
www.abdpc.org.br

DAS NULIDADES PROCESSUAIS

Augusto Tanger Jardim
Mestre em Direito Processual Civil pela PUC -RS

Advogado

INTRODUÇÃO

Antes de tudo, importante situar o instituto das nulidades no contexto em que

se encontra no ordenamento jurídico.

Calmon de Passos parte dos elementos dos atos jurídicos, indicando como tais:

(1) os seus pressupostos – que, por sua vez, sub-dividem-se em pressupostos (a) subjetivos,

(b) objetivos e (c) formais -; (2) os seus requisitos e (3) suas condições. A partir daí,

transporta a aludida classificação para os planos da existência, da validade e da eficácia.

 Grosso modo, o ato inexistente é aquele que não possui nenhum dos elementos

do ato jurídico. A ato valido é aquele que atende aos pressupostos e aos requisitos inerentes a

sua espécie (segundo a numeração acima exposta, poderia, didaticamente estabelecer a

seguinte equação: validade = 1+2). Por fim, o ato eficaz é aquele que contém em si todos os

seus elementos, ou seja, os pressupostos, os requisitos e as condições (eficácia =  1+2+3).

No presente estudo, não se dará especial relevo ao ato inexistente e às

irregularidades na busca de uma linha mais objetiva e por se mostrarem  menos importantes

para o deslinde do tema proposto.

Destaca-se que o presente trabalho se furta de a nalisar os efeitos do trânsito em

julgado dos vícios processuais pretendendo voltar seu foco, exclusivamente, para a teoria

geral das nulidades processuais, temendo agregar multiplicidade de elementos que possam

tornar a exposição do tema menos clara.
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1. DA DOUTRINA BRASILEIRA ACERCA DO TEMA

 O presente estudo apresenta as principais correntes, modo resumido, acerca do

tema das nulidades. Justifica -se a aludida exposição em face da dissonância existente na

doutrina com relação ao objeto de estudo, bem como traçar uma linha evolutiva do

pensamento doutrinário.

 Destarte, a ordenação dos doutrinadores no presente trabalho não se aterá ao

critério cronológico ou meritório, mas visará ao nexo evolutivo da análise das nulidades dos

atos processuais

1.1. O professor Galeno Lacerda, em sua obra clássica “Despacho Saneador”,

foi quem por primeiro obteve êxito na busca da sistematização da teoria das nulidades

processuais. Tratou do tema ao verificar os pressupostos processuais objetivos internos,

considerando que estes decorreriam da subordinação do procedimento às normas legais. Esta

subordinação era entendida como a ausência de nulidades e vícios em geral dos atos

processuais, em seu aspecto objetivo.

Afirmou GALENO, valendo-se da doutrina de COUTURE, que as nu lidades

processuais, em que pese serem autônomas em relação às nulidades de direito material,

nascem do tronco da teoria geral do Direito.

Partindo destas premissas e adotando as lições de CARNELUTTI, busca a

sistematização do tema das nulidades processua is a partir da classificação clássica dos vícios.

Da mesma forma, GALENO constrói sua teoria das nulidades processuais a

partir da classificação dos atos sanáveis, dentre os quais, de regra, encontram -se as nulidades

relativas e anulabilidades, e os atos  insanáveis, constituídos pelas nulidades absolutas. No

entanto, afirma que, em sede de nulidades processuais, a diferenciação entre as espécies de

nulidades se dá “em razão da natureza da norma violada, em seu aspecto teleológico”.

Quando a norma violada  ferir interesse público, a nulidade decorrente será

absoluta. A nulidade absoluta deverá ser declarada de ofício e será invocável por qualquer das

partes.
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De outra banda, a violação de norma tuteladora de interesse, preferencialmente,

privado resulta em vício sanável. Verificada a sanabilidade do vício, ensina GALENO que

deve se perquirir acerca da cogência ou dispositividade da norma violada.

Apurando-se a cogência da norma, a nulidade decorrente de sua violação será

relativa. A nulidade relativa poderá ser declarada de ofício, oportunidade em que será

ordenado “o saneamento, pela repetição ou ratificação do ato, ou pelo suprimento da

omissão”.

Reconhecida a dispositividade da norma violada, a invalidade decorrente será a

anulabilidade. Esta espécie de i nvalidade somente atinge os efeitos dos atos quando invocada

pelas partes, portanto, sendo vedada a decretação “ex officio” pelo magistrado. A alegação de

anulabilidade pela parte torna o ato insanável quando tratar de ilegitimidade do próprio órgão

judicial, sendo, porém, sanável quando o vício puder ser suprido pela parte contrária podendo

o juiz fazê-lo. Destaca-se que, para GALENO, o saneamento da anulabilidade depende

simplesmente da omissão do interessado, produzindo, assim, o ato anulável efeitos até  a sua

declaração.

Mister ressaltar que a teoria das nulidades de Galeno Lacerda foi elaborada na

vigência do Código de Processo Civil de 1939 sendo importante marco na tentativa de

sistematização de tão delicado tema em período que se cogitava de lançar enumeração

legislativa das hipóteses de nulidades. Sua importância é tão grande que, mesmo após

publicação de novo diploma processual, sua lição foi ultrativa, repercutindo ainda hoje na

doutrina e na jurisprudência pátria.

1.2. Um dos principais responsá veis pela sobrevida da doutrina de GALENO

foi MONIZ DE ARAGÃO que, à época da inauguração do Código BUZAID, teceu

comentários ao novo diploma à luz da doutrina do mestre gaúcho.

Segundo MONIZ DE ARAGÃO, o Código de 1973 “se inspirou nos mesmos

princípios por que se norteara o legislador de 1939”. Indica o ilustre processualista que o

ordenamento processual de 1939 trouxe como grande mérito a adoção de conceitos amplos

das nulidades, como categorias próprias, em detrimento das enunciações de hipóteses

anteriormente vigentes. Ademais, destacou que as categorias das nulidades processuais são
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orientadas pelas mesmas regras vigorantes para o direito material. Atribuiu a Galeno Lacerda,

em 1953, quando da publicação do seu “Despacho Saneador”, o desvendamento do espírito do

código então vigente.

Daí afirma MONIZ DE ARAGÃO que os vícios resultantes da infração do

modelo traçado na lei processual podem ser classificados em três categoriais definidas a partir

da graduação de sua gravidade. Assim, entende que os ví cios mais graves implicam na

inexistência do ato, os vícios de gravidade média implicam na nulidade do ato e os de menor

gravidade em simples irregularidade. Os atos nulos ainda comportam a divisão, também em

face da gravidade do vício, em nulidade absolut a, relativa e anulabilidade, pela ordem do mais

ao menos gravoso.

Ao discorrer acerca da diferenciação científica das espécies de nulidades,

MONIZ DE ARAGÃO vale -se das palavras de GALENO ao decretar que as nulidades se

distinguem “em razão da natureza da  norma violada, em seu aspecto teleológico. Se nela

prevalecem fins ditados pelo interesse público, a violação provoca a nulidade absoluta

insanável do ato”.

A nulidade absoluta decorreria da infringência de norma tuteladora de interesse

público, sobre as quais as partes não têm disposição, sendo sua decretação passível de

conhecimento de ofício pelo juiz.

Quando a norma desrespeitada tutelar o interesse da parte, situação em que o

vício do seu descumprimento é sanável, poderá ensejar tanto a nulidade rel ativa, quanto a

anulabilidade do ato. O critério de diferenciação está na cogência ou não da norma violada: se

cogente, haverá nulidade relativa. Nesta modalidade de nulidade o bem jurídico protegido

pela norma, a exemplo da nulidade absoluta, é o interess e público; todavia, a razão da

decretação está diretamente relacionada com o interesse das partes do processo. O vício

decorrente desta nulidade é passível de ratificação do ato à luz do atendimento da finalidade a

que ele se propôs.

A anulabilidade é o vício resultante da violação de norma dispositiva. A sua

decretação só pode ocorrer se alegada pelas partes, sendo ao juiz vedado o seu conhecimento

de ofício.
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Vale-se o autor, ainda, de referência a CARNELUTTI, feita por Galeno no

tocante à diferenciação das modalidades de nulidades e suas eficácias. Para o mestre italiano,

a eficácia da nulidade relativa, diferentemente da absoluta em que o ato não é condicionado,

fica subordinada à condição suspensiva: a ocorrência do fato que virá a sanar o vício. De out ra

banda, a eficácia do ato anulável pende de condição resolutiva de um certo comportamento :

“não tanto a inocorrência da reação do interessado o consolida, quanto a sua inocorrência o

extingue” .

Em síntese, o eminente doutrinador, forte nas concepções de GALENO e

CARNELUTTI, compreende o instituto das nulidades a partir da mesma classificação

(nulidade absoluta, por nulidade relativa, anulabilidade), importando nos mesmos efeitos

quando da decretação de cada modalidade.

1.3. Antonio Janyr Dall’Agnol Jr ., em sua obra “Invalidades Processuais”,

parte, no tocante ao tema ora tratado, da análise terminológica das locuções “nulidades

processuais” e “invalidades processuais”.

Neste ponto, em síntese, entende o autor ser a expressão “invalidades

processuais” mais adequada ao objeto, em face de possuir conteúdo mais genérico –

abarcando, inclusive, o conceito de anulabilidade -, enquanto o termo “nulidades processuais”

pode vir a ser confundido com a nulidade em sentido estrito.

Fixada a terminologia, o eminen te autor trata das invalidades no plano material

e no plano processual.

No plano processual, que interessa ao presente trabalho, DALL’AGNOL

diferencia os atos irregulares dos atos inválidos.

Os atos irregulares são aqueles atos “defeituosos inaptos a se rem objeto de

invalidação”, já que sua infração importa em descumprimento de requisito útil para a

realização do ato , na linha da lição de CARNELUTTI, e não de requisito necessário, causa

das invalidade.
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Para DALL’AGNOL, “os atos inválidos decorrem do re conhecimento

(judicial) de vício que diz com a própria qualidade do ato (ausência ou deficiência de requisito

necessário, na linguagem carneluttiana)”. Utiliza -se da lição de Antonio Carlos Cintra do

Amaral  para dizer que “não há atos inválidos senão os a ssim qualificados por decisão judicial

passada em julgado” e para acrescentar que:

 “A invalidade, pois, não ‘constitui’ o vício etc., como, por vezes, se afirma. O

defeito é antecedente necessário, mas em absoluto suficiente (não apenas porque há defeito s

não-invalidantes, como também porque, mesmo invalidante o défice, outros fatores podem

influir para que a decretação judicial constitutivo -negativa não se dê) da invalidade.”

Restringido o objeto de estudo aos atos inválidos, DALL’AGNOL propõe,

valendo-se dos ensinamentos de GALENO, a sistematização das invalidades no Código de

Processo Civil de 1973 a partir do aspecto teleológico da norma violada (tutela do interesse

público ou privado) e de sua natureza (cogente ou dispositiva) para determinar se o ato

encontra-se viciado por nulidade absoluta, por nulidade relativa ou anulabilidade.

1.4. Ovídio Baptista da Silva acredita que os vícios, no campo processual civil,

em geral, decorrem da inobservância de forma por meio da qual um ato determinado de veria

se realizar. Adota a concepção de J. FREDERICO MARQUES no tocante ao significado de

forma, para o qual forma deve corresponder ao modo pelo qual a substância se exprime e

adquire existência, compreendendo, além de seus requisitos externos, também as

circunstâncias de tempo e lugar, que não deixam de ser igualmente modus por meio dos quais

os atos ganham existência no mundo jurídico.

Verifica que as nulidades no processo civil são informadas pelos princípios da

finalidade e instrumentalidade das forma s, tendo em vista que, os atos realizados com algum

defeito de forma que não comprometam a obtenção do fim a que se destinava não são

atingidos pela nulidade.

Daí, partindo da doutrina de GAUDEMET  e JAPIOT – concebida para os atos

jurídicos em geral -, entende o jurista gaúcho haver um critério objetivo para a teoria das

nulidades, segundo o qual a classificação não estaria no ato defeituoso, mas na natureza da

norma e do interesse por ela protegido. Segundo esta concepção, a nulidade deixa de ser uma
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“qualidade” ou carência de um ato jurídico, para ser uma sanção contra a violação de uma

determinada norma legal, cuja conseqüência seria a faculdade que a própria lei outorga a

alguém de impugnar o ato praticado em contravenção.

O avanço desta mudança de paradigma é, segundo OVÍDIO, o fato de que as

nulidades passaram a serem consideradas de acordo com a natureza das normas jurídicas

violadas pelo ato processual, dividindo -se sua classificação de acordo com a relevância do

interesse tutelado .

No tocante às nulidades dos atos processuais, especificamente, vale -se do

magistério de GALENO para classificar os defeitos dos atos jurídicos em nulidade absoluta,

nulidade relativa e anulabilidade.

A nota marcante na doutrina de OVÍDIO está em apurar que:

“O sistema das nulidades dos atos processuais está dominado por um conjunto

de princípios específicos e peculiares ao direito processual, de cuja observância resulta um

certo relativismo de todas as regras sob as quais se pretenda classificar os defeit os dos atos

processuais e suas conseqüências.”

Assim, o insigne jurista verifica a subordinação do sistema das nulidades aos

princípios da finalidade do ato processual (ou princípio da instrumentalidade das formas), do

prejuízo, do legítimo interesse e d a preclusão.

O princípio da finalidade do ato processual, previsto no art. 244 do CPC, aduz,

modo sintético, que quando a lei prescrever certa forma, sem expressa cominação de nulidade

para o caso de descumprimento, o juiz deverá considerar válido o ato s e, realizado por outro

modo, haja alcançado a finalidade que a lei lhe atribuía.

Desse princípio decorre a classificação das nulidades, adotadas pelo CPC, em

cominadas e não-cominadas. Acerca do tema, OVÍDIO constrói reflexão no sentido de que as

nulidades cominadas conteriam vícios impossíveis de serem sanados – em que pese

reconhecer que a jurisprudência não utilize com rigor este preceito -, enquanto os vícios
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incidentes sobre normas em que a nulidade não foi cominada poderiam ser sanados, ainda que

a nulidade seja absoluta.

Adiante, valendo-se dos ensinamentos de ROSENBERG, aborda a questão da

sanação dos atos processuais da seguinte forma:

“Na verdade, em direito processual civil, como observa ROSENBERG (tratado

...,§ 74, II), os defeitos porventur a existentes nos atos processuais jamais causarão nulidade

absoluta e insanável, no sentido em que esta categoria é considerada em direito material, uma

vez que, em processo, a sanação do ato nulo sempre será possível.”

O princípio do prejuízo, que decorr e do anteriormente exposto, é aquele

segundo o qual nenhuma nulidade será decretada se não houver prejuízo para a parte

ocasionado pelo defeito do ato processual. Este princípio encontra amparo legal nos artigos

249, § 1.º, e 250, parágrafo único, do CPC.

O princípio do legítimo interesse é aquele em que a decretação da nulidade não

poderá ser requerida pela parte que lhe dera causa, ainda quando a lei haja prescrito forma

determinada sob a cominação de nulidade. O aludido princípio está previsto no arti go 243 do

Código de Processo Civil.

Por fim, o princípio da preclusão decorre da exigência de que a parte alegue a

nulidade na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de ficar -lhe

preclusa a possibilidade de fazê -lo tardiamente. O referido princípio - estampado no art. 267,

§3.º, do CPC – não alcança as nulidades absolutas das quais poderá o juiz conhecer de ofício e

a parte alegar a qualquer tempo.

OVÍDIO, em verdade, agrega o texto do Código de Processo Civil de 1973 ao

exame das nulidades sob a forma de princípios, porquanto de caráter “diretivo” da atividade

jurisdicional, à doutrina clássica, exceto quanto à sanação dos atos, onde apresenta

discordância.

1.5. Cândido Rangel Dinamarco, ao enfrentar o tema, parte da prem issa de que

“só os atos processuais perfeitos teriam aptidão a realizar o escopo programado, não a tendo
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os imperfeitos – ou seja, aqueles a que faltem requisitos”. Por outro lado, objetivando dar

maior flexibilidade ao sistema, atribuiu -se aos atos diversos aspectos relativizadores do

binômio perfeição-eficácia, tais como a graduação da intensidade das conseqüências das

diversas imperfeições possíveis; a redução dos efeitos do ato, sem privação de toda e qualquer

eficácia que ele possa ter; a possibilidade  de sanar irregularidades do procedimento, e a

superior regra da instrumentalidade das formas.

DINAMARCO estabelece que é a graduação da intensidade das conseqüências

que vai determinar que o ato processual seja, da maior para a menor conseqüência,

inexistente, nulo de modo absoluto, nulo de modo relativo e irregular.

Destaca-se que o eminente jurista entende não existir atos anuláveis em direito

processual em face da concepção publicista dos atos do Poder Judiciário, embora reconheça

dissídio doutrinário acerca do tema, invocando GALENO.

Analisando a classificação das nulidades em cominada e não -cominada,

DINAMARCO afirma que esta decorreu da consciência do próprio legislador da

impossibilidade de antever todas as possíveis ocorrências de nulidade no sistema, relegando à

avaliação do interprete os casos omissos (nulidades não -cominadas).

Quanto à segunda espécie, nulidades não -cominadas, afirma que sua

caracterização decorre do resultado de uma “dupla operação, em que se leva em conta o ato

concretamente realizado, em confronto com o modelo definido em lei, para depois verificar se

o eventual defeito foi capaz de produzir o efeito desejado”.

DIANAMARCO lança crítica ao tratamento dado pelo Código de Processo

Civil às nulidades cominadas e não -cominadas, tendo em vista que o artigo 243 prevê

incidência somente para o caso de ser cominada a nulidade, quando, em verdade, estende -se

às nulidades não-cominadas. Prossegue afirmando o que artigo 244 do Código de Processo

Civil diz somente com as nulidades nã o-cominadas, quando abrange as duas modalidades em

questão.

Dito de outra forma, entende o ilustre doutrinador que, em ambos os casos, seja

a nulidade cominada ou não-cominada, quem der causa à nulidade não poderá alegá -la em seu
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favor, dando-se a sua decretação somente se o ato não tiver atingido a finalidade para a qual

foi realizado.

Adiante, valendo-se da orientação consistente em dimensionar a ineficácia do

ato processual à gravidade ou relevância do defeito, DINAMARCO classifica as nulidades em

absolutas e relativas.

Relega à doutrina e à jurisprudência a distinção entre as nulidades absolutas e

relativas, aduzindo que a lei em nada contribui para tal empreitada. Desta forma identifica a

existência de quatro modalidades de nulidades: absolutas comi nadas, absolutas sistemáticas,

relativas sistemáticas e relativas cominadas.

O que caracteriza a nulidade como absoluta é a ofensa provocada pelo ato

processual viciado ao interesse público da justiça, enquanto a nulidade relativa advém do

prejuízo causado às partes pela infração da lei sem que o interesse público seja atingido.

A nulidade absoluta, portanto, resulta de infrações à ordem pública,

independentemente de prejuízo as partes, sendo proclamada de ofício ou a requerimento das

partes a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Importante destacar que o dever de declarar a

nulidade absoluta ex officio obriga ao juiz conhecer da matéria quando alegada, ainda que o

seja pela própria parte que a deu causa.

A nulidade relativa, para ser declarada, dever á conter três requisitos: (1) que

seja alegada pela parte que não deu causa a sua existência, (2) que a persistência da nulidade

cause prejuízo à parte que a alegou e (3) que seja alegada pela parte na primeira oportunidade

que disponha para se manifestar no processo, sob pena de preclusão.

Estabelecidas estas distinções, DINAMARCO aponta um meta -critério

aplicável ao instituto das nulidades, a instrumentalidade das formas.  Para o eminente jurista,

A consciência de que as exigências formais do processo  não passam de

técnicas destinadas a impedir abusos e conferir certeza aos litigantes (due process of law),

manda que elas não sejam tratadas como fins em si mesmas, senão como instrumentos a

serviço de um fim. (...) Tal é a idéia da instrumentalidade das formas processuais, que se

www.abdpc.org.br


www.abdpc.org.br

associa à liberdade das formas e à não taxatividade das nulidades, na composição de um

sistema fundado na razão e na consciência dos escopos a realizar .

Salienta que a instrumentalidade das formas, ao contrário do que pode faze r

crer o artigo 244 do CPC, estende -se a todas as modalidades de nulidades. Embasa sua tese no

fato de que a própria lei prevê, em determinados casos, a possibilidade de uma nulidade

cominada ser sanada em face do alcance do objeto da norma, na dicção do a rt. 249, § 1.º, do

CPC, que consagra a máxima pas de nullité sans grief, bem como na analogia, ao art. 249, §

2.º do mesmo diploma.

DINAMARCO apresenta algumas conceituações diversas da doutrina em

geral. Chama de efeito expansivo das nulidades o r eflexo da decretação de nulidade de um ato

nos seus subseqüentes, por força do que dispõe o art. 248 do CPC. Distingue as nulidades

inerentes, quando a eficácia de um ato realizado no processo pode ficar excluída em virtude

de eventuais vícios de que ele p róprio seja portador, das nulidades decorrentes, quando a

eficácia ficar excluída, ou por força do reflexo do vício, ou por omissão de algum ato

precedente. Batiza de confinamento das nulidades o que dispõe a segunda parte do art. 248 do

CPC.

No tocante à sanação da nulidade, afirma o emérito jurista que

“Não existe uma relação constante entre a sanabilidade do procedimento e o

caráter absoluto ou relativo da nulidade. Há nulidades absolutas sanáveis e insanáveis, o

mesmo acontecendo com as relativas – porque, independentemente da gravidade do vício ou

de sua projeção na ordem pública, com a realização do ato omitido ou repetição do nulo

desaparece a causa contaminadora”.

1.6. A exemplo de DALL’AGNOL, Teresa Arruda Alvim Wambier também

prefere a expressão invalidades processuais muito embora utilize, por considerar já

consagrada, a expressão “nulidades”. Assim como GALENO, entende que as regras

disciplinadoras das nulidades civis são de aplicação geral no direito, todavia, faz -se necessária

a adequação dos atos processuais, em face do regramento que lhe é próprio.
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Considerando a necessidade de adequação do sistema das nulidades ao direito

público, seara do Direito Processual Civil, WAMBIER busca na Lei 4.717 de 29 de junho de

1965 (Lei da Ação Popular)  a base concreta para a construção de sua teoria. Nos seus termos,

“Esta lei fornece elementos que nos podem servir de ponto de partida para

esboçar um ‘Teoria Geral das Nulidades’ no direito público, a que ter -se-ia de recorrer na

ausência de previsão legal expressa”

Reconhece que o sistema das nulidades processuais é regido pelo direito

positivo e por uma série de princípios que nele se manifestam. A partir daí, estabelece os

seguintes enunciados principiológicos: (1) o processo é forma; (2) as forma s têm caráter

instrumental; (3) não há nulidade sem prejuízo; (4) nulidades instituídas precipuamente no

interesse da parte são sanáveis; (5) nulidades instituídas precipuamente no interesse público

são sempre insanáveis; (6) economia processual; (7) nulid ades relativas só podem ser argüidas

pelo interessado; (8) princípio da interdependência; (9) princípio do contraditório; (10)

princípio da proteção; (11) princípio da conservação e aproveitamento; (12) princípio da

celeridade; (13) princípio da comunicaçã o ; (14) princípio da especificidade; e (15) princípio

da eficácia do ato viciado.

Quando enfrenta a necessidade de sistematização do tema, a eminente jurista

parte da divisão das nulidades em dois grupos: o das nulidades de forma e o das nulidades de

fundo.

As nulidades de forma, não previstas em lei como sendo absolutas, serão

relativas, enquanto as previstas expressamente como absolutas, assim o serão. Para as

nulidades abrangidas na segunda hipótese, há presunção absoluta de prejuízo por força da le i

que às instituiu.

As nulidades de fundo decorrem dos vícios ligados às condições da ação, aos

pressupostos processuais positivos de existência e de validade, e aos pressupostos processuais

negativos. Tratam-se, pois, de nulidades absolutas.
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Adiante, complementa que as nulidades relativas só podem ser argüidas pelas

partes e estão sujeitas à preclusão, enquanto as nulidades absolutas são conhecíveis de ofício e

a requerimento da parte, não estando submetidas à preclusão.

1.7. CALMON DE PASSOS , quando t rata do tema em tela, entende que a

normatização das invalidades levou em consideração o “papel da vontade no enlace entre o

suposto e a conseqüência” de quem o pratica. Ou seja, a invalidade foi disciplinada com vistas

à vontade e aos objetivos perseguido s com a realização do ato, valorizando tudo quanto às

macula.

Desta forma, entendendo que os atos processuais “se enquadram na vasta

moldura dos atos jurídicos”, afirma existirem três soluções postas pelo ordenamento jurídico:

o ato-fato jurídico, ato jurídico em sentido estrito e atos processuais, em que a vontade das

partes desempenha papel essencial.

No ato-fato a vontade é desconsiderada pela ordem jurídica, operando -se

apenas em termos de relação de causalidade. Ausente a vontade, o ato -fato não tem

implicação na seara das nulidades.

O ato jurídico em sentido estrito contém, em sua essência o elemento volitivo,

porém, não se exige que a mesma esteja direcionada conscientemente para a consumação de

um resultado, já que o próprio ordenamento fixa as conseqüências do ato.  “Nesse espaço, os

vícios da vontade e a vontade do resultado carecem de maior relevo, dando -se ênfase à

tipicidade ou atipicidade do suposto invocado para fins de incidência, na perspectiva e com

relevância da conseqüência posta pelo  direito objetivo”.

Os atos processuais em que a vontade das partes desempenha papel essencial

são aqueles em que a vontade privada é privilegiada ao relegar aos sujeitos de direito a

harmonização de seus próprios interesses. Nesses ocorrem a grande maior ia das incidências

das invalidades no ordenamento jurídico.

Outrossim, em que pese CALMON DE PASSOS fazer uso de nomenclatura

similar para os atos jurídicos e os atos processuais, reconhece que os últimos dependem,

ainda, de outros três requisitos: a real ização no processo, a realização pelos sujeitos da relação
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processual ou por terceiros legitimados como sujeitos para a prática do ato e a aptidão para

produzir, imediatamente, efeitos processuais.

Partindo da premissa que o direito processual é pré -determinador de uma forma

de comportamento, só o que é permitido pelo ordenamento processual é lícito. O ordenamento

define previamente modelos de conduta para que os atos realizados sejam processualmente

reconhecíveis e válidos quando em consonância consigo. E ste fenômeno foi chamado de

tipicidade. Adiante, destaca que:

“A ausência ou o vício de alguns pressupostos do tipo determinam a sua

irreconhecibilidade processual, do que decorre sua inexistência jurídica como ato processual.

Não há, na hipótese, atipicidade, porque a adequação ou inadequação do ato é problema que

pressupõe a sua processualidade.”

De outra banda, a atipicidade do ato, quando não há ajuste ao modelo

predeterminado pelo ordenamento processual, importa na sua imperfeição.

A imperfeição do ato processual poderá ou não ser relevante. Será relevante

quando faltar ou estiver viciado um ou algum dos elementos do tipo (substanciais ou formais)

que importem na impossibilidade de se alcançar o fim posto pelo sistema jurídico. Será

irrelevante “se a atipicidade, embora existente, não obstou fosse alcançado o fim a que se

destinava o ato ou tipo argüido de inválido”.

A nulidade somente será decretada judicialmente quando o ato for atípico e a

imperfeição dele decorrente for relevante.

Decretada a invalidade, o magistrado deve analisar a repercussão deste decreto

para o procedimento. Se a invalidação não alcançar todo o procedimento, retoma -se o mesmo

a partir do momento em que se consumou por meio da realização de um novo ato. Se a

invalidação tornar o ato inexistente no procedimento, realizar -se-á outro para supri-lo no iter

procedimental. O mesmo ocorrerá com os atos invalidados por contaminação quando forem

indispensáveis para o alcance do fim do processo.
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Chama a atenção na doutrina de CALMON DE PASSOS o abandono da

classificação de CARNELUTTI dos atos jurídicos, para os atos processuais, optando por

classificá-los de acordo com o grau de relevância da imperfeição do ato segundo a

inexistência de um de seus pressupostos ou requisitos.

1.8. Aroldo Plínio Gonçalves, em sua obra Nulidades no Processo, busca a

sistematicidade do tema a partir do tratamento que se dá ao ato irregular, que pode ter ou não

conseqüências jurídicas, e das condições para a aplicação destas conseqüências.

Por meio da análise do artigo 154 do CPC, atenta para a existência de três

espécies de atos processuais: os que não dependem de forma determinada (não são suscetíveis

de nulidade); os que não devem se submeter à forma determinada, que, não obstante, pode ser

inobservada sem a conseqüência da nulidade, desde que o ato cumpra sua finalidade; e os que

devem se submeter à forma prescrita sob pena de nulidade.

Logo, o Código de Processo Civil adotou o princípio da liberdade das formas

dos atos processuais como regra e, como exceção, mediante previsão expressa, a observância.

Desta forma, entende que o princípio da finalidade se sobrepõe à exigência de

forma, levando à validação do ato que atingiu sua finalidade, ainda que em desacordo com

norma que lhe prescreva forma. Entretanto, ressalva os atos processuais da incidência do

princípio da finalidade, de acordo com o qual a forma legalmente estabelecida é exigida por

lei, seja a nulidade cominada ou não, sob pena de negativa de vigência do art. 154 do CPC.

Todavia, no tocante às nulidades cominadas e não -cominadas, entende que,

forte em posicionamento jurisprudencial, aplica -se o parágrafo primeiro do artigo 248 do CPC

onde “O ato não se repetirá, nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte”.

Para GONÇALVES, as nulidades cominadas

“devem ser declaradas de ofício pelo juiz, a qualquer tempo, antes da sentença,

naturalmente, porque, com ela, o juiz termina o ofício jurisdicional (art. 463 do C. Pr. Civil),

mas podem ser também argüidas pela parte que não lhes deu causa, no momento processual

oportuno (art. 243 do C. Pr. Civil).”
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Já as não-cominadas

“não podem ser declaradas de ofício, exigem a provocação da parte e, mesmo

assim, sua incidência no caso concreto é condicionada à ofensa aos princípios  que regem a

validade do ato processual, mesmo praticado com infração da forma prescrita em lei, o da

finalidade e o da ausência de prejuízo. (...) podem incidir sobre atos praticados com vícios

insanáveis (...), mas só são pronunciáveis se alegadas no mom ento processual oportuno”.

A distinção entre a nulidade cominada e a nulidade não -cominada “não está

nos efeitos que sua declaração produz, nem no grau de gravidade do vício, mas apenas na

legitimação do sujeito do processo para argüir a nulidade e no momento processual de sua

alegação”.

GONÇALVES acredita haver dificuldades insuperáveis na tentativa de

classificação das nulidades de acordo com a gravidade do vício, como o fez MONIZ DE

ARAGÃO, “pois a própria nulidade não é um vício, e não pode ser con ceituada como defeito

do ato”. Por outro lado, entende que o que deve ser graduado é “a conseqüência que a lei

reservou aos atos que se afastaram de seu modelo normativo, que se pode buscar a

diferenciação entre o ato inexistente, as espécies de nulidade e  as simples irregularidades”.

Com relação à distinção das espécies de nulidades, GONÇALVES rechaça a

teoria concebida por Galeno ao afirmar que a única distinção realmente existente não está nas

conseqüências que produzem ou no caráter das normas que dis ciplinam o processo, haja vista

que uma vez declarada a nulidade, seja qual for, as conseqüências serão as mesmas e a norma

violada sempre será de interesse público em face de tutelarem o exercício da função

jurisdicional.

Para ele, “a nulidade dita absol uta (...) nada mais é do que a nulidade

cominada, que o juiz pode declarar de ofício, em qualquer fase do processo, e a parte pode

alegar, no momento processual oportuno”, enquanto que “as nulidades que se designam por

nulidade relativa ou por anulabilidad e são sempre as não-cominadas, que podem ser

declaradas apenas em razão da alegação da parte que não concorreu para o ato viciado e que,

em razão do vício, tenha prejudicada sua atuação no procedimento”
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Vislumbra-se, portanto, grosso modo, que, segundo a  compreensão do

eminente jurista, o CPC/73 teria modificado a terminologia empregada e unificado os

institutos antes conhecidos como nulidade relativa e anulabilidade em um só, a nulidade não

cominada.

1.9. José Maria Tesheiner, quando da criação de sua r enomada obra

“Pressupostos Processuais e Nulidades no Processo Civil”, partindo da crítica das principais

vertentes sobre o assunto, abandona a classificação da doutrina de GALENO, importada da

teoria dos atos jurídicos de CARNELUTTI, e enfrenta o tema a p artir das questões

controvertidas, que são analisadas criticamente, a fim de lançar luz a pontos nevrálgicos do

sistema das nulidades processuais.

Primeiramente, situa as invalidades processuais previstas no CPC,

exclusivamente, na modalidade das nulidade s de forma. Compreende as de fundo como falta

de condições da ação ou de pressupostos processuais consoante dispõe o art. 267, § 3.º do

CPC.

Em tópico próprio, TESHEINER trata das nulidades não cominadas e a

decretação de ofício. Para ele, o art. 243 indi ca que, cominada ou não, a nulidade pode

depender de alegação da parte - sujeitando-se, pois à preclusão - e não será pronunciada pelo

juiz quando alegada por quem deu causa a sua existência. Por outro lado, assevera ser possível

a decretação de ofício pelo juiz da nulidade não cominada como ocorre, por exemplo, quando

não se conhece de recurso por intempestivo, independentemente de requerimento do

recorrido.

Em outro capítulo, “nulidades cominadas e prejuízo”, TESHEINER lança mão

do artigo 236, § 1.º, e sua combinação com o artigo 249, § 1.º, ambos do CPC, bem como do

magistério de PONTES DE MIRANDA e da própria lógica jurídica para afirmar que, ainda

que cominada, somente será decretada a nulidade quando o ato processual tiver alcançado seu

objetivo sem prejuízo à parte, em que pese o artigo 244 do mesmo diploma dê aparência

diversa. E vai além, ao deduzir que “ao juiz compete a direção do processo e, portanto, zelar

por sua regularidade. Por isso as nulidades são, de regra, decretáveis de ofício, haj a ou não, na

lei, cominação expressa de nulidade” .
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No tocante à distinção entre nulidades cominadas e não cominadas, entende o

ilustre jurista que o legislador previu estas duas hipóteses para deixar claro que a nulidade

será aplicada, estando ou não ela  expressa em norma cogente.

Traz, ainda, à baila, discussão acerca da sanação do vício e da sanação da

nulidade. Importante esta referência em razão de que,

“A rigor, a ausência de prejuízo não sana a nulidade. O que na verdade ocorre é

que, por ausência de prejuízo, não se compõe o suporte fático para a imposição da sanção de

nulidade, não obstante a existência de vício.”

Saúda-se, na obra de TESHEINER, a vasta pesquisa jurisprudencial

direcionada à elucidação do tema ponto a ponto. Destaca -se que o presente trabalho não se

debruça por sobre o farto material jurisprudencial por fugir da sua modesta pretensão.

CONCLUSÃO

O instituto da nulidade veio ao ordenamento jurídico para lhe assegurar

segurança. É a penalização pelo descumprimento de ordem c ogente, que implique em desvio

de finalidade do ato processual realizado em prejuízo à parte que não deu causa.

Destarte, para seu pleno implemento, repisa -se, para que se dê efetiva

segurança à ordem jurídica, o instituto deve estar livre de dúvidas. Do  contrário, a legitimação

das normas imperativas fica em descrédito com a sociedade – destinatária de todo o sistema

jurídico –, acrescentando mais um fator de desestabilização do poder judiciário, que

hodiernamente está em cheque.

Se por um lado o insti tuto das nulidades decorre de vertente formalista,

concebida a partir da necessidade de dar segurança jurídica ao sistema, por outro deve ser

balanceada à luz do valor efetividade.
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Ademais, a efetividade pretendida, e tão badalada nos tempos de hoje, tem

íntima relação com o grau de satisfação do postulante, com a administração da justiça no caso

em concreto.

Assim que, a permanecer uma dissonância de tamanha monta em tema de tanta

importância, como, acredita -se, haja demonstrado acima por meio da breve e xposição das

principais linhas doutrinárias, não se cogita de outro resultado senão da insegurança de quem

demanda em juízo e do conseqüente descrédito da atividade jurisdicional.

Ainda que não ideal, a análise do tema sob a ótica legal, sem abrir mão da

interpretação sistemática do direito, apresenta -se útil à solução buscada. Entretanto, a

sistematicidade das invalidades processuais depende da análise voltada à aplicabilidade ao

caso concreto. Não que isso signifique que a resposta para o problema esteja  na aferição da

jurisprudência dominante, já que há significativa dissonância quanto à teoria de base aplicada,

mas, pelo contrário, em oferecer aos “operadores do direito” um sistema capaz de resolver o

caso concreto.

Destaca-se o fato de que a doutrina  muito discorre acerca de conceitos que

sequer constam na seara processual, não obstante o alto grau de competência com que até

então vem laborando, o que tem contribuído para a complexidade desmedida criada em torno

das nulidades.

Ressalta-se que não se pretende fazer tabula rasa com a doutrina produzida

sobre o assunto - assim fosse, desnecessário seria a incursão feita acima -, mas mudar o

enfoque do criado a partir da teoria dos atos jurídicos tradicional para a observância da lei

processual e, subsidiariamente, a teoria dos atos processuais com vista à obtenção da maior

aplicabilidade fática possível.

Para isso, mister determinar quais os tópicos que determinam, modo efetivo, a

aplicação do instituto na vida forense para, a partir de então, constru ir as considerações

pertinentes.
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Em face do altíssimo nível da produção doutrinária na seara das nulidades,

parecem maduros alguns pontos incontrovertidos para que os operadores do direito possam

dar resposta uníssona aos jurisdicionados.

Tópico incontroverso, que a teoria das nulidades está submetida a princípios

norteadores. Ponteiam os princípios da instrumentalidade das formas e, como decorrência,

não há decretação de nulidade sem prejuízo.

Cristalino é que os aludidos princípios foram inseridos no s istema processual a

fim de dar dinamicidade e efetividade à aplicação jurisdicional das nulidades. Estes vêm ao

encontro ao sistema, suavizando suas feições formalistas, seja por cominação expressa de

nulidade, seja pelo descumprimento de norma cogente, co m vistas à obtenção da melhor

solução possível para os envolvidos na relação processual, de maneira mais célere e objetiva.

Importante verificar que o artigo 154 do CPC, que trata da forma dos atos

processuais, estabelece o princípio da finalidade das for mas indistintamente.  Com este

mesmo propósito constam, no capítulo V do título V, os artigos 249 e 250 do CPC.

 Indiscutível que a interpretação sistemática  dos diplomas legais processuais,

não olvidando a perspectiva constitucional do tema, não deixa m argem de dúvidas de que os

princípios em tela, como da essência da própria categoria normativa, são mandados de

otimização  com aplicabilidade geral a toda a espécie que com ele se relacione. Destarte, está

evidente que não se cogita de declaração de nulid ade, sem que tenha havido deturpação da

finalidade do ato processual realizado e prejuízo à parte que não lhe deu causa,

independentemente do fato de ser a nulidade cominada ou não -cominada.

Aliás, como bem elucida TESHEINER, a existência das modalidades de

nulidade cominada e não-cominada, decorre, simplesmente, do anseio do legislador em deixar

claro que, ao cominar a pena a alguns dispositivos, não estaria afastando a aplicabilidade da

sanção para o caso de descumprimento quando não expressa a nulidade na norma.

A classificação constante do diploma legal vigente tem como razão de

existência a ratificação da postura adotada pelo Código de Processo Civil de 1939. Naquela

oportunidade, o legislador já havia dado conta da impossibilidade de disciplinar o te ma das
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nulidades de forma enumerativa, dando -lhe tratamento genérico. No Código Buzaid, a

existência de nulidades cominadas e não cominadas tem a mesma tarefa: indicar, modo claro,

que, mesmo existindo hipóteses de nulidade expressas em lei, não se afasta a decretação

daquelas sem previsão legal.

A opção por técnica legislativa em que a cominação seja expressa decorre do

anseio do legislador de afastar qualquer dúvida, especialmente ao leigo – não se pode

esquecer de que a norma deve ser cumprida por todo s, e por todos compreendida, e não

exclusivamente pelo jurista -, acerca dos reflexos decorrentes pelo descumprimento de

determinado dispositivo.

Ademais, há que se estabelecer algumas superações conceituais acerca do

tema. Inicialmente, não se cogita da natureza da norma violada, já que por se tratar de direito

processual, a norma é sempre pública. Assim, não se admite a classificação carneluttiana dos

atos jurídicos adaptada por GALENO ao processo, tendo em vista que, como se viu, a norma

processual é sempre pública e não se concebe da possibilidade de anulabilidade, pois a

infração de norma dispositiva está adstrita à conveniência de quem está a ela submetido.

Quanto aos seus efeitos, o ato processual os produz desde sua existência, eis

que decorrente de direito público com presunção de veracidade, até a decretação de sua

nulidade pelo juiz.

 Por fim, mister estabelecer que todo ato nulo é sanável, o que difere é o tempo

em que pode ser sanado. O parágrafo único do artigo 245 do Código de Processo Ci vil

informa que não deverá ser alegada na primeira oportunidade em que a parte falar nos autos,

leia-se: poderão ser alegadas a qualquer tempo, as nulidades de que o juiz possa conhecer de

ofício ou quando comprovada a impossibilidade da parte faze -lo.

As matérias que o juiz pode conhecer de ofício não possuem nexo com o que a

doutrina clássica chama de nulidade absoluta ou com a natureza pública da norma violada,

como já se viu. De outra banda, guarda íntima relação com o artigo 128 do CPC, em que cabe

ao juiz decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo -lhe defeso conhecer de questões,

não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. Ou seja, o juiz pode, dentro dos

limites da lide, conhecer de ofício de todas as matérias, salvo  as que a lei imponha às partes o
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ônus exclusivo, salvo quando excluída a possibilidade de sua decretação pela incidência de

um dos princípios relativizadores, verbi gratia, o principio do prejuízo e da instrumentalidade

das formas.

Assim, tem-se que a nulidade só será declarada quando o ato realizado não

atingir sua finalidade e houver provocado prejuízo a quem não lhe deu causa,

independentemente de cominação expressa no dispositivo infringido, devendo a parte, quando

a lei impor a efetivação da norma à  parte, requerê-la na primeira oportunidade em que falar

nos autos, salvo se impossibilitada de fazê -lo.
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