o juiz Eduardo Mattos Gallo Júnior em tom de 

revolta, porém sem perder a ironia, afastou a pretensão do autor discorrendo sobre a 

teoria do direito de ação e as maléficas consequências decorrentes do seu uso anormal 

ou abusivo para o Poder Judiciário. Relacionando o abuso do direito de ação com uma 

das causas da morosidade do sistema judiciário, o juiz sentenciante ponderou:“Nesta 

comarca de Itajaí, existem milhares de ações aguardando julgamento, para um número 

infinitamente insuficiente de Juízes. Impossível que se promova, de fato, a garantia do 

acesso à Justiça, ainda mais quando o sujeito quer satisfazer judicialmente questões de 

outra ordem, na lógica do: não custa nada mesmo; irei incomodar o réu”. 179 

Na Justiça do Trabalho o abuso do direito de demandar encontrar campo 

fértil. Não são poucos os exemplos de ações extintas com o expresso reconhecimento do 

uso anormal da prerrogativa do direito de ação enquanto garantia fundamental 

constitucional. 

Nos autos do Recurso Ordinário e Adesivo nº 0172200-45.2009.5.03.0145, 

processados e julgados pela Segunda Turma da 3ª Região do TRT, o autor José Milton 

Soares Ferreira teve reconhecida como abusiva a reclamatória ajuizada em face da 

Coteminas S.A que tinha por fundamento o alegado dano moral por rebaixamento de 

função. 

                                                

179
 BRASIL. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Juizado Especial de Itajaí-SC. 

Processo n° 033.08.013470-2. Autor Rafael Mayer da Silva e réu Leonardo Feldmann e 

outros. 
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A turma julgadora considerou abusivo o ajuizamento de ação depois de 11 

(onze) anos dos fatos, amparando o abuso de direito de demanda exatamente no artigo 

187 do CC: “Ademais, da mesma forma que o CCB, art. 186, dispõe acerca da 

possibilidade de o lesado vir a juízo postular indenização por dano moral, trata 

também do exercício abusivo deste direito (abuso de direito de demanda), prestigiando 

a segurança jurídica nas relações contratuais (art. 187 do CCB)”.180 

 

 

                                                

180
 ―Indenização por danos morais - Rebaixamento funcional ocorrido há onze anos da 

data do ajuizamento da ação - Abuso de direito de demanda - Descaracterização da 

alteração contratual unilateral lesiva e prejudicial ao reclamante.  

Consoante se e infere dos autos, o reclamante foi contratado nos idos de 1978 para 

exercer a função de serviços gerais, sendo promovido a operador de máquinas e em 

março de 1998 foi rebaixado para exercer novamente a função de serviços gerais. O 

reclamante, diante destes fatos, pretende o recebimento de indenização por danos 

morais ao fundamento de que o rebaixamento teria abalado seu lado moral e psíquico. O 

ajuizamento da presente ação, após onze anos do fato, configura abuso de direito de 

demanda, vez que a alteração contratual unilateral e lesiva, em tese, ensejaria a 

prescrição total, questão não albergada pela defesa. No entanto, no mérito, propriamente 

dito, tem-se que a alteração contratual foi lícita, vez que não há de se falar em 

rebaixamento, mas de reversão ao cargo originário, aplicando-se à hipótese o parágrafo 

único do art. 456 da CLT, além do que a prova testemunhal não favorece o autor no 

sentido de revelar que o mesmo tenha sofrido ―gozação‖ por voltar a exercer as funções 

de serviços gerais. Recurso provido, no aspecto‖. (BRASIL. Tribunal Regional do 

Trabalho da 3ª Região. 2ª Turma. Recurso Ordinário e Adesivo nº 0172200-

45.2009.5.03.0145. Recorrente e Recorrido: José Milton Soares Ferreira e Coteminas 

S.A.). 
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A 4ª Turma do mesmo TRT da 3ª Região mergulhou a fundo sobre o tema 

ao ponderar o direito de ação e o seu exercício abusivo quando do julgamento do 

Recurso Ordinário nº 0108800-72.2008.5.03.0022, assim concluindo:  

 

―As garantias constitucionais previstas no artigo 5º e incisos da CF/88 não 

podem ser utilizadas em desvio de sua finalidade essencial, de forma a prejudicar o 

direito de outrem, sob pena de se transformar o julgador em protetor de fraudes.  

 

Assim, é necessário compatibilizar as garantias constitucionais inseridas, 

entre outras, nos incisos XXXIV (direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa 

dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder), XXXV (a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito) e o LV (aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes), todos elencados 

no art. 5o da vigente Constituição Federal, com o exercício irregular e procrastinatório 

dos direitos públicos subjetivos que deles dimanam para os cidadãos.  

 

As partes que militam perante o Judiciário devem se guiar pela conduta 

regrada e de boa-fé, evitando procedimentos jurídica e eticamente reprováveis.  

 

Há que se limitarem ao comportamento digno e regrado pelo bom-senso, 

sendo inadmissíveis que utilizem, na defesa de seus pretensos direitos subjetivos, de 

meios escusos, injustificáveis e impróprios, que não se ajustam à natureza e aos limites 

da lide”. 
181

 

 

 

 

                                                

181
 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 4ª Turma. Recurso Ordinário 

nº 0108800-72.2008.5.03.0022. Recorrente: Telemar Norte Leste S.A; Recorridos: José 

Antônio da Silva, Consultoria Serviços e Agência de Emprego WCA Ltda, Multicel 

Telecom Ltda, GT Serviços em Telecomunicações e Informática S.A. 
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Já a 8ª Turma do mesmo TRT da 3ª Região considerou litigante de má-fé o 

autor de ação que, ciente das sucessivas revelias decretadas desfavoravelmente à 

reclamada em outras demandas, exerceu de forma abusiva o direito de demandar 

alterando a verdade dos fatos que acreditava seriam tidos legalmente por verdadeiros. 

 

Tudo isso aconteceu quando do julgamento do Recurso Ordinário nº 00152-

2009-150-03-00-7 assim ementado:  

 

“LIDE SIMULADA - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA. 

Diante da notoriedade do fato de que as reclamadas não mais respondem aos 

chamados judiciais, constata-se que algumas pessoas se uniram para tirar proveito 

econômico da situação. 

 

 Assim, sabedouras de antemão da revelia, alteram os dados contratuais de 

modo a obterem maiores vantagens, pretendendo, com a confissão quanto à matéria de 

fato, a chancela judicial para o abuso do direito de ação.  

 

Frise-se que a atuação do reclamante como preposto faz parte deste 

“acordo”, uma vez que presta declarações em total confronto aos interesses das 

representadas e aos documentos colacionados aos respectivos autos.  

 

Não se pode admitir o uso do processo com o escopo de obter vantagens 

indevidas, com formulação de pedidos que não merecem proteção jurídica, fato que 

atrai, sem sombra de dúvida, a situação preconizada no art. 17 do CPC, aplicável ao 

processo do trabalho por força das disposições contidas no art. 769 da CLT”. 
182

 

 

 

 

                                                

182  BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 8ª Turma. Recurso Ordinário 

nº 00152-2009-150-03-00-7. Recorrente: Paulo Roberto Carvalho de Pinho. Recorridos: 

Phihong PWM Brasil Ltda e outros. 
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No mesmo sentido:  

 

―ARQUIVAMENTO DE AÇÕES. PEREMPÇÃO. COMINAÇÃO POR 

DECISÃO JUDICIAL. Os artigos 731 e 732 da CLT estipulam pena, o que pressupõe 

prévia cominação, razão pela qual o prazo de perempção de seis meses passa a contar do 

trânsito em julgado da decisão que a fixou, não ficando ao alvedrio da parte aguardar o 

decurso do prazo de seis meses do ajuizamento da ação anterior para, então novamente 

ingressar em Juízo. A Constituição Federal garante o direito de ação contra lesão ou 

ameaça a direito (art. 5º, XXXV). Contudo, essa garantia diz respeito àquela 

regularmente exercida, e não ao abuso, que se caracteriza pelo não comparecimento 

seguido e injustificado da parte em audiência, provocando o arquivamento de ações que 

livremente ajuizou‖. 
183

 

 

―LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – O abuso 

do direito de ação acarreta prejuízos não só à outra parte, como também à Sociedade, 

que sofre os efeitos do desvio da atividade do Judiciário, por ela remunerado, induzindo 

à apreciação de uma falsa lide‖. 
184

 

                                                

183
 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 2ª Turma. Recurso Ordinário 

nº 01946-2007-010-02-00-4. Recorrente: Edimilson Leite Sousa. Recorridos: Sólida 

Empreiteira e Construção Civil Ltda e Inpar Construção e Empreendimento Imobiliário.  

 

184
 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 8ª Turma. Recurso Ordinário 

nº 02940317539, Relatora Juíza Wilma Nogueira de Araújo Vaz da Silva, DOESP 

08.02.1996 
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3.5 A inversão do ônus probatório enquanto medida necessária facilitadora do 

reconhecimento do abuso do direito de demandar 

 

Já destacamos a dificuldade de se provar a intenção do abuso do direito de 

demandar, condição subjetiva para configuração desse ilícito processual. O réu assume, 

neste caso, um papel ingrato diante da regra clássica ou estática de distribuição da carga 

probatória de que trata o art.333 do CPC. 

 

O Brasil adotou a teoria estática ou clássica da carga ou ônus probatório 

perfilhando a doutrina de CHIOVENDA e de BETTI, conforme destacado pelo Professor 

JOÃO BATISTA LOPES.  

 

Pela regra do Código de Processo Civil 185, quem afirma os fatos deve prová-

los: O autor as afirmações dos fatos constitutivos do direito invocado na inicial; e o réu 

as afirmações dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que o autor 

acredita e afirma ter.
186

 

 

Essa é a regra dos incisos I e II do art. 333 do CPC. 

No caso do abuso do direito de demandar enquanto causa extintiva da ação 

por carência de interesse processual, caberia ao réu, nos termos do inciso II do art.333 

do CPC, provar a afirmação da intenção de abusar, pelo autor, de um direito processual. 

 

É pacífico no doutrina que a prova tem por finalidade formar a convicção 

(motivação) de seu destinatário, o juiz. A prova tem por objetivo demonstrar as 

afirmações dos fatos alegados pelas partes, daí o brocardo: "da mihi factum, dabo tibi 

jus".187 

                                                

185
 As premissas desta obra consideram a redação vigente do CPC antes da votação final 

do PLS n° 166/2010 

186
 LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil. São Paulo: RT, 3ª ed., rev., 

atual.,ampl., 2007, pág.41. 

187
 ―Dai-me o fato que te dou o direito‖. 
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Porém nem sempre a produção da prova se amolda dentro do conceito da 

teoria clássica ou estática da distribuição do ônus probatório prevista no artigo 333 do 

Código de Processo Civil, como no caso do abuso do direito de demandar. 

 

Neste caso, em verdadeira atenuação do princípio dispositivo, pode o Juiz 

(ou ―deve‖ dependendo do enfoque doutrinário) inverter o ônus probatório incumbindo-

o daquele que melhores condições possuir para produzir a prova. Segundo LEO 

ROSENBERG, cada parte deve suportar o ônus de provar aquilo que lhe interessa nos 

autos.
188

 

SUZANA SANTI CREMASCO em obra dedicada especialmente ao tema da 

carga dinâmica da prova, assim enquadrou o que até agora foi dito: ―Não obstante, 

quando o cenário no qual se está inserido é o da instrumentalidade, por meio da qual 

se busca a realização de um processo justo e efetivo, com resultados reais e concretos, 

e quando o novo escopo do processo impõe uma participação ativa do juiz na instrução 

e um dever geral de colaboração das partes, não é difícil constatar que a disciplina da 

carga probatória trazida pelo art. 333 do Código de Processo Civil, por vezes, revela-

se falha, inviabiliza por completo a reconstrução dos fatos objeto do litígio e, por 

conseguinte, o correto e justo desate das controvérsias trazidas à apreciação do Pode 

Judiciário”, para então arrematar: “Soma-se a isso o problema da relativa 

“comodidade” que a distribuição pré-fixada do ônus da prova é capaz de criar, quanto 

à marcha processual e à atividade instrutória, naqueles litigantes que, em princípio, 

não têm para si o encargo de provar o fato objeto da controvérsia, não têm interesse 

em fazê-lo e, evidentemente, não o farão, mesmo quando detêm condições para tanto‖. 

189
 

                                                                                                                                          

 

188
 ROSENBERG, Leo. La carga de la prueba. Tradução: Ernesto Krotoschin. 

Montevidéu: B de F, 2ª ed., 2002 

 

189
 CREMASCO, Suzana Santi. A distribuição dinâmica do ônus da prova. Rio de 

Janeiro: GZ, 2009, pág.15. 
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Em consonância com a teoria dinâmica da prova, caberia ao magistrado 

definir pela distribuição (inversa da legal) do ônus probatório, sempre segundo as 

circunstâncias do caso e especialmente diante do quadro probatório dos autos.  

Diferentemente da inversão do ônus probatório que trata o CDC (inciso VIII 

do art.6º) 
190

, a inversão amparada na teoria da carga dinâmica não deve acontecer 

apenas na sentença, ou seja, não se trata de regra de julgamento e sim de instrução. 
191

  

Isto porque, ao contrário da disputa judicial que envolva relação de 

consumo, as partes não teriam prévio conhecimento da possibilidade do juiz, na 

ausência de provas suficientes, aplicar inversamente a regra do ônus probatório.  

A adoção da teoria da carga dinâmica prescinde da análise da insuficiência 

de provas pelo Juiz. Antes de encerrar a fase probatória, o magistrado diante da 

circunstância do caso concreto, convence-se que a produção de determinada prova de 

fato não possa ser feita por quem o afirmou diante da dificuldade ou impossibilidade, ou 

ainda quando a facilidade da produção da prova recai sobre a parte que não tem o ônus 

de produzi-la. 

Ônus significa carga ou peso. Ônus probandi, o encargo – enquanto 

interesse ou necessidade de provar as afirmações dos fatos alegados, lembrando que não 

existe dever jurídico de provar, mas simplesmente ônus de fazê-lo‖. 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

190
 Majoritária doutrina entende ser regra de julgamento e não de instrução a inversão do 

ônus na relação de consumo. 

 

191
 LOPES, João Batista, op.cit., pág.50. 
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CARNELUTTI diverge da visão de CHIOVENDA de que a parte tem o interesse 

de provar o que alega, sustentando que o ônus da prova deve ser distribuído, não de 

acordo com o interesse de provar que é bilateral (uma parte quer provar a existência do 

fato e a outra a inexistência), mas de afirmar o fato que embasou o pedido da parte. 
192

 

Prestigiando o princípio da eventualidade, é relevante dizer que ao Juiz não 

cabe investigar fatos que não foram afirmados pelas partes, sob pena de perder a 

necessária imparcialidade na condução do processo judicial de que trata o inciso I do 

artigo 125 do CPC. 

 

Porém, cabe ao juiz investigar a intenção do autor que demanda sem 

legítimo interesse processual e sob a intenção de prejudicar o réu. 

 

EDUARDO CAMBI na tese que lhe conferiu o título de doutor na Universidade 

Federal do Paraná, com muita propriedade destacou a participação da parte na 

proposição da prova ou do thema probandum, dizendo: “No momento da proposição da 

prova, cabe à parte eleger quais fatos que pretende provar e quais os meios de prova de 

que deseja valer-se para demonstrar esses fatos; afinal, um mesmo fato pode ser 

provado mediante diferentes meios de provas e a parte, por ter geralmente vivenciado o 

evento passado que vai ser retratado no curso do processo, melhor do que outrem, deve 

saber, auxiliada pelo seu advogado, qual é a maneira mais adequada de provar os fatos 

alegados, que servem de suporte à pretensão de direito material reclamada em 

juízo”.
193

 

Não determinar a prova necessária diante dos fatos afirmados – valendo-se 

de possível inércia da parte interessada diante da possível falta de experiência do 

advogado eleito na causa – isto sim poderia caracterizar falta de imparcialidade do juiz 

na condução do processo judicial. 

                                                

192
 LOPES, João Batista.,op.cit., pág.10. 

 

193
 CAMBI, Eduardo. A prova civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006., 

págs.19/20. 
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JORGE FABREGA em artigo dedicado as influências de JEREMIAS BENTHAM 

no movimento de reforma processual, dentre outras destacou exatamente a teoria 

dinâmica das cargas probatórias discorrendo:“Bentham formuló un ataque a la 

concepción clásica de la teoría de la carga de la prueba - concepción que hoydía es 

objeto de una revisión. Según Bentham, la obligación (la carga) de la prueba debe ser 

impuesta en cada caso individual, a la parte que pueda asumirla sin el menor 

inconveniente, esto es, con menos dilación, molestias y gastos”.
194

 Não se tem 

precisamente a origem da carga dinâmica das provas. Porém, abundante doutrina credita 

ao autor JORGE W. PEYRANO a propagação da teoria, mesmo reconhecendo o autor 

inglês JEREMIAS BENTHAM como idealizador. 

Traçando um paralelo com o abuso do direito de demandar, impedir que o 

réu possa ter provada a intenção dolosa do autor mediante o exercício anormal do 

direito de ação, seria o mesmo que cercear o direito de defesa e o que é pior, prestigiar o 

improbus litigator com o manto da impunidade. 

 

EDUARDO CAMBI considera que ao juiz cabe analisar a dificuldade, a 

impossibilidade e finalmente a facilidade de quem não tem o ônus na produção da prova 

dos fatos afirmados pela parte, quando então a distribuição diabólica do ônus previsto 

no artigo 333 do CPC poderia inviabilizar o julgamento da causa. 
195

 Essa é também a 

opinião de HERMES ZANETI JÚNIOR com o reforço de que o ônus de provar deve ser 

incumbindo aquele que melhor condições possua para produzir na busca da verdade, ou 

da verdade mais próxima possível que a demanda judicial concreta possa alcançar. 
196

 

                                                

194
 FABREGA, Jorge. Influencias de Jeremias Bentham em el movimiento de reforma 

procesual. REPRO 29 São Paulo, 29, janeiro/março 1983, pág. 82.  

 

195
 CAMBI, Eduardo. op.cit., pág. 341.  

 

196
 ZANETI JÚNIOR, Hermes. O problema da verdade no processo civil: modelos de 

prova e de procedimento probatório. REPRO.116,  São Paulo,  julho/agosto 2004, 

pág.337. 
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No caso do abuso do direito de demandar, caberia ao autor provar suas 

verdadeiras intenções ao ingressar em juízo de modo a estabelecer o nexo causal com a 

finalidade da norma, provando, em última análise, seu interesse processual e 

necessidade para buscar a tutela jurisdicional invocada. 

 

Neste particular é importante dizer que o ativismo do juiz nada tem a ver 

com autoritarismo, e sim com a tendente condução ―material‖ e não ―formal‖ do 

processo judicial na busca da verdade possível. O juiz não pode mais ser um mero 

espectador da causa à mercê da necessidade probatória que o caso possa apresentar. 

 

Retirar do juiz a possibilidade de dizer quais as provas podem e devem ser 

produzidas nos parece verdadeiro retrocesso ao formalismo em detrimento ao conceito 

da instrumentalidade que todo o processo judicial deve privilegiar. 
197

 

 

Já em 18 de junho de 1996, o ex-ministro RUY ROSADO DE AGUIAR havia 

decidido pela inversão do ônus probatório adotando a carga dinâmica em ação que se 

discutia erro médico quando do julgamento do Recurso Especial 69.309/SC que contou 

com a sustentação oral do não menos brilhante ex-ministro ATHOS GUSMÃO CARNEIRO. 

Segundo o relator "é sempre difícil apurar-se, no pretóno, responsabilidade médico-

hospitalar, a prova fica na dependência dos relatórios de enfermagem e das anotações e 

prescrições médicas, bem como nos laudos dos peritos médicos que podem estar 

inconscientemente dominados pelo sprít de corps. Resta pouca margem de prova aos 

testemunhos leigos, de regra, incompetentes ou impressionados. Acresce que a medicina 

não é ciência exata, e a arte de curar requer muitas vezes, dom divino". 
198

 

                                                                                                                                          

 
197

 ―La carga de la prueba debe ser impuesta en cada caso concreto, a aquella de las 

partes que la pueda aportar con menos inconvenientes, es decir, con menos dilaciones, 

vejámenes y gastos”. (BENTHAM, Jeremias. Tratado de las Pruebas Judiciales. 

Buenos Aires: EJEA, Vol. II 1971, pág.149). 

 

198
 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. 4ª Turma, Recurso Especial nº 69.309/SC, 

Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 18/06/1996, DJ 26/08/1996 p. 29688. 



122 

 

122 

 

 

Num sistema em que o juiz não pode furtar-se do julgamento, assume 

grande importância a iniciativa probatória diante da PROBATIO DIABÓLICA como nos 

casos de abuso do direito de demandar, quando então o juiz determina as provas 

segundo a possibilidade de produção invertendo o ônus legal previsto no art.333 do 

CPC. 
199

 

 

 

No Brasil, sensível ao tema, o Deputado Federal MANOEL ALVES DA SILVA 

Junior (PSB/PB) apresentou o projeto de lei n° 3.015/2008 que acrescenta o parágrafo 

2º ao art.333 do atual CPC, tendo por objetivo conferir a faculdade do Juiz definir a 

parte responsável pelo ônus da prova, considerando a complexidade do caso concreto. 

200
  

 

 

                                                                                                                                          

 

199
 SANDRA APARECIDA SÁ DOS SANTOS em monografia que lhe conferiu o título de 

mestre discutindo a inversão do ônus da prova enquanto garantia constitucional do 

devido processo legal, assim concluiu: “O efetivo acesso à Justiça, a rigor, é o objetivo 

deste trabalho. Sabendo-se que as sentenças hão de se apoiar nas provas, fácil é 

concluir que, quanto mais se garanta igualitário tratamento às partes no acesso à 

jurisdição, tanto melhor se há de dar a cada um o que é seu. Por isso, o equilíbrio da 

distribuição do ônus da prova, nas relações jurídicas de natureza civil, é indispensável 

para a efetiva garantia constitucional do devido processo legal”. (SÁ DOS SANTOS, 

Sandra Aparecida. A inversão do ônus da prova. São Paulo: RT, 2ª ed., rev., atual. e 

ampl., 2006, pág.19). 

 

 

200
 ―Art. 333. O ônus da prova incumbe: § 2º- É facultado ao juiz, diante da 

complexidade do caso, estabelecer a incumbência do ônus da prova de acordo com o 

caso concreto”. 
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Na justificativa do projeto de lei, o autor chama a atenção para doutrina 

processualista que desenvolveu a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova ou 

das cargas probatórias dinâmicas, defendendo que o ônus da prova deva ser distribuído 

de acordo com as peculiaridades do caso concreto considerando-se exatamente a 

dificuldade na produção da prova com as conseqüências da parte não ter provado fato de 

difícil elucidação. 

 

Encerra o autor do projeto de lei que a teoria dinâmica da prova representa 

aplicação prática dos princípios constitucionais da adequação, cooperação e da 

igualdade entre as partes. 

 

O projeto foi apresentado em 13/03/2008 e não sofreu emendas. Desde 

dezembro de 2008 a proposição encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania sob a relatoria do Deputado Flávio Dino (PC do B/MA). 

 

O PLS n° 166/2010 que trata do novo Código de Processo Civil Brasileiro 

também trouxe a inovação: “Considerando as circunstâncias da causa e as 

peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão fundamentada, 

observado o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, impondo-o à 

parte que estiver em melhores condições de produzi-la.” 
201 

 

Neste contexto, a decisão acolhedora da distribuição dinâmica do ônus da prova – desde 

que devidamente fundamentada – passa a ser mais um instrumento de aplicação correta 

da norma aos fatos afirmados pela partes no caso concreto, prestigiando o 

fortalecimento dos poderes instrutórios do Juiz e por que não dizer, a almejada 

instrumentalidade do processo judicial moderno. Pode ser, porque não, um trampolim 

para que muitas demandas temerárias possam ser extintas sem o julgamento do mérito 

caso o autor, invertido o ônus, não prove suas boas intenções.  

                                                

201
 Originariamente tratado no art. 262, sendo passível de modificação conforme as 

emendas e substitutivos apresentados. 
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3.6 O abuso do direito de demandar com efeitos anticoncorrenciais: adoção da 

teoria da “sham litigation” no direito brasileiro 

 

Uma possível e interessante consequência do abuso do direito de demandar 

envolve, por exemplo, os efeitos anticoncorrenciais que a ação proposta pode ter 

objetivado. 202 

 

Como bem observou SANDRA TEREPINS são predatórias ―... aquelas ações 

que, não sendo reais instrumentos de busca de interesses legítimos, tenham 

comprovadamente o condão de prejudicar um concorrente não serão albergadas pela 

imunidade antitruste apontada pela doutrina‖. E completa a autora: ―A essência da sham 

litigation está baseada na premissa de que uma das formas de manter poder de mercado 

é por meio do abuso da máquina estatal. Ainda que em alguns casos seja extremamente 

custoso provocar o Estado (p. ex. por meio do ajuizamento de ações e de seu 

monitoramento), o prejuízo eventualmente causado ao bem-estar do consumidor pode 

ser significativamente alto (p. ex. quando são elevadas as barreiras à entrada) e a 

concorrência ser diminuída ou eliminada‖. 
203

 

 

                                                

202 Nesse sentido: ―Tema que vem despertando crescente interesse na comunidade 

jurídica nacional – especialmente entre os estudiosos do direito da concorrência – é a 

definição do tratamento jurídico adequado àquelas condutas que, constituindo exercício 

abusivo do direito fundamental de petição, repercutam negativamente nas condições 

concorrenciais de determinado mercado‖. (CASTRO, Bruno Braz de. Sham litigation: 

O abuso do direito de petição com efeitos concorrenciais. Revista do IBRAC. São 

Paulo, vol.18, julho/dezembro 2010, pág. 58). 

 

203
 TEREPINS, Sandra. Sham litigation – Uma exeção à doutrina Noerr-Pennington e a 

experiência recente vivida pelo Cade. Revista do IBRAC – Instituto Brasileiro de 

Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, 2008, v.15, n.1, pág.65. 
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Para Christopher C. Klein, a ação predatória com efeitos anticoncorrenciais 

encerraria uma demanda desprovida de causa de pedir razoável. 
204

 

 

Trata-se da sham litigation ou ação predatória como regra de exceção da 

teoria da imunidade antitruste relacionado ao direito de petição (ação) desenvolvida nos 

Estados Unidos a partir da doutrina conhecida como Noerr  Pennington. 205 

 

A denominação ―Noerr – Pennington” teve sua origem a partir de dois 

julgamentos pela Suprema Corte dos Estados Unidos que serviram de embasamento 

para teoria da imunidade antitruste relacionada ao direito de Petição.  

 

Segundo essa doutrina, num eventual choque de interesses entre o direito de 

petição garantido na Primeira Emenda (First Amendment) e as regras antitruste e 

tratadas no Sherman Antitrust Act (norma antitruste norte-americana de 2 de julho de 

1890), prevalece o direito de petição. 

 

O primeiro julgamento, ocorrido em 1961, deu-se na ação Eastern Railroad 

Presidents Conference x Noerr Motor Freight, Inc. Neste caso algumas companhias 

transportadoras de caminhões lideradas pela Noerr Motor Freignt Inc. acusaram 

empresas ferroviárias de conspiração junto ao Governo Federal, visando à edição de 

normas desproporcionais restritivas para transporte de carga pesada pelas estradas, 

facilitando, numa última análise, o uso das ferrovias. 

                                                

204
 ―Sham litigation as an antitrust law violation has been the subject of much discussion 

in recent years. Historically, sham litigation has generally been defined legally as 

anticompetitive litigation that is "baseless‖ or otherwise without any legitimate 

foundation‖. (KLEIN, Christopher C. Strategic Sham Litigation: Economic Incentives 

in the Context of the Case Law. International Review of Law and Economics, dezembro 

1986, pág.1) 

 

205 De acordo com a First Amendment (primeira emenda) da Constituição dos Estados 

Unidos da América a todo cidadão é assegurado o direito de petição. 
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A Suprema Corte Americana entendeu que de fato foram provadas as 

tentativas de enrijecimento das normas de transporte de carga pesada pelas estradas, 

motivadas pelos interesses das empresas ferroviárias, porém que tal conduta não violaria 

o Sherman Antitrust Act em nome do direito de petição previsto na Primeira Emenda 

(First Amendment).  

 

O Segundo julgamento, ocorrido em 1965, envolve o caso do sindicato de 

mineiros (United Mine Workers of America) e grandes mineradoras em Pennington na 

região do Alabama, Estados Unidos da América. No caso, em função do acordo 

trabalhista celebrado entre o sindicato dos mineiros e as grandes mineradoras de carvão 

onde restou fixado um piso mínimo salarial bem superior ao que a Tennessee Valley 

Authority praticava à época, investigou-se a criação de barreiras à entrada de novos e 

permanência dos pequenos produtores no mercado. 206 

 

Apesar da Suprema Corte Americana aceitar que o Sherman Antitrust Act 

restringe acordos coletivos de trabalho que eliminam as negociações individuais, ao 

analisar o caso concreto acabou por concluir que esforços conjuntos que se destinem a 

influenciar funcionários públicos não violam as leis antitrustes, ainda que tenham por 

objetivo eliminar a concorrência.  

 

A soberania do direito de petição tratado na doutrina Noerr  Pennington 

começou a ser mitigada em 1972, quando a mesma Suprema Corte dos EUA processou 

e decidiu o caso Califórnia envolvendo transportadoras intraestaduais e um grupo de 

transportadoras interestaduais. 207 

 

                                                

206 A Tennessee Valley Authority consiste numa agência de desenvolvimento 

econômico criada em maio 1933 por autorização do Congresso dos Estados Unidos para 

atuar no Vale do Tennessee,  Alabama, Mississippi e Kentucky, Geórgia, Carolina do 

Norte ,Carolina do Sul , Virgínia Ocidental , Indiana e Virgínia. 

 

207 California Motor Transport Co. et al. x  Trucking Unlimited 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Valley&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhji4uJarav9lEE_AoWqgK7fu3G12Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Alabama&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhjTXOum9DI1zXlfC_C-94QtFUhFwA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mississippi&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhgiqAv7JvDTy1UI93hVmiAt-nKYtg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kentucky&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhJQ8g5M4PUqDyiUXexYHPfV5tfAQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_(U.S._state)&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhiOOmeUQrc3RFFAZMqx8QKznDJUig
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/North_Carolina&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhSSIs6d_d8r_Y1pBodsYpv-2PcMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/North_Carolina&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhSSIs6d_d8r_Y1pBodsYpv-2PcMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/North_Carolina&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhSSIs6d_d8r_Y1pBodsYpv-2PcMw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/South_Carolina&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhi9AUDn3JB1a1dJ8IW9wr0Uaf_3rw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/West_Virginia&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhhb_NwIwj0oUcqGn_dVAfJSD0TMAg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Indiana&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhg9tw7hHQl15EZfUBW-GckcfO5qjg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia&prev=/search%3Fq%3DTennessee%2BValley%2BAuthority%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26biw%3D1362%26bih%3D567%26rlz%3D1R2SNNT_pt-BRBR390%26prmd%3Dmcil&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhiKF2GlN3W5QGCgcUbHIyU0KJo5vg
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Segundo as transportadoras que operavam dentro do estado, as 

transportadoras interestatais estariam conspirando para criação de procedimentos que as 

impediam de operar, e ao mesmo tempo facilitasse o transporte entre os dois ou mais 

estados. 

 

Neste julgamento, a Suprema Corte Americana reconheceu que o direito de 

petição não estaria imune as regras antitrustes estabelecidas no Sherman Antitrust Act, 

base da teoria da sham litigation. E mais, ficou consignado no julgamento que um único 

requerimento sem base objetiva até poderia passar despercebido, porém vários repetidos 

de forma padronizada caracterizaria o abuso do direito de petição, ou a pattern 

litigation. 
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3.7 Os critérios objetivo e subjetivo de identificação da sham litigation: TESTE PRE 

(Professional Real Estate Investors) 

 

Decorridos 21 (vinte e um) anos do julgamento Califórnia, a Suprema Corte 

Americana entendeu que seria necessário estabelecer critérios de identificação de uma 

ação predatória (sham litigation). 

 

Isto aconteceu em 1993 no julgamento do caso envolvendo os proprietários de 

resorts (hotéis) acusados de violação de direito autoral pela Columbia Pictures e demais 

grande produtoras de conteúdo audiovisual norte americano.  

 

Na época disponibilizava-se aos hóspedes o aluguel de vídeos contendo 

conteúdo audiovisual protegido, sem a prévia licença autoral. Os donos dos resorts 

acusaram os estúdios de intentar ação predatória ao buscar violar o direito da livre 

iniciativa e comércio impondo limites de atuação à atividade hoteleira. Ao mesmo 

tempo, estariam e ao mesmo tempo estariam impedindo a circulação de propriedade 

intelectual. 

 

Na decisão a Suprema Corte Americana afastou a possibilidade da ação 

predatória (sham) pelas produtoras, invocando a necessidade da ação e utilidade da 

tutela que se efetivamente pretendia com fundamento em causa de pedir plausível, a 

probable cause.   

 

Passo seguinte, a Suprema Corte estabeleceu um critério em duas fases 

distintas (two-part test) para identificar uma ação predatória: objetiva e subjetiva.  

 

Para caracterizar a ação predatória, haveria que se provar a inutilidade objetiva 

de um requerimento sabidamente desprovido de fundamento legal (critério objetivo), 

para somente então perquirir-se a intenção do autor de causar um efeito anticompetitivo 

no réu (critério subjetivo).  
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Nesse sentido e bem resumido por BRUNO BRAZ DE CASTRO em artigo 

publicado em revista especializada:  

 

―Foi na decisão do caso Professional Real Estate Investors (PRE), Inc., et al. v. 

Columbia Pictures Industries, Inc., et al. (― PRE‖ case), em 1993, que a Suprema Corte 

dos Estados Unidos dedicou-se a estabelecer parâmetros objetivos para a caracterização 

da sham exception à Noerr-Pennington Doctrine - especialmente com relação à 

atividade de instauração de litígios (sham litigation). A decisão estabeleceu um roteiro 

de análise composto de duas etapas - a primeira de cunho objetivo, e a segunda com um 

enfoque subjetivo - para identificação da sham litigation, que veio a ser conhecido como 

o teste ―PRE‖. Somente quando verificados ambos os requisitos do referido teste é que 

será possível iniciar investigação acerca da efetiva violação à ordem concorrencial. 

Inicialmente, tem-se que a ação deverá ser desprovida de base objetiva, no sentido de 

que nenhum litigante razoável poderia, de fato, ter expectativas de ser bem-sucedido em 

seu mérito. Em seguida - e somente se atendida a etapa anterior - é que deverá a Corte 

apreciar as motivações do litigante. Sob essa segunda etapa, a Corte deverá analisar se a 

ação infundada constitui uma ―tentativa de interferir diretamente nos negócios de um 

concorrente‖, através do uso do ―processo governamental - ao invés do resultado de tal 

processo - como arma anticompetitiva‖. 
208

 

  

                                                

208
 CASTRO, Bruno Braz de. op.cit, págs. 65 e 66. 
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3.8 O teste USS-POSCO para identificação da pattern litigation (ação padronizada 

ou repetitiva) enquanto espécie do gênero da sham litigation 

 

Um ano depois da sistematização do critério PRE, a distribuição de repetidos 

requerimentos (geralmente com conteúdo padronizado) sem que o autor tivesse 

interesse primário no(s) resultado(s), motivou o Poder Judiciário Americano a repensar 

o critério para incluir a pattern litigation como possível hipótese de ação predatória.  

 

Esse assunto emergiu em 1994 e não foi na Suprema Corte e sim no 9º Circuito 

da Corte de Apelações dos Estados Unidos ao decidir o caso USS-POSCO Industries x 

Contra Costa Building & Construction Trade Council conhecido como ―USS-POSCO‖.  

 

O caso envolvia a contratação de operários, pela USS POSCO INDUSTRIES 

(UPI), para atuar no setor de aço na região de Pittsburg-CA. Os sindicatos locais teriam 

forçado a UPI a contratar um empreiteiro associado, o que no final não acabou 

acontecendo. A empreiteira BE&K – não associada - acabou fechando negócio com a 

UPI por U$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de dólares americanos), para em 

seguida ajuizar ação contra os sindicatos que estariam praticando retaliação ao criar uma 

série de embaraços à sua atividade.  

 

O 9º Circuito da Corte de Apelações dos Estados Unidos entendeu que uma 

série de litígios (mesmo que parte deles possa ter sido julgada procedente), poderia 

caracterizar a sham litigation pela pattern litigation.  

 

No Brasil começa a se desenvolver com força a teoria do abuso do direito de 

demandar com a finalidade de causar efeito anticoncorrencial, aplicando-se, no que 

forem possíveis, os conceitos da teoria norte-americana da sham litigation. 
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3.9 A teoria da sham litigation e a ordem concorrencial brasileira 

Abusar do direito de demandar com a finalidade de causar efeito 

anticoncorrencial, aplicando-se os conceitos da teoria norte-americana da sham 

litigation, deve sujeitar o improbus litigator (afora as possíveis sanções tratadas no 

CPC) aos comandos da Lei 8.884/94.  

Tratando do tema, assim exemplificou MARCUS ELIDIUS DE ALMEIDA:  

“Um determinado empresário, com o objetivo de causar prejuízo 

financeiro, bem como desviar a atenção dos negócios de seu concorrente, começa a 

propor uma série de ações judiciais, sem real fundamento contra o mesmo. O objetivo 

claro de tal atitude é de prejudicar o negócio alheio de seu concorrente, aumentando 

suas despesas decorrentes dos processos judiciais, bem como prejudicar sua reputação. 

Esse empresário utiliza o seu direito de ingressar em juízo, de forma abusiva, tendo em 

vista que a finalidade implícita é diversa daquela externamente apresentada. A 

comprovação da utilização abusiva do direito de pleitear em juízo, desvirtuando assim 

a sua finalidade, implica em ato de concorrência desleal”.  

E conclui: ―Ora, quando a utilização de um exercício processual (direito) é 

usado de forma inaquedada (abuso), vindo a causar despesa, constrangimento, perda de 

tempo, etc., tudo de maneira a abalar sua atividade principal, sendo esse o primordial 

objetivo do pleiteante, contra o seu desafeto e concorrente, podemos identificar uma 

prática de concorrência desleal‖. 
209

 

Nas palavras de BRUNO BRAZ DE CASTRO“..uma atividade de petição 

equiparável à descrita pelo teste PRE - desprovida de fundamento objetivo de mérito, e 

utilizada com vistas a prejudicar concorrente - poderá constituir abuso de direito. 

Escapará, então, da tutela de qualquer imunidade antitruste concebível quanto ao 

direito de petição”. 
210

 

                                                

209
 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. op.cit., págs.197/198 e 199. 

210
 CASTRO, Bruno Braz de. op.cit, pág.69. 
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É assim que o abuso do direito de demandar causando efeitos 

anticoncorrenciais (ferindo a livre iniciativa e concorrência) deve ser sancionado sob a 

ótica dos critérios objetivo (ausência de causa provável de pedir) e subjetivo (intenção 

de prejudicar o concorrente) importados da sham litigation, e com fundamento na lei 

8884/1994. 

Nos termos do Art. 30 da Lei 8.884.1994, cabe a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico (SDE) promover averiguações preliminares, de ofício ou 

à vista de representação escrita e fundamentada de qualquer interessado, quando os 

indícios de infração à ordem econômica não forem suficientes para a instauração de 

processo administrativo. 

 

As averiguações preliminares devem ser concluídas em 60 (sessenta dias), 

cabendo ao secretário da SDE determinar ou não a instauração do processo 

administrativo, decisão esta sujeita a recurso de ofício a ser processado e julgado pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). 
211

 

 

Mediante o procedimento administrativo, cabe ao CADE o julgamento do 

caso opinando pela existência ou não de infração da ordem econômica, tudo em decisão 

fundamentada.
212

 

 

Reconhecida a procedência da denúncia (em decisão a ser tomada por 

maioria absoluta), cabe ao CADE especificar os fatos que constituam a infração apurada 

e a indicação das providências a serem tomadas pelos responsáveis para fazê-la cessar, 

estipulando o prazo de cumprimento (sob pena de pagamento de multa diária), e 

finalmente o valor da multa conforme o enquadramento legal. 
213

 

                                                

211
 Nos termos do art.31 da Lei 8.884/1994. 

212
 Nos termos do art.46 da Lei 8.884/1994. 

213
 Nos termos do Art. 48 da Lei 8.884/1994, uma vez descumprida a decisão, no todo 

ou em parte, será o fato comunicado ao Presidente do CADE, que determinará ao 

Procurador-Geral que providencie sua execução judicial 
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Não faltam exemplos de casos concretos julgados no CADE tratando da teoria 

da sham litigation. 

 

Mediante Averiguação Preliminar 
214

 a SDE iniciou, em 13 de agosto de 2003, 

investigações envolvendo o abuso do direito de petição. O caso seria enquadrado nas 

condutas tipificadas nos artigos 20 e 21 da Lei 8.884/1994. 

 

Segundo o representante, as representadas (amparadas pela associação de 

classe representativa do setor) 
215

, teriam abusado do direito de petição ao formular 

denúncia junto a ANATEL em procedimento anterior instaurado visando à apuração de 

irregularidades na certificação de baterias estacionárias utilizadas em telecomunicações, 

permitindo sua venda a preços mais baixos do praticado pelo mercado.  
216

 

 

A SDE opinou pelo arquivamento do feito sem a instauração de procedimento 

administrativo, creditando como plausível a preocupação das representadas aos se 

dirigirem à ANATEL, descaracterizando de infundada a denúncia oferecida mesmo 

diante do resultado negativo (arquivamento) perante a agência reguladora. 

 

Por força de recurso de ofício do secretário da SDE, em 5 de abril de 2007 o 

caso deu entrada no CADE. 

 

                                                

214
 BRASIL. CADE. Averiguação Preliminar nº 08012.006076/2003-72. Representados: 

Saturnia Sistemas de Energia Ltda; Nife Sistemas Elétricas Ltda; Newpower Sistemas 

de Energia Ltda; Optus Indústria e Comércio Ltda e Enersystem do Brasil Ltda. 

Representante: Acumuladores Moura. 

 

215
 no caso a ABINEE – Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. 

 
216

 A representada estaria fabricando um produto certificado (Moura Clean) fora das 

especificações, segundo denúncia oferecida perante a ANATEL. 
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A procuradoria do CADE também opinou pelo arquivamento do caso, 

amparando-se, dentre outros fundamentos, no direito de petição prevista no inciso 

XXXIV do art.5º da CF de modo a afastar o abuso de que trata a teoria da sham 

litigation. 

 

O Ministério Público Federal (MPF), em parecer fundamentado, reforça a 

prevalência do direito de petição das representadas junto a ANATEL afastando o abuso. 

 

O Conselheiro Relator destaca que a averiguação preliminar tratava de ―... tema 

complexo no direito concorrencial: os limites da colaboração entre concorrentes. Em 

especial, opõe-se, por um lado, o direito a formação de litisconsórcio voluntário por 

empresas concorrentes a fim de promover a apuração pelo órgão regulatório de possível 

prática ilegal exercida por terceiros e, por outro, do risco de essa ação coordenada ser 

movida por intenção de restringir a atuação de concorrente‖. 

 

Com fundamento no direito de petição das representadas, o conselheiro relator 

votou com consonância com os pareceres da SDE, da procuradoria do CADE e do 

próprio MPF, confirmando o arquivamento da denúncia de prática anticoncorrencial 

mediante o suposto abuso do direito de petição. 

 

O Conselheiro Ricardo Villas Bôas Cueva, em voto-vista, discorreu 

longamente sobre a teoria do sham litigation para então concluir: “Não se trata aqui, 

obviamente, de discutir o direito de petição sob o ponto de vista de uma hermenêutica 

constitucional, o que refoge inteiramente à competência deste Conselho, mas 

simplesmente tentar extrair da jurisprudência destilada pelos tribunais norte-

americanos alguns parâmetros para a análise de situações trazidas ao SBDC, nas quais 

a atividade de peticionar ao Estado pareça de algum modo colidir com os bens 

jurídicos tutelados pela lei antitruste”, para enfim concluir que “...deve-se reconhecer 

que a capacidade de a autoridade antitruste constatar abuso de direito de petição é 

bastante limitada. Como nos exemplos da jurisprudência norte-americana, alguns dos 

critérios a serem levados em conta são a plausibilidade do direito invocado, a 

veracidade das informações, a adequação e a razoabilidade dos meios utilizados e a 

probabilidade de sucesso da postulação”. 
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Apesar da conclusão negativa, o caso julgado no dia 4 de setembro de 2007 

tornou-se emblemático por ser o percussor do tema no Brasil envolvendo o abuso do 

direito de petição (ou de demanda) com efeitos anticoncorrenciais, com a eleição, ainda 

que de forma tímida, de alguns critérios para constatação do possível uso anormal, a 

saber:  

 

(1) Plausibilidade do direito invocado;  

(2) Veracidade das informações;  

(3) Adequação e a razoabilidade dos meios utilizados; 

(4) Probabilidade de sucesso da postulação. 

 

Outro exemplo prático envolve o processo administrativo onde a SDE 

processou denúncia de prática de abuso do direito de ação e incitação de formação de 

cartel dentro do mercado de tacógrafos. 
217

 

Segundo consta dos autos, a denunciada (com 85% de participação de 

mercado), estaria abusando do direito de demandar de modo a impedir a denunciante 

(detentora de aproximadamente 2% do mercado) propagasse nova tecnologia 

desenvolvida na produção de tacógrafos. 

Em nota técnica a SDE recomenda a aplicação à representada da multa 

prevista no inciso I do art.23 da Lei 8.884/1994.  

O Plenário do CADE, por maioria de votos, condenou a denunciada ao 

pagamento de multa no valor de um por cento do valor do seu faturamento bruto no seu 

último exercício. 

 

                                                

217
 BRASIL. CADE. Processo Administrativo nº 08012.004484/2005-51. Denunciante: 

SEVA Engenharia eletrônica. Denunciado: SIEMENS VDO Automotive. 
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Outro exemplo envolve o caso onde o representado é acusado de criar 

dificuldades para o desenvolvimento de concorrente no mercado de publicação do 

gênero passatempo, através do incentivo à interrupção dos meios de distribuição das 

publicações mediante notificações extrajudiciais intimidatórias. 
218

 

No caso acima o direito de petição englobou o comportamento 

extraprocessual do representado, enquadrado nos incisos V e VI do art.21 da Lei 

8.884/1994. 

Inicialmente a SDE opinou pelo arquivamento da denúncia. O plenário do 

CADE, por unanimidade, conheceu do Recurso de Ofício aceitando a denúncia para 

determinar o retorno dos autos e instauração de Processo Administrativo. 

Noutra oportunidade o CADE decidiu denuncia de lobby de alguns postos 

de abastecimento localizados na cidade de Brasília buscando evitar que uma rede de 

supermercados pudesse operar diretamente a mesma atividade nos estacionamentos. 
219

 

 

Em função da possibilidade de compensação tributária oriundo de crédito de 

ICMS, a rede de supermercados assumiria posição privilegiada perante a concorrência 

na formação do preço dos combustíveis.  

 

O CADE acatou a denúncia e condenou as representadas nas práticas dos 

incisos I, II e IV do art.20 c/c os incisos II, IV, V e X do art.21 da Lei nº 8.884/94.Essa 

condenação posteriormente foi reformada na Justiça Federal (Processo nº 

2005.34.00.012752-0 e 2005.34.00.024524-7, 1ª Vara Federal do Distrito Federal). 

 

                                                

218
  BRASIL. CADE. Processo Administrativo nº 08012.005335/2002-67. 

Representado: Ediouro Publicações. Representantes: Editora Nova Atenas e Editora 

Ponto da Arte. 

 

219
 BRASIL. CADE.  Processo Administrativo nº 08000.024581/1994-77. 

Representado: Carrefour. Representante: SINPETRO.  
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Em 27 de julho de 2005 a SDE iniciou procedimento de averiguação 

preliminar motivado pela denúncia de abuso do direito de petição para dificultar o 

funcionamento ou desenvolvimento da representante no mercado de serviços de 

transporte coletivo entre as cidades de Governador Valadares e Alpercata. 
220

 

 

Inicialmente a SDE opinou pelo arquivamento do feito. A ProCADE e o 

MPF quando do julgamento do recurso de ofício no CADE, opinaram pela instauração 

do Procedimento Administrativo. O conselheiro Luiz Fernando Shuartz, acompanhando 

voto do relator Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo, listou 5 (cinco) atos realizados 

pela representada que podem resultar em impedimento da concorrência mediante o 

abuso do direito de petição, a saber:  

 

1) Em 30.09.1996 a representada impugna o requerimento da representante que 

solicitava a alteração da característica de serviço de uma determinada linha com a 

consequente redução no valor das tarifas.  

2) Em 13.01.1997 a representada requereu a reconsideração da decisão do DER-MG 

deferindo o pedido de alteração da linha formulado pela representante.  

3) Em maio de 1997, a representante solicitou ao DER/MG o atendimento parcial ao 

bairro Era Nova em Alpercata, Minas Gerais. Em 23.05.1997, a representada impugna 

essa solicitação.  

4) Em 20.11.1997, o DER-MG deferiu o atendimento parcial pela representante ao 

bairro Era Nova. Em março de 1998, a representada impetrou mandado de segurança 

contra a decisão do DER-MG, desistindo da ação um mês depois.  

5) Em 19.06.1997, a representante solicitou à Prefeitura de Governador Valadares 

autorização de instalação de um ponto de parada na área externa da Estação Rodoviária. 

Aqui a representada teria usado sua influência política e econômica perante os órgãos da 

prefeitura buscando o indeferimento do pedido.  

                                                

220
 BRASIL. CADE. Procedimento Administrativo nº 08012.005610/2000-81. 

Denunciante: Viação Oliveira Torres. Denunciado: Empresa Valadarense de 

Transportes. 
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Neste cenário o CADE analisou o direito de petição garantido na 

Constituição Federal e o seu abuso como medida causadora de entrave concorrencial: 

Segundo o parecer do CADE, “... o simples fato de indagar de forma constante a 

Administração não caracteriza conduta censurável, em função da liberdade que para 

tanto lhe é concedida diretamente do texto constitucional, em seu art. 5º, inciso XXXIV. 

Diante desse dispositivo, entende-se que qualquer pessoa, física ou jurídica, nacional 

ou estrangeira, tem direito de provocar os Poderes Públicos quando se sente lesada. 

Trata-se do direito de petição, uma prerrogativa democrática, de caráter 

essencialmente informal, que sequer exige endereçamento ao órgão efetivamente 

competente, pois deve aquele que a receber encaminhá-la à autoridade cabível‖. 

 

 

Analisando agora o abuso do direito de petição, ponderou o CADE: 

 

“Contudo, mesmo havendo direito indiscutível de petição assegurado à 

representada, seu uso indiscriminado e com fundamentos inconsistentes, como 

transparece em algumas passagens dos autos, pode configurar abuso de direito e 

infração à ordem econômica, se restar configurado ser seu propósito primeiro obstruir 

a concorrência‖, para então concluir no caso concreto: “Conforme exposto, fica claro a 

existência de indícios suficientes de infração à ordem econômica por parte da 

Valadarense, seja por abusar do direito de petição, seja pela possível ingerência 

indevida junto ao poder público, tudo com o suposto objetivo de criar obstáculos à 

concorrência. Tendo em vista que tais condutas podem subsumir-se aos tipos 

infracionais previstos no inciso I do art. 20, combinado com os incisos IV e V do art. 

21, todos da lei 8.884/94, tenho como necessária a instauração de processo 

administrativo”. 

 
 

Desde 25 de outubro de 2009 o CADE investiga, sem conclusão ainda, a 

conduta da representada. 
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Outro exemplo envolve o abuso de poder econômico mediante o 

requerimento, junto ao Instituto Nacional de Propriedade lntelectual — INPI, de 

concessões de patentes de modelos de perfis de alumínio pertencentes ao domínio 

público e posteriores ações judiciais para proteção dessas patentes. 
221

 

 

Um cidadão interessado em adentrar no mercado de fornecimento de perfis 

de alumínio, representando investidores residentes nos Estados Unidos, sustenta que a 

representada estaria requerendo os registros no INPI de extrudados de alumínio já 

existentes no mercado e utilizados por outras empresas, com o objetivo de litigar 

judicialmente para impedir que outras empresas fabricassem os perfis registrados ou 

exigir exclusividade na revenda de perfis por parte dos pequenos e médios 

revendedores. 

 

A SDE, em seu parecer, ateve-se a investigar a denúncia de requisição de 

registro de desenho industrial de produtos já existentes no mercado, não abordando a 

questão dos pedidos de patente de modelo de utilidade.  

 

Definindo o mercado relevante como o de perfil de alumínio, tanto para 

construção civil, como para o segmento industrial, concluiu que a participação de 

mercado da Alcoa é estimada em 25%; não há barreiras à entrada de novas empresas; e 

os processos produtivos das diversas destinações de perfis são facilmente cambiáveis, 

dada a igualdade da tecnologia, o que exigiria apenas pequenas mudanças no molde que 

determina o formato dos perfis.  

 

Aqui agora um exemplo concreto de condenação por abuso do direito de 

petição com adoção da teoria da sham litigation pelo CADE.  
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A representada foi condenada ao pagamento de multa e publicação de 

extrato descritivo da decisão por suposto enquadramento das práticas previstas nos 

artigos 20 e 21, inciso IV e V todos da Lei nº 8.884/94. 
222

 

 

Recepcionando os conceitos da teoria da sham litigation importada dos 

Estados Unidos, entendeu o CADE ter a representada se locupletado de pedidos 

judiciais liminares visando tirar do ar programas concorrentes de vendas e promoções 

veiculados em televisão (aberta ou fechada).  

 

Decidiu o CADE que a representada estaria visando o monopólio com fins 

de dominação de mercado no segmento que atua ao tentar limitar ou impedir o acesso 

de novas empresas no mesmo segmento. 

 

Tudo isso em função da distribuição, pela representada, de seguidas ações 

judiciais classificadas por descabidas com base num direito autoral tido por inexistente. 

Segundo entendimento da relatoria, mesmo o sucesso inicial obtido nas decisões 

judiciais favoráveis não afastaria o elemento intencional das representada de prejudicar 

a concorrência mediante o uso indevido da máquina judiciário, caracterizado assim o 

abuso do direito de demandar com efeitos anticoncorrenciais.  

 

Em 16/09/2009, a Secretaria de Defesa Econômica após detalhada 

investigação dos fatos opina pelo arquivamento do procedimento administrativo por 

entender pela não ocorrência de qualquer infração à ordem econômica imputada à 

representada, assim concluindo sobre o ponto crucial de análise da existência ou não de 

abuso do direito de demandar pela presença ou não de causa razoável de pedir: 
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 BRASIL. CADE. Processo Administrativo nº 08012.004283/2000-40. 

Representante: Comissão de Defesa dos Consumidores, Meio Ambiente e Minorias da 

Câmara dos Deputados. Representada Box 3 Vídeo. 
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―Há que se verificar se o fato suscitado pela Representante, 

independentemente de culpa, tem por objeto ou é apto a produzir quaisquer efeitos 

previstos pelo ordenamento antitruste brasileiro, quais sejam: lesão à livre concorrência 

ou à livre iniciativa, dominação de mercado relevante de bens ou serviços, exercício 

abusivo de posição dominante e/ou aumento arbitrário de lucros. A denúncia objeto da 

representação insere-se no mercado de veiculação de programas de vendas e 

propagandas em televisão, sendo que as práticas atribuídas às representadas 

caracterizam infrações à ordem econômica definidas no art.20, incisos I, II e III da Lei 

8.884/94. Os indícios de possível tentativa de dominação de mercado e formação de 

monopólio, por parte das empresas Representada, seriam denúncias encaminhadas à 

Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos 

Deputados pelas empresas concorrentes, notícias de jornal sobre a situação das ações 

judiciais promovidas pela empresa Box 3 Vídeo contra as concorrentes para retirada de 

programas similares ao programa ―Shop Tour‖ do ar. Contudo, ao analisar os elementos 

trazidos aos autos, não é possível descartar a justificativa da empresa Box 3 Vídeo de 

que limitou-se a adotar as medidas judiciais que entendia cabíveis para defender um 

direito que ela julgada ser legítimo, conforme o exercício constitucional de ação, 

constante na alínea ―a‖, do inciso XXXXIV, do artigo 5º c.c inciso XXXV, do artigo 5º, 

da Constituição Federal. Observa-se ainda que, em algumas ações movidas junto ao 

Judiciário, a empresa obteve êxito, tendo obtido provimento jurisdicional positivo. 

Apenas no ano de 2002, o Superior Tribunal de Justiça negou a existência desse direito 

à Box 3 Vídeo, sob o entendimento de que ―método de venda‖ não é ―apropriável 

juridicamente e por isso não é tutelável‖ (fls.555-560).‖ 

 

Pelo entendimento da SDE, em sendo legítima a expectativa da representada 

de obter judicialmente o reconhecimento da proteção autoral do formato televisivo que 

idealizou e colocou em prática, não haveria que se falar em infração à ordem econômica 

capaz de amparar a condenação imposta ao final às representada. 
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Interposto recurso de ofício na forma legal, deu entrada no CADE o 

processo administrativo com vista inicial a procuradoria do CADE (PROCADE), que 

por sua vez da mesma forma concluiu pela insuficiência de indícios de infração à ordem 

econômica fazendo coro ao arquivamento do feito. Assim se pronunciou a PROCADE 

em 23/10/2009: 

 

“O mercado, objeto da denúncia em questão, é o de programas de vendas e 

programas em televisão. Tendo como indícios da prática delitiva a denúncia 

encaminhada à Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da 

Câmara dos Deputados, e ainda, notícias de jornal que relatam a situação de processos 

promovidos pela Box 3 Vídeo (representada) que visava a retirada do ar de programas 

assemelhado ao “Shop Tour”. A Box 3 Vídeo justificou-se nos autos do processo 

indicando que a sociedade empresária, por meio das ações promovidas, limitou-se a 

buscar as ações que entendia cabíveis para defender um direito, que ao seu ver é 

legítimo e conforme o texto constitucional. A SDE, ao analisar os contratos que 

estabelecem cláusula restritiva para veiculação do produtos no programa “Shop 

Tour”, salienta que se trata de arranjo entre particulares que não possui potencial em 

si, para gerar danos à concorrência ou à livre iniciativa. Ademais, esse entendimento é 

convalidado pelas informações prestadas por algumas sociedades empresárias cujos 

produtos são divulgados no programa “Shop Tour”. Segundo elas, a referida cláusula 

restritiva não as impediram de veicular o produto em outros programas concorrentes. 

Com resultado da análise, a SDE concluiu pela insuficiência de indícios de infração à 

ordem econômica. Posto isto, adere-se ao entendimento da SDE, no sentido de que as 

condutas não configuram infração contra a ordem econômica. Diante do exposto, esta 

Procuradoria, em conformidade com o Parecer da SDE (fls.766/772) e, considerando a 

insuficiência de indícios à ordem econômica, recomenda o arquivamento do Processo 

Administrativo.” 
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Em 18/01/2010 os autos foram remetidos ao Ministério Público Federal 

(MPF), que também se filia à recomendação de arquivamento:  

 

“O órgão do MPF perante o CADE corrobora a conclusão da SDE, no 

sentido da ausência de indícios da ocorrência de infração à ordem econômica por parte 

das representada. O mercado relevante sob exame é o da veiculação de programas de 

vendas pela televisão, setor onde a Box 3 Vídeo alegava deter o direito autoral sobre o 

modelo por ela idealizado para o programa “Shop Tour”. Assim, conforme 

demonstrado nos autos, toda a atuação da representada visou apenas garantir, de 

forma legítima, a tutela judicial de um direito que julgava possuir. No entanto, a 

despeito de algumas decisões favoráveis em 1ª instância, em 2002, o Superior Tribunal 

de Justiça decidiu, no REsp n. 112.280 (fls.565/573), contrariamente aos interesses da 

representada, no sentido de que as concorrentes da representada apenas usaram o 

mesmo “método de venda” da Box 3 Vídeo, de forma que o pretenso direito por essa 

invocado não é tutelável.” (....) Das manifestações das clientes da representada, 

também depreende-se que existe a efetiva competição no setor, uma vez ser comum a 

troca, bem como a contratação simultânea, de diversas produtoras para veiculação de 

anúncios pela TV, o que reforça a improbabilidade da supracitada cláusula produzir 

algum efeito anticoncorrencial. Em face do exposto, manifesta-se o Ministério Público 

Federal pelo arquivamento do processo administrativo”. 

 

 

Contrariando todas as opiniões anteriores que pugnaram pelo arquivamento 

do procedimento administrativo, o relator do caso, Conselheiro Vinícius Marques de 

Carvalho, opina pela condenação da representada ao pagamento de multa no valor de 

R$ 1.774.312,66 e à publicação de extrato descritivo da decisão condenatória, por 

alegada infração à ordem econômica enquadrada nos artigos 20 e 21, IV e V, ambos da 

Lei nº 8.884/94, assim decidindo:  
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―Portanto, parece ser algo muito tranquilo e pacífico que as partes não 

pode se proteger da sua responsabilidade concorrencial, utilizando-se como 

justificativa o seu Direito de Petição, visto que este não é absoluto o mesmo imune à 

avaliação desta Autarquia. Sem entrar na celeuma se se deve ou não importar do 

instituto de sham litigation, nas exatas proporções, nos restritos moldes norte-

americanos ou se é possível ter uma visão mais ampla a respeito deste instituo, cumpre 

avaliar, no caso concreto, se há alguma razoabilidade na causa de pedir das 

requerentes no presente, ao buscar proteger um suposto direito de propriedade 

intelectual. 

 

EXISTÊNCIA DE DIREITO DE MONOPÓLIO OU FALSA PREMISSA 

JURÍDICA? 

 

Sobre esse aspecto, é relevante notar que embora as requerentes tenham 

construído, de forma muito engenhosa, inteligente e perspicaz uma argumentação que 

aparenta lhes dar o direito de reservar para si uma parte do mercado televisivo, trata-

se, sem sobra de dúvida, de uma premissa jurídica equivocada. A presente causa, do 

ponto de vista objetivo, assemelha-se à objective baseless claim, já que, nem mesmo sob 

o prisma teórico, pode-se esperar que este tipo de contenda prospere”. 

 

Após discorrer sobre alguns aspectos técnicos que lhe pareciam relevantes, 

conclui o relator com toda a convicção que até hoje o Judiciário ainda não alcançou, não 

ter proteção autoral o formato televisivo idealizado e concretizado pelas representada 

tornando abusivo todos os pleitos judiciais ingressados pela Box 3 Vídeo. Dentre desse 

cenário concluiu e decide o relator:  

 

―Não há dúvidas de que se está frente a ações sem a mínima base jurídica 

(objective baseless claims), que acarretaram danos concorrenciais. É com base nesta 

visão mais geral, que compreendo ser dever desta Autarquia reprimir e condenar a 

empresa Box 3 Vídeo, nos termos do art.20 e 21, IV e V da Lei 8.884/94. Quanto à Léo 

Produções, a mesma não foi sequer citada no presente caso, motivo pelo qual não se 

analisará o processo em relação à referida empresa”. 
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BRUNO BRAZ DE CASTRO bem resumiu o que foi dito até agora: 

 

―A repressão aos efeitos anticoncorrenciais do abuso ao direito de petição, 

no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, deve partir do 

estabelecimento de parâmetros cuidadosos para a definição das situações abusivas dessa 

prerrogativa constitucional. Para essa tarefa, será útil considerar o contributo da 

experiência internacional. Em especial, é oportuno considerar a racionalidade da teoria 

norte-americana da sham litigation, segundo a qual, em linhas gerais, será caracterizado 

abuso de direito a atividade de petição que, sem qualquer base objetiva que a 

fundamente, seja manejada com vistas a prejudicar diretamente os negócios de 

concorrente. Tal procedimento, no entanto, não se deverá realizar de maneira 

automática. Há que se criticar incessantemente os elementos da Noerr -Pennington 

Doctrine à luz dos princípios regentes da ordem econômico-constitucional pátria e à 

teoria clássica do abuso de direito, com vistas a adequar a ideia da sham litigation à 

realidade jurídica, histórica e política da nação brasileira‖. 
223
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 CASTRO, Bruno Braz de. Sham litigation: O abuso do direito de petição com 

efeitos concorrenciais. Revista do IBRAC. São Paulo, vol.18, julho/dezembro 2010, 
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4. CONCLUSÃO 

 

O abuso do direito processual de demandar ainda não recebeu, a nosso ver, 

tanto da doutrina como da jurisprudência o tratamento merecido e a importância para o 

próprio sistema judiciário.  

 

Não são raros os exemplos onde o abuso do direito processual se emparelha 

aos ilícitos tipificados no artigo 17 do CPC que trata das hipóteses de litigância de má-

fé. 

A nosso ver um equívoco considerando-se a natureza distinta dos atos 

ilícitos próprios dos ilícitos abusivos. Abusa de um direito o titular que pratica um ato 

aparentemente legal, porém desviado da finalidade da norma. 

 

Abuso do direito de demandar o titular do direito de ação que usa do Poder 

Judiciário para atingir um resultado contrário aos limites impostos pelo fim econômico 

ou social da norma, agindo de forma contrária a cláusula geral de comportamento da 

pela boa-fé e dos bons costumes. 

 

São várias as causas de retardo da prestação jurisdicional, isso é inegável. 

Porém, não menos inegável é o comportamento de alguns litigantes que usam (e 

abusam) do direito de ação para atingir objetivos equidistantes da norma. 

 

Utilizam-se do Poder Judiciário para simplesmente prejudicar o adversário 

(réu), ou mesmo para retardar o cumprimento de uma obrigação conscientemente 

devida, mas que por interesses econômicos decide-se adiar. 

 

Enquadrar o abuso do direito processual de demandar como causa de 

extinção da ação por carência de interesse processual, certamente contribuiria para o 

Poder Judiciário cumprir sua missão (constitucional) de prestar a jurisdição de forma 

efetiva.   
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Não seria a solução, mas possivelmente estaríamos dando um largo passo 

rumo ao almejado devido processo leal onde às partes de fato litigariam utilizando-se de 

armas lícitas dentro do verdadeiro espírito da boa-fé que a norma preconiza no artigo 14 

do CPC, qual seja: expor os fatos em juízo conforme a verdade procedendo com 

lealdade e boa-fé. 

 

O abuso do direito processual, e no caso específico de ação, socorre-se da 

teoria do abuso de direito do direito material. Adotamos como premissa a 

responsabilidade objetivo de quem abusa de um direito processual que representa, em 

análise mais profunda, numa das mais perversas formas de atingir um resultado 

antijurídico pelo contexto da intenção do autor.  

 

A aparência de legalidade confere ao ato abusivo uma falsa licitude capaz 

de imunizar o agente das consequências maléficas que podem surgir tanto na esfera 

patrimonial como moral do prejudicado. 

 

No caso do abuso do direito processual de demandar, a aparência de 

legalidade surge justamente do direito de ação enquanto garantia Constitucional inserta 

no inciso XXXV do artigo 5º de nossa carta Magna. 

 

De um lado o abuso de direito estampado no artigo 187 do Código Civil, e 

de outro o exercício regular do direito de ação consagrado em nossa Constituição 

Federal num aparente conflito de normas. Diga-se aparente considerando-se que os dois 

comandos ora analisados convivem em harmonia diante da especialidade da norma 

infraconstitucional que trata do abuso do direito.  

 

A nosso ver e respeitada às opiniões contrárias, o exercício abusivo do 

direito tem por natureza jurídica o ato ilícito, porém numa categoria autônoma onde não 

são requisitos a noção de culpa ou mesmo a prova da repercussão do dano causado a 

terceiro. 
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Ter acesso ao Poder Judiciário não implica no direito de abusar de 

demandar, e sim no direito de ter ou receber a prestação jurisdicional no seu tempo e de 

forma justa.  

Na esteira de considerar a boa-fé uma cláusula geral, pode-se sustentar a 

existência de uma verdadeira boa-fé processual objetiva com o abandono da concepção 

subjetivista do comportamento das partes numa demanda processual. 

Assim é que, em havendo desvio de finalidade e mera aparência de 

legalidade no ato processual retratado na propositura de demanda desviada dos fins 

econômicos e sociais da norma cabe ao juiz fim ―punir‖ o infrator não só com a 

extinção da ação sem a solução de mérito, como também estabelecendo indenização em 

favor do prejudicado levando em consideração, evidentemente, as circunstâncias de 

cada caso.  

Nunca é demais repetir nosso posicionamento acerca da desnecessidade da 

existência de dano para caracterização do abuso de direito, o que também não afasta a 

possibilidade concreta da parte lesada experimentar e provar os prejuízos pleiteando o 

ressarcimento. Neste caso, entendemos que a indenização deve ser buscada em sede 

própria ante a falta de conexidade das causas de modo a autorizar, por exemplo, 

eventual pedido reconvencional. 

Não obstante a ausência de necessidade da prova da intenção do agente que 

abusa de um direito processual, como medida facilitadora da parte lesada quanto à prova 

do desvio de finalidade diante do ajuizamento da ação temerária, defendemos a 

aplicação da teoria das cargas dinâmicas das provas com a inversão técnica do ônus 

probatório. 

Amparado na doutrina e jurisprudência, entendemos que o juiz pode inverter 

a regra atual prevista no artigo 333 do CPC, determinando que o autor da ação 

demonstre o objetivo a ser atingido com a demanda judicial distribuída caso venha a ser 

acusado de abuso do direito de demandar pela defesa. 
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Uma possível e interessante consequência do abuso do direito de demandar 

envolve também os efeitos anticoncorrenciais que a ação proposta pode ter objetivado. 

 

 Trata-se da sham litigation ou ação predatória como regra de exceção da 

teoria da imunidade antitruste relacionado ao direito de petição (ação) desenvolvida nos 

Estados Unidos a partir da doutrina conhecida como Noerr  Pennington, segundo a 

qual num eventual choque de interesses entre o direito de petição garantido na Primeira 

Emenda (First Amendment) e as regras antitruste tratadas no Sherman Antitrust Act 

prevaleceria o direito de petição.  

 

Posteriormente a mesma Suprema Corte Americana reconheceu que o 

direito de petição não estaria imune as regras antitrustes estabelecidas no Sherman 

Antitrust Act, base da teoria da sham litigation. 

 

No Brasil, vem tomando corpo no CADE a teoria da sham litigation 

sujeitando o litigante ímprobo aos comandos da Lei 8.884/94 inclusive com a 

possibilidade de condenação em pagamento de multa. Exemplos concretos foram 

tratados no presente estudo nesse sentido. 
224
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