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RESUMO:  

A Teoria da Causa Madura é um instituto de direito processual civil que visa 

aprimorar a prestação jurisdicional. A possibilidade conferida pelo instituto de viabilizar o 

julgamento direto pelos tribunais, caso estejam presentes os requisitos legais, em caso de 

extinção equivocada do processo sem a resolução do mérito pelo juízo de origem, encurta 

o trâmite processual de maneira cirúrgica, sem macular qualquer princípio constitucional.  

A partir desta premissa louvável é que deve ser realizada a interpretação do 

instituto, possibilitando a delimitação do seu campo de atuação.  

A rigor, a aplicação da Teoria da Causa Madura está limitada ao recurso que a 

disciplina, a saber, apelação, tendo em vista que o dispositivo legal que a regula, art. 515, 

§3°, do Código de Processo Civil, está inserido no capítulo da apelação. No entanto, a 

localização geográfica do dispositivo não pode servir de obstáculo à interpretação que 

permita alargar o seu campo de atuação.  

A interpretação literal do dispositivo legal que a disciplina, portanto, não é a que 

melhor se ajusta com a hipótese em comento. As benesses que podem ser extraídas da 

norma, como mencionado, bem como o objetivo constitucional de tornar célere a entrega 

da prestação jurisdicional, permitem maior extensão dos seus efeitos, de modo a viabilizar 

sua aplicação a outros recursos previstos no sistema processual civil.  

Neste diapasão, a presente monografia tem o condão de demonstrar, à luz dos 

princípios constitucionais e processuais aplicáveis ao tema, que a Teoria da Causa 

Madura é um instituto plenamente aplicável a outros recursos disciplinados pelo CPC. 

Conclusão esta extraída de acordo com a missão constitucional de abreviar a tramitação 

dos processos, encerrando com a maior mazela deste serviço público essencial: a 

morosidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Teoria da Causa Madura. Apelação. Recursos. Interpretação.  
 



ABSTRACT:  

The theory of the mature cause intends to improve the jurisdictional service. The 

possibility given by this theory allowing the court to judge the lawsuit directly, in case of 

premature extinction of the lawsuit without considering the merit, abbreviates the 

procedure in a very reasonable way, without violating any constitutional principle.  

This institute is located in the appeal's section in the Procedure Civil Law Code. 

However, the geographic location can't be an obstruction of the correct interpretation to be 

given to this theory. The benefits that can be extracted from this theory and the 

constitutional mission in improving the jurisdictional system permit an extensive 

interpretation in order to make possible the application of this theory to others remedies, 

such as interlocutory appeal.  

Therefore, this end of course paper intends to show that is possible to extend the 

effects from the Theory of the Mature Cause to others remedies in order to improve the 

jurisdictional system for the society.  

KEY-WORDS: Theory of the Mature Cause. Premature. Extintion. Merit. Principle.  
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NOTAS INTRODUTÓRIAS  

O Direito Processual Civil deve ser estudado à luz da sua instrumentalidade e do 

seu escopo primordial no Estado Democrático de Direito: tornar a prestação jurisdicional 

justa e eficaz.  

Como será abordado inicialmente no presente trabalho, o processo civil sofreu 

inúmeras inovações, todas com o fulcro de tornar efetiva a prestação jurisdicional e, com 

isso, atender a insaciável demanda dos jurisdicionados pela imediata resposta imposta 

pelo Estado-juiz. Esta foi a razão que justificou a promulgação da Lei n° 9.756/1998, da 

Lei n° 10.352/2001, bem como da Emenda Constitucional n° 45/2004.  

Diante deste cenário de inovações emergiu a Teoria da Causa Madura, podendo 

ser encarada como um remédio capaz de atenuar as mazelas decorrentes da morosidade 

do Poder Judiciário.  

Deste modo, adotando como premissa a sua louvável intenção, a interpretação 

da Teoria da Causa Madura deve ser aquela que promova a sua maior aplicabilidade, 

sendo lícito utilizar da hermenêutica extensiva, e, inclusive, em caso de ausência de 

previsão legal para tanto, da analogia, para que se possa conferir maior extensão aos 

benéficos efeitos que este instituto pode gerar.  

Não é por outra razão que será exposto na presente monografia a possibilidade 

de aplicação da Teoria da Causa Madura a outros recursos, não somente aquele em que 

esta inserta a sua previsão legal, a apelação. O objetivo, como será exaustivamente 

debatido, é estender os efeitos deste inovador instrumento, de modo a atender a função 

primordial do processo civil, a saber, ofertar uma prestação jurisdicional justa e eficaz.  

Deve-se ressaltar, no entanto, que não constitui a proposta do presente trabalho 

a análise estatística da utilização da Teoria da Causa Madura. O objetivo é apresentar 

uma exposição conceitual do tema para que se possa conduzir à conclusão segundo a 

qual a Teoria da Causa Madura é plenamente compatível com outros recursos previstos 

no ordenamento jurídico.  



1  EVOLUÇÃO HISTÓRICA E IMPACTOS DA LEI N° 10.352 DE 26 DE DEZEMBRO DE 

2001  

A Teoria da Causa Madura foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro 

através da Lei n° 10.352 de 26 de dezembro de 2001. O mencionado diploma legal foi 

elaborado tendo como escopo aprimorar a prestação jurisdicional, de forma a torná-la 

mais justa, célere, eficaz.  

Imbuída neste espírito reformador, a supracitada norma trouxe diversas 

novidades no âmbito do direito processual civil, dilatando os poderes do relator, 

restringindo as hipóteses de cabimento dos embargos infringentes, assim como suprimiu 

o efeito suspensivo da apelação interposta contra sentença que confirma a antecipação 

de tutela.  

É evidente que as modificações trazidas pela Lei n° 10.352/01 tinham como 

objetivo abreviar o trâmite processual, de modo que a entrega da prestação jurisdicional 

pudesse ser viabilizada de forma célere.  

Cabe ressaltar que a lei objeto deste debate inicial se antecipou ao próprio 

constituinte derivado, que, por sua vez, através da Emenda Constitucional n° 45, de 8 de 

dezembro de 2004, acrescentou ao art. 5° da Constituição da República o inciso LXXVIII, 

positivando o princípio da celeridade processual como cláusula pétrea.  

Embora o fundamento jurídico primordial da Teoria da Causa Madura tenha vindo 

com a EC n° 45, o fundamento originário da Lei n° 10.352/01 residia no art. 5°, inciso 

XXXV, da Constituição Federal de 1988, que encarta entre o seu rol de garantias e 

direitos fundamentais o princípio da indeclinabilidade ou inafastabilidade da jurisdição. 

Este princípio assegura ao jurisdicionado o acesso à justiça, proporcionando-lhe não 

somente o recurso ao Poder Judiciário diante de uma lesão ou ameaça de direito, mas 

também lhe oferece uma prestação jurisdicional justa e célere. Assim, não restam dúvidas 

que o instituto objeto deste trabalho ainda encontra abrigo no referido dispositivo 

constitucional.  



É neste contexto instrumental e reformador que a Teoria da Causa Madura é 

trazida à tona.  

Para entender melhor como ela contribui para a celeridade processual, urge 

discorrer em breves palavras
1 

sobre a essência do instituto.  

A Teoria da Causa Madura está prevista no art. 515, §3°, do Código de Processo 

Civil brasileiro, que assim dispõe:  

Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria 
impugnada. (.) § 3

o 

Nos casos de extinção do processo sem 
julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, 
se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em 
condições de imediato julgamento. (grifou-se)  

Nesta senda, nos casos em que o juízo a quo extinguir o processo sem a 

apreciação do mérito da causa, ou seja, nas hipóteses previstas no art. 267, do CPC, e o 

tribunal der provimento à apelação interposta contra tal decisão, este poderá julgar a lide, 

desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições 

de imediato julgamento.  

Antes da introdução do aludido dispositivo, o tribunal, caso entendesse pela 

presença de vícios na sentença, deveria enviar novamente os autos ao juízo a quo para 

que este prosseguisse no processo e proferisse uma sentença de mérito, apta a ser 

acobertada pela coisa julgada material.  

Precisa é a explicação de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha 

sobre como era o procedimento a ser seguido antes do advento da Lei n° 10.352/01:  

Significa que o apelante, ao deduzir suas razões recursais, não deveria, 
antes da modificação em comento, requerer ao tribunal que  

1 

A Teoria da Causa Madura será definida e conceituada minuciosamente em capítulo 
próprio deste trabalho.  



apreciasse o mérito da demanda, caso o juiz de primeira instância tivesse 
proferido sentença terminativa. E, mesmo que o apelante inserisse no 
âmbito do efeito devolutivo do seu recurso a análise do mérito, não caberia 
ao tribunal apreciar as razões de mérito articuladas na apelação. Isso 
porque, tendo o juízo singular apenas proferido decisão terminativa 
do feito, deixando de proceder a análise do mérito da contenda, não 
deveria o juízo ad quem adentrar a matéria de mérito, sob pena de 
suprimir um grau de jurisdição.

2 

(grifou-se)  

Ocorre que com o advento da Lei n° 10.352/01, e a consequente introdução  

da Teoria da Causa Madura no ordenamento jurídico, tal procedimento fora  

simplificado. Não mais se faz necessário enviar os autos novamente ao juízo a quo  

para que este profira uma sentença definitiva.  

Agora, preenchidas as condições impostas pelo Código de Processo Civil, o  

tribunal estará autorizado a julgar a lide, adentrando ao mérito, independentemente  

de remessa ao juízo a quo. Explicam os supracitados autores como funciona o atual  

sistema:  

Assim, extinto o processo sem exame do mérito pela sentença proferida 
pelo juiz de primeira instância, poderá o tribunal, ao dar provimento à 
apelação, adentrar o exame do mérito, desde que já estejam nos autos 
todos os elementos de prova suficientes ao exame do pedido formulado 
pelo autor em sua petição inicial ou se a causa versar matéria 
exclusivamente de direito.

3 

 

Saliente-se que a referida reforma causou perplexidades na doutrina e  

jurisprudência, uma vez que tinham entendimento consolidado da vedação imposta  

ao tribunal, sob pena de supressão de instâncias, de adentrar o exame do mérito da  

causa à época do julgamento da apelação interposta contra sentenças terminativas.  

Este era o pensamento de um dos mais consagrados processualistas brasileiros,  

Prof. José Carlos Barbosa Moreira, que assim relembra o seu antigo  

posicionamento:  

2 

DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: 
meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador: Juspodivm, 2009, p.  
108. 

3 

DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: 
meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 
108-109.  



A apelação não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha 
ao âmbito do julgamento do órgão a quo. Assim, se tratar de sentença 
terminativa -isto é, de decisão que pôs fim ao procedimento de primeiro 
grau sem julgar o mérito -, não é lícito ao órgão ad quem passar in 
continenti ao exame deste, na hipótese de provida a apelação.

4 

 

Há de se frisar, todavia, que a surpresa dos estudiosos somente se deu em 

relação às apelações interpostas contra sentenças terminativas, uma vez que já havia o 

entendimento no sentido de que quando a sentença resolvesse a contenda reconhecendo 

a prescrição ou decadência, hipóteses de julgamento com a resolução do mérito, o 

tribunal poderia deixar de conhecer tais argumentos e julgar desde logo a lide.  

Tal entendimento fez com que doutrina autorizada se posicionasse no sentido de 

que "o novel dispositivo trouxe uma técnica que de certa forma vinha sendo consagrada 

pelos tribunais mais afeitos à efetividade da prestação judicial.,
5 

 

A perplexidade da doutrina era justificável. A implantação da Teoria da Causa 

Madura veio questionar dogmas do direito processual civil. Assim, princípios como o 

duplo grau de jurisdição, da proibição da reformatio in pejus, do contraditório e da ampla 

defesa, dentre outros inteiramente aplicáveis ao instituto, foram reinterpretados em busca 

da coesão do sistema processual.  

Neste diapasão, conhecer os princípios aplicáveis ao tema auxiliará no 

entendimento da Teoria da Causa Madura. Afinal, são essas normas jurídicas que 

orientam o aplicador do direito a não chegar a conclusões radicais, irrazoáveis e 

desproporcionais. Com efeito, o estudo dos princípios atinentes ao instituto objeto deste 

trabalho contribuirá para a conservação de um direito processual civil instrumentalizado e 

moderno, entendido como um bem jurídico a ser tutelado. Parece ser este o entendimento 

de Humberto Ávila ao afirmar que "os princípios, ao estabelecerem fins a serem atingidos, 

exigem a promoção de um estado de coisas  

4 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. 6 ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 432.

5 

FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 
1.048.  



-bens jurídicos -que impõe condutas necessárias à sua preservação ou realização, 
6 

(grifou-se).  

6 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 32.  



2  PRINCíPIOS PROCESSUAIS APLICÁVEIS AO INSTITUTO DA TEORIA DA CAUSA 

MADURA  

2.1  Princípio do duplo grau de jurisdição  

Como deflui de obra coletiva consagrado no direito brasileiro
7

, o princípio do duplo 

grau de jurisdição "indica a possibilidade de revisão, por via de recurso, das causas já 

julgadas pelo juiz de primeiro grau (ou primeira instância), que corresponde à denominada 

'jurisdição inferior'.,  

O fundamento que justifica a proteção do princípio em tela decorre de inúmeras 

razões. Uma delas consiste na necessidade de se conceder ao vencido a oportunidade 

do reexame da sentença que lhe fora prejudicial. Afinal, entende-se que os tribunais de 

segundo grau, por serem compostos de juízes mais experientes, conferem maior 

segurança na aplicação do direito
8

.  

Outras razões também podem ser trazidas à tona para justificar a proteção do 

duplo grau de jurisdição, como por exemplo: i) a dificuldade de acesso à justiça em 

decorrência do prolongamento do processo; ii) o desprestígio da primeira instância dos 

tribunais; e iii) insegurança jurídica.  

Todavia, a principal razão que justifica a tutela deste princípio é a necessidade do 

controle dos atos jurisdicionais. Neste sentido asseveram Antônio Carlos de Araújo Cintra, 

Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:  

Mas o principal fundamento para a manutenção do princípio do duplo grau 
de jurisdição é de natureza política: nenhum ato estatal pode ficar 
imune aos necessários controles. O Poder Judiciário, principalmente 
onde seus membros não são sufragados pelo povo é, dentre todos, o de 
menor representatividade. Não o legitimaram as urnas, sendo o controle 
popular sobre o exercício da função jurisdicional ainda incipiente em 
muitos ordenamentos, como o nosso. É preciso, portanto, que se exerça 
ao menos o controle interno sobre a legalidade e a justiça das decisões 
judiciárias. Eis a  

7 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 80. 

8 

CINTRA, Antônio 
Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral 
do Processo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 81.  



conotação política do princípio do duplo grau de jurisdição.
9 

(grifouse)  

Este também é o entendimento dos professores Teresa Arruda Alvim  

Wambier e Luiz Rodrigues Wambier, que assim se posicionam:  

O duplo grau desempenha funções em dois planos, ambos ligados à 
estrutura do Estado de Direito: a sociedade, que, em cada processo, está 
'representada' pelas partes, exerce o controle da atividade estatal por meio 
do manejo dos recursos; e, no plano interno do Poder Judiciário, os órgãos 
hierarquicamente superiores de certo modo 'controlam' as decisões dos 
inferiores.

10 

 

Grande controvérsia doutrinária se faz presente quando o tema em debate  

versa sobre a natureza de garantia constitucional do princípio do duplo grau de  

jurisdição.  

Adotando entendimento de que o princípio do duplo grau de jurisdição  

constitui um princípio constitucional, leciona Cândido Rangel Dinamarco:  

Como em outros países, no Brasil figura em sede constitucional essa 
fundamental promessa, aqui formalizada na proibição de excluir da 
apreciação judiciária as queixas por lesão ou ameaça a direitos (art. 5°, 
inc. XXXV).

11 

(grifou-se)  

Não é este, todavia, o pensar de Nelson Nery Jr., que sustenta a falta de  

previsão expressa do princípio do duplo grau de jurisdição no texto da Constituição  

Federal. Assim explica o consagrado processualista:  

O art. 158 da Constituição do Império de 1854 dispunha expressamente 
sobre a garantia absoluta do duplo grau de jurisdição, permitindo que a 
causa fosse apreciada sempre que a parte o quisesse, pelo então Tribunal 
da relação (depois da Apelação e hoje de Justiça). Ali estava inscrita a 
regra da garantia absoluta do duplo grau de jurisdição. (...)  

9 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo. 17 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 81. 

10 

WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Breves comentários à 2a fase da reforma do Código 
de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 140. 

11 

DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo, Malheiros, 2003, p. 109.  



As Constituições que lhe seguiram limitaram-se a apenas mencionar 
a existência de tribunais, conferindo-lhes competência recursal. 
Implicitamente, portanto, havia previsão para a existência de recurso. 
Mas, frise-se, não garantia absoluta ao duplo grau de jurisdição.

12 

(grifou-se)  

A jurisprudência majoritária parece seguir o entendimento acima transcrito.  

Neste sentido, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento  

n° 513.044/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, julgado em 2002/02/2005:  

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279-STF. 
PREQUESTIONAMENTO. PRINCíPIO DO DUPLO GRAU DE 
JURISDIÇÃO. I. -O exame da controvérsia, em recurso extraordinário, 
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório trazido aos autos, o 
que esbarra no óbice da Súmula 279-STF. II. Ausência de 
prequestionamento das questões constitucionais invocadas no recurso 
extraordinário. III. -A alegação de ofensa ao inciso LIV do art. 5°, CF, não é 
pertinente. O inciso LIV do art. 5°, CF, mencionado, diz respeito ao devido 
processo legal em termos substantivos e não processuais. Pelo exposto 
nas razões de recurso, quer a recorrente referir-se ao devido processo 
legal em termos processuais, CF, art. 5°, LV. Todavia, se ofensa tivesse 
havido, no caso, à Constituição, seria ela indireta, reflexa, dado que a 
ofensa direta seria a normas processuais. E, conforme é sabido, ofensa 
indireta à Constituição não autoriza a admissão do recurso extraordinário. 
IV. -Não há, no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, a 
garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Prevalência da 
Constituição Federal em relação aos tratados e convenções internacionais. 
V. -Compete ao Tribunal de Justiça, por força do disposto no art. 96, III, da 
CF/88, o julgamento de promotores de justiça, inclusive nos crimes dolosos 
contra a vida.  
VI. -Agravo não provido. (grifou-se)  

Mesma conclusão foi alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça no  

julgamento do Recurso Especial 768.197/SP, cuja relatoria foi desempenhada pela  

Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/03/2006 e publicado em 02/05/2006.  

Independentemente dos posicionamentos acima transcritos, parece que o  

melhor entendimento é no sentido de que o duplo grau de jurisdição é um princípio  

que encontra assento na Carta da República de 1988. A justificativa para tal  

afirmação deflui de diversos dispositivos constitucionais esparsos que, lidos em  
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NERY JR., Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 6. ed. São Paulo: Revista 
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conjunto, demonstram que o constituinte tinha o desiderato de atribuir ao duplo juízo  

de mérito natureza de princípio constitucional.  

Esta é a razão pela qual o constituinte se referiu a "recursos, no art. 5°, LV,  

assim como delineou as competências recursais de diversos tribunais, como o fez no  

art. 105, II, da Constituição Federal.  

Adotando esta linha de pensamento, posicionam-se Fredie Didier Jr. e  

Leonardo José Carneiro da Cunha:  

Considerando que o princípio não precisa estar expressamente previsto 
para que esteja embutido no sistema normativo, pode-se concluir que a 
Constituição Federal, ao disciplinar o Poder Judiciário com uma 
organização hierarquizada, prevendo a existência de vários tribunais, tem 
nela inserido o princípio do duplo grau de jurisdição.

13 

(grifou-se)  

No mesmo sentido, leciona Araken de Assis:  

No direito pátrio, o duplo grau de jurisdição é objeto de previsão na 
Carta Política. Não deriva do simples acaso o art. 102, II, da CF/1988 
conferir para o STF julgar, mediante recurso ordinário, determinadas 
causas, em virtude do seu elevado conteúdo político. 

14 

(grifou-se)  

A pergunta mais conveniente a ser formulada depois desta breve exposição  

teórica seria: qual a ligação do princípio do duplo grau de jurisdição com a Teoria da  

Causa Madura?  

Ora, a Teoria da Causa Madura ao prever a possibilidade de o tribunal, à  

época do julgamento da apelação interposta contra sentença terminativa, apreciar  

desde logo o mérito quando satisfeitos os requisitos legais, mitiga o princípio do  

duplo grau de jurisdição, haja vista que não será mais possível, a rigor, obter uma  

nova análise de justiça da decisão proferida pelo colegiado
15 

.  
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O recurso 
especial e o recurso extraordinário não objetivam rever a justiça da decisão recorrida, 
mas tão somente uniformizar e atribuir a correta interpretação do direito de acordo com as 
suas competências constitucionais.  



Seria então a Teoria da Causa Madura inconstitucional em virtude de afronta  

ao referido princípio constitucional? Evidente que não. Pelas seguintes razões.  

A melhor hermenêutica constitucional ensina que não há princípios  

constitucionais absolutos. Estes podem ser relativizados diante de uma situação que  

tenha como escopo salvaguardar outros princípios de mesma envergadura  

constitucional. Assim, como a Constituição Federal prevê o acesso à justiça e a  

celeridade processual como princípios constitucionais, o princípio do duplo grau  

cede espaço a estes em busca da coesão do ordenamento jurídico.  

Entendendo pela constitucionalidade do art. 515, §3°, do CPC, ensina  

Araken de Assis:  

Em conseqüência direta do caráter não compulsório do duplo grau na 
República, revelam-se rigorosamente constitucionais as restrições 
porventura criadas à possibilidade de reexame dos atos decisórios por 
outro órgão judiciário. Expedientes como a proibição da apelação, nas 
causas de alçada, a teor do art. 34, caput, da Lei 6.830/1980, não ofendem 
a CF/1988, conforme decidiu a 2a Turma do STF. As técnicas que 
atribuem ao órgão ad quem o julgamento direito do mérito, embora 
não o tivesse feito o órgão a quo, como acontece no art. 515, §3°, ou 
que permitem ao recorrente deduzir questões novas no recurso (art. 517), 
ou que outorgam competência originária para os tribunais julgarem certas 
causas, sem recurso de devolução plena correspondente -por exemplo, na 
rescisória ou do acórdão que concede mandado de segurança -, não 
importam 'supressão de instância' e, consequentemente, violação ao 
duplo grau.

16 

(grifou-se)  

Neste diapasão, não há qualquer vício de inconstitucionalidade na teoria da  

Causa Madura. Sua previsão apenas mitiga o princípio do duplo grau de jurisdição,  

tendo como premissa o seu caráter relativo, assim como privilegia outros princípios  

constitucionais de igual envergadura. Todo este processo é realizado em busca de  

salvaguardar o princípio da unidade da Constituição.  
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2.2 Princípio do juiz natural  

O princípio do juiz natural tem razões históricas relevantes. Após o período de 

guerras que afligiu o mundo em meados do século passado, o princípio em exame foi 

substancialmente valorizado, uma vez que começava a se buscar a eliminação dos 

tribunais de exceção, criados especificamente para atuarem em determinadas 

circunstâncias, como pode ser recordado pelos tribunais constituídos após a segunda 

guerra mundial.  

Diante deste cenário de profundas alterações, a Carta Republicana de 1988 

positivou o princípio nos incisos XXXVII e LIII do art. 5°, que assim dispõem:  

Art. 5° 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: (...) XXXVII -não haverá juízo ou 
tribunal de exceção; (...) LIII -ninguém será processado nem sentenciado 
senão pela autoridade competente;  

Como decorrência lógica do devido processo legal (entendido como um processo 

materialmente justo), o princípio do juiz natural, em apertada síntese, consiste "em exigir 

que os atos de exercício da função estatal jurisdição sejam realizados por juízos 

instituídos pela própria Constituição e competentes segundo a lei,.
17 

 

Assim, não será possível submeter um litígio a um juiz não investido de jurisdição 

ou que não detenha competência concedida pela Constituição ou pela lei para apreciá-lo.  

Todavia, não podemos resumir o princípio do juiz natural à vedação de julgar 

determinados litígios sem competência normativa legítima. Este também deve ser aferido 

de acordo com a imparcialidade do juiz, que não poderá apreciar  
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determinada demanda se tiver interesse pessoal que possa comprometer a escorreita 

prestação jurisdicional.  

O Código de Processo Civil, em atendimento a esta faceta do referido princípio, 

disponibiliza os mecanismos compatíveis para afastar determinado julgador contaminado 

por razões escusas (esta é a razão das exceções de impedimento e suspeição previstas 

nos arts. 134 e 135).  

Neste sentido, leciona Alexandre Freitas Câmara:  

Há, porém, um outro aspecto do princípio do juiz natural que muitas vezes 
é esquecido, e que está ligado diretamente à pessoa natural que exerce, 
no processo, a função de juiz. Trata-se da exigência de imparcialidade, 
essencial para que se tenha um processo justo. É essencial que o juiz a 
que se submete o processo seja imparcial, sob pena de se retirar toda a 
legitimidade de sua decisão. Por esta razão, aliás, é que as leis 
processuais estabelecem relações de vícios de parcialidade dos juízes, 
enumerados sob as denominações genéricas de causa de impedimento e 
de suspeição (CPC, arts. 134 e 135).

18 

 

O princípio em exame possui uma relação profunda com a Teoria da Causa 

Madura. Vejamos as razões para tal afirmação.  

Como já mencionado neste trabalho, antes da reforma promovida pela Lei n°  

10.352 de 2001, o tribunal, em regra, ao julgar as apelações interpostas contra sentenças 

terminativas, independentemente de estas estarem ou não aptas para novo julgamento, 

caso entendesse que estas deveriam ser reformadas, deveria determinar a remessa dos 

autos ao juízo a quo para que este prosseguisse com o julgamento adentrando o seu 

mérito.  

O fundamento para tal decisão residia na cautela em evitar a supressão de 

instâncias, zelando para que o juízo de primeiro grau fosse exercido, porque assim 

determinavam as regras de competência do sistema processual civil à época vigente.  
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A partir do momento que a lei possibilita o tribunal a julgar desde logo a apelação 

interposta contra sentenças terminativas, adentrando ao mérito não apreciado pelo juízo 

originário, faz com que seja feita uma releitura do aludido princípio, de modo que a sua 

proteção, após a reforma, seja no sentido de determinar a apreciação da apelação pelo 

tribunal desde que tenham sido atendidos os requisitos legais. Neste sentido, de acordo 

com o novo sistema processual civil, violará o princípio do juiz natural o tribunal que 

determinar a remessa dos autos ao juiz de origem quando preenchidos os requisitos do 

art. 515, §3° do CPC.  

Em suma: antes da reforma, se o tribunal apreciasse a apelação interposta contra 

sentenças terminativas, adentrando a análise do seu mérito, tal comportamento implicaria 

em violação ao princípio do juiz natural, uma vez que este seria o juízo competente para 

apreciar a matéria de acordo com a lei processual. Contudo, após a referida reforma, o 

juiz natural é o tribunal, e a sua remessa, agora, quando preenchidos os requisitos para a 

aplicação da Teoria da Causa Madura, consubstancia violação direta ao princípio do juiz 

natural.  

2.3 Princípio da identidade física do juiz  

O princípio da identidade física do juiz, corolário dos princípios da oralidade e do 

juiz natural, traduz a idéia de que o juiz que concluir a audiência será aquele que julgará a 

lide.  

Neste sentido, preceitua o art.132 do Código de Processo Civil:  

Art. 132. O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, 
salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, 
promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu 
sucessor. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, o juiz que proferir a 
sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já 
produzidas.  

O princípio em exame, de maneira bastante compreensível, materializa a 

presunção do legislador no sentido de que o juiz que colheu as provas e, por esta razão, 

esteve delas mais próximo, é o mais preparado para julgar a demanda submetida ao 

Poder Judiciário.  



Ora, conforme já brevemente discorrido neste trabalho, para a aplicação da 

Teoria da Causa Madura, como a própria expressão faz induzir, mister é a necessidade 

de que a causa esteja madura para julgamento, isto é, que não se faça mais necessária 

qualquer produção de provas para o deslinde do feito.  

Imagine-se a seguinte hipótese: numa ação indenizatória movida por João em 

face de Maria, após regular audiência preliminar, foi realizada audiência de instrução e 

julgamento presidida pelo juiz da 7a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro, com 

ampla produção de provas. Contudo, antes de proferir sentença, o magistrado, 

compulsando os autos, nota que há defeito de representação processual de João, 

determinando a sua emenda, porém não atendida pela parte. Assim, extinguiu o processo 

sem julgamento do mérito com base no art. 267, IV, do CPC. Interposta a apelação contra 

a referida sentença, o tribunal afastou o defeito e julgou a lide no sentido da procedência 

do pedido exordial.  

Como se pode extrair do exemplo hipotético acima trazido, o juiz que colheu as 

provas e presidiu a audiência de instrução e julgamento não foi o responsável pelo 

julgamento da lide, uma vez que esta função fora exercida pelo tribunal; hipótese que, a 

rigor, implicaria em mitigação do princípio da identidade física do juiz.  

Ocorre que, com o advento da reforma, o legislador processual entendeu por bem 

afastar a aplicação deste princípio na hipótese de aplicação da Teoria da Causa Madura. 

O objetivo era privilegiar a celeridade processual assegurando, neste caso, a garantia 

constitucional da razoável duração do processo.  

Ademais, certo é que os desembargadores são magistrados preparados e 

experientes, o que conduz a uma análise profunda das provas até então produzidas, 

assegurando, assim, respeito e legitimidade às decisões por eles proferidas.  



Por fim, cabe ressaltar que nada impede o legislador de estabelecer o âmbito de 

aplicação do mencionado princípio, afastando sua incidência em determinadas hipóteses 

especificamente delineadas pela lei. É o que acontece com as exceções previstas no art. 

132 do CPC, ou seja, o princípio não será obedecido se o juiz que concluiu a audiência 

estiver convocado, licenciado, afastado, promovido ou aposentado, bem como no caso de 

supressão do órgão jurisdicional prevista no art. 87 do CPC, exceção à regra da 

perpetuatio jurisdictionis.  

Admitindo a relativização do referido princípio e admitindo o seu afastamento em 

determinadas hipóteses, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial n° 149366/SC, Rel. Min. Salvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 17/06/1999 e 

publicado no Diário de Justiça em 09/08/1999:  

PROCESSO CIVIL. PRINCíPIO DA IDENTIDADE FíSICA DO JUIZ. 
TRANSFERÊNCIA DO JUIZ QUE COLHERA A PROVA. CPC, ART.  
132. PRECEDENTES. DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO. I -Nos 
termos da nova redação dada ao art. 132, CPC, que veio ratificar anterior 
inclinação da jurisprudência, o afastamento do juiz que concluiu a 
audiência de instrução, colhendo a prova oral, não impede que seja a 
sentença proferida pelo seu sucessor, o qual, se entender necessário, 
poderá mandar repetir as provas já produzidas. II -Não se reveste de 
caráter absoluto o princípio da identidade física do juiz.  
III -As substituições do titular por substituto designado pela Corregedoria 
em regime de cooperação tem por intuito a agilização da prestação 
jurisdicional. (grifou-se)  

2.4 Princípio da proibição à reformatio in pejus  

O princípio da non reformatio in pejus ocorre quando "o órgão ad quem, no 

julgamento de um recurso, profere decisão mais desfavorável ao recorrente, sob o ponto 

de vista prático, do que aquela contra a qual se interpôs o recurso,.
19 

 

Trata-se de um princípio arraigado no sistema processual civil, que, entretanto, 

não possui expressa previsão legal. Todavia, a doutrina entende que o seu fundamento 

decorre do devido processo legal, bem como deflui do efeito devolutivo da apelação, 

proibindo a apreciação pelo tribunal de questões não  
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impugnadas. Revigora-se o conhecido brocardo latino "tantum devolutum quantum 

apellatum,, previsto no art. 515 do CPC.  

Adotando este entendimento, leciona Luiz Fux:  

Decorrência do efeito devolutivo é a proibição de inovar-se no juízo do 
recurso, bem como a de conferir-se ao único recorrente uma decisão mais 
desfavorável do que aquela obtida em primeiro grau submetido a reexame: 
é a denominada proibição da reformatio in  

20  

pejus.  

O princípio da proibição da reformatio in pejus tem inquestionável importância no 

estudo da Teoria da Causa Madura. Afinal, quando o autor interpõe apelação com o 

objetivo de reformar a sentença terminativa contra ele proferida, é certo que o seu 

objetivo é obter a reforma favorável e compatível com o seu interesse.  

Ocorre que, de acordo com a sistemática da Teoria da Causa Madura, o tribunal, 

ao julgar a apelação interposta contra sentença dessa natureza, está autorizado por lei a 

desde logo compor a lide, caso preenchidos os requisitos legais autorizadores. Desta 

prerrogativa, decorre a possibilidade concreta de o tribunal julgar improcedente o pedido 

exordial, hipótese que acarretará ao recorrente, por certo, uma situação prática mais 

desfavorável do que a que se verificaria com a não interposição do recurso.  

Caso seja tolerável a hipótese acima descrita, o sucumbente deverá realizar uma 

análise de risco, isto é, deverá optar ou pelo ajuizamento de uma nova ação (tendo em 

vista que as sentenças terminativas não geram, em regra, coisa julgada material), 

estando prevento o juízo prolator da sentença terminativa anterior, ou deverá interpor o 

recurso, estando ciente da possibilidade de o tribunal apreciar o mérito da demanda e 

decidir pela sua improcedência.  
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A despeito dessas questões ainda obscuras, parte da doutrina entende pela  

não ocorrência de "reforma para pior, nessas circunstâncias. Sobre o tema, ensina  

Rodrigo Barioni:  

Isto não representa violação ou derrogação do princípio da proibição da 
reformatio in pejus. A reforma para pior pressupõe que a decisão do 
recurso seja proferida em contrariedade aos fundamentos sistemáticos que 
vedam a reforma para pior no ordenamento pátrio, especialmente ao 
princípio dispositivo. No caso do §3° do art. 515 do CPC, todavia, o 
julgamento do mérito decorre da aplicação de matéria de ordem pública, 
qual seja competência funcional atribuída ao órgão ad quem, por meio do 
recurso de apelação, para a decisão  

21  
sobre o meritum causae.  

Neste sentido também se posicionou o Superior Tribunal de Justiça no  

Recurso Especial n° 859595/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado  

em 21/08/2008 e publicado no Diário de Justiça em 14/10/2008:  

PROCESSO CIVIL -EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA -
SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO, OS 
EMBARGOS -APELAÇÃO -APLICAÇÃO DO PRINCíPIO DA CAUSA 
MADURA (ART. 515, § 3°, CPC) -PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA 
VIOLAÇÃO DO PRINCíPIO DA REFORMATIO IN PEJUS 
-INOCORRÊNCIA -RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS NÃO 
PROVIDO. 1. O agravamento da situação do recorrente deve ser 
visualizado à luz do que restou julgado pelo órgão a quo e, bem assim, do 
que efetivamente foi impugnado. No caso o julgado impugnado nem 
sequer examinou o mérito da demanda, pois, reitere-se, houve por bem 
indeferir liminarmente os embargos à execução de sentença, por 
considerálos intempestivos. Descaracterizada, assim, a afronta ao princípio 
da reformatio in pejus. 2. Recurso especial conhecido, mas não provido.  

Alexandre Freitas Câmara, por sua vez, adota o entendimento de que a  

hipótese descrita no art. 515, §3° do CPC, é, de fato, uma hipótese de reformatio in  

pejus excepcionalmente admitida pelo ordenamento jurídico. Assim explica o  

respeitado processualista:  

É de se observar, ainda, que a norma do art. 515, §3°, do CPC permite a 
reformatio in peius. Isto porque, tendo sido proferida  
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sentença terminativa em primeiro grau de jurisdição, e tendo o autor 
interposto apelação, será possível ao tribunal ad quem, julgando desde 
logo o mérito, pronunciar-se pela improcedência do pedido por ele 
formulado ao ajuizar sua demanda. Esta reformatio in peius é 
absolutamente legitima, já que o tribunal nada mais estará fazendo 
que emitir desde logo um pronunciamento sobre o mérito que, 
depois, será emitido de qualquer modo. Tudo o que se tem aqui é uma 
aceleração do resultado do processo, já que ao mesmo resultado prático 
se chegaria (embora com menos rapidez) se o tribunal determinasse a 
baixa dos autos ao juízo de origem para que ali proferisse julgamento 
sobre o mérito, vindo depois os autos novamente ao tribunal, por força de 
apelação interposta pelo vencido, para que então se pronunciasse sobre o 
objeto do processo. De qualquer maneira,ter-se-á um pronunciamento 
sobre o mérito emanado do tribunal, mas a incidência do art. 515, §3°, do 
CPC acelera a obtenção do resultado, estando, pois, de pleno acordo com 
os valores mais relevantes do moderno direito processual.

22 

(grifouse)  

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por sua vez, acolheu a tese  

supracitada e entendeu que a Teoria da Causa Madura é hipótese de reformatio in  

pejus permitida pelo ordenamento jurídico. Assim se posicionou o tribunal carioca ao  

apreciar a apelação cível n° 0054994-29.2007.8.19.0001 (2009.001.45770), Rel.  

Des. José Carlos Paes, julgada em 14/08/2009:  

APELAÇÃO CíVEL. SEGURO DPVAT. RECUSA EM SE SUBMETER À 
PERíCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. 
TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 515 § 3° DO CPC). 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  
1. Teoria da causa madura. Extinto o processo sem resolução do mérito, 
versando sobre matéria exclusivamente de direito, pois impossível a prova 
técnica, e com o feito em condições de julgamento, deve o Tribunal ad quem 
solucionar a lide, com fulcro no artigo 515, § 3° do CPC, mesmo que em 
desfavor do recorrente.  
Hipótese de reformatio in pejus permitida. Doutrina e Jurisprudência. 
2. A recusa do autor em se submeter à perícia por ele próprio requerida 
ficou patente diante do não comparecimento, por três vezes consecutivas, 
nas datas e local designados, embora delas tenha sido intimado.3. A prova 
técnica, in casu, é fundamental, uma vez que o laudo do Instituto Médico 
Legal não indica a extensão das lesões.4. Diante da ausência de 
comprovação do fato constitutivo do direito do autor, o pedido deve ser 
julgado improcedente, com resolução do mérito. Precedentes do TJRJ. 5. 
Recurso não provido. (grifou-se)  
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Como se pode observar, a Teoria da Causa Madura não é obstaculizada  

pelo princípio da vedação à reformatio in pejus. Independentemente do viés que se  

adote, isto é, seja o instituto previsto no art. 515, §3°, do CPC uma hipótese de  

admissão do ordenamento jurídico da reformatio in pejus ou que sequer se trata de  

reforma para pior, o que é de fato relevante é que o julgamento pela Teoria da  

Causa Madura é um dever do tribunal, que lhe impõe o ofício de julgar.  

2.5 Princípio da demanda  

Corolário do princípio da inércia da jurisdição (art. 2°, CPC), o princípio da  

demanda orienta o processo no sentido de que o demandante, ao postular, fixa os  

limites impostos ao Estado quando este exercer a jurisdição. Assim, não poderá o  

órgão julgador ir além do que fora pedido, tendo em vista que o demandante sabe  

exatamente o que almeja.  

O princípio da demanda ou dispositivo fundamenta-se na idéia de que o  

julgador não pode substituir o demandante na apreciação do que é mais conveniente  

na marcha processual, assegurando, por conseguinte, a sua imparcialidade.  

Corroborando este raciocínio, explica Sergio Cruz Arenhart:  

Diante disso, a noção da inércia da jurisdição -e do correlato princípio da 
demanda -tem clara raiz no caráter disponível do direito material. Se é 
certo que o direito subjetivo tem caráter privado e é de cunho disponível, 
não teria sentido autorizar o Estado a interferir na vontade do particular, 
impondo-lhe a proteção do interesse deste, quando este assim não o 
desejasse. Consequência natural deste raciocínio é a conclusão de que, se 
o Estado não pode impor ao particular a defesa de interesse seu, também 
não poderá exigir deste que peça proteção além daquilo que 
explicitamente solicitou, razão pela qual se impõe ao magistrado ater-se ao 
pedido formulado pelo autor.  
(...)  

Por outro lado, o princípio em questão também tem a função de resguardar 
a imparcialidade do magistrado. Afinal, se tocasse ao juiz determinar 
quando agir e em que medida e extensão decidir, abrirse-ia grande flanco 
para que o juiz se apresentasse na causa como partidário de uma tese, 
esposando, já no início do processo um objetivo quanto ao litígio e uma 
opinião formada a seu respeito.
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Assimilado o conceito e alcance do princípio da demanda, cabe perquirir 
como lidar com a grande controvérsia existente acerca da aplicação deste 
princípio nas hipóteses de admissibilidade da Teoria da Causa Madura.  

A celeuma doutrinária e jurisprudencial a que acima se alude reside no 

questionamento a respeito da necessidade ou não de o recorrente, ao interpor a apelação 

contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, requerer, nas 

razões recursais, a apreciação do mérito da lide, caso seja afastado o defeito processual 

que deu causa a sentença terminativa. Assim, haveria necessidade de expresso 

requerimento, em atenção ao princípio da demanda materializado no âmbito recursal no 

brocardo tantum devolutum quantum apellatum? Ou não seria necessário tal 

requerimento, uma vez que estamos diante de competência funcional do juízo, com 

expressa previsão legal, motivo pelo qual a sua aplicação independe de requerimento?  

Tais questões serão oportunamente respondidas.  

2.6 Princípio do contraditório  

O princípio do contraditório tem alçada constitucional, como deflui da leitura do 

art. 5°, LV, da Carta da República de 1988, que assim dispõe:  

Art. 5° 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: (...) 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; 
(grifou-se)  

O referido princípio, em linhas gerais, traduz a ideia de que as partes, diante de 

um processo, têm direito a participar e influir no julgamento da lide. Está diretamente 

ligado à comunicação dos atos processuais, fenômeno este destinado a informar às 

partes sobre algum evento ocorrido dentro do processo que elas integram.  

homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006,  
p. 588.  



Esta é a posição de Cândido Rangel Dinamarco, que assim se manifesta:  

A garantia do contraditório, imposta pela Constituição com relação a todo e 
qualquer processo -jurisdicional ou não (art. 5°, inc. LV)  
significa em primeiro lugar que a lei deve instituir meios para a 
participação dos litigantes no processo e o juiz deve franquearlhes 
esses meios. Significa também que o próprio juiz deve participar da 
preparação do julgamento a ser feito, exercendo ele próprio o 
contraditório. A garantia deste resolve-se portanto em um direito das 
partes e uma série de deveres para o juiz.

24 

(grifou-se)  

Assim, o contraditório inspira-se na garantia atribuída às partes de poderem 

apresentar os argumentos para o convencimento do magistrado sobre os pontos 

determinantes do processo. Esta garantia materializa-se na oportunidade de alegar, 

discutir, convencer, provar, persuadir, contraditar.  

A importância e relevância do referido princípio tem levado a alguns a acreditar 

que ele "não admite exceções: mesmo nos casos de urgência, em que o juiz, para evitar o 

periculum in mora, provê inaudita altera parte (CPC, arts. 929, 932, 937, 813 ss.), o 

demandado poderá desenvolver sucessivamente a atividade processual plena e sempre 

antes que o provimento se torne definitivo.,
25 

 

Como então o princípio do contraditório poderia se encaixar na discussão a 

respeito da Teoria da Causa Madura? Explico.  

A aplicação da Teoria da Causa Madura sem a devida cautela pode gerar grande 

prejuízo às partes. Como foi brevemente explicado, ao se permitir o julgamento direto 

pelo tribunal, a despeito de não ter havido qualquer requerimento do recorrente neste 

sentido, o tribunal pode proferir uma decisão surpresa, surpreendendo as partes que 

planejaram suas estratégias processuais de acordo com a tradicional idéia de que são as 

partes as responsáveis por delimitar a matéria que será devolvida a apreciação do órgão 

jurisdicional superior.  
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Não é por outra razão que se deve sustentar a idéia de que caso não tenha 

havido o expresso requerimento pelo recorrente e o julgador identificar que a causa 

obedece aos requisitos previstos no art. 515, §3°, do CPC deve o Tribunal, em atenção ao 

princípio da cooperação, do contraditório e da ampla defesa, informar as partes que 

pretende aplicar a regra, dando-lhes prazo para se manifestarem, convertendo o 

julgamento em diligência se for o caso.  

Leciona Fredie Didier Jr. que "o chamado princípio da cooperação, que orienta o 

magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, de participante 

ativo do contraditório não mais a de um mero fiscal de regras.,
26 

 

Pertinentes argumentos podem se insurgir contra a idéia proposta no parágrafo 

anterior. O fundamento residiria no fato de que a Teoria da Causa Madura é regra de 

competência funcional, não sendo necessária qualquer intimação das partes, tendo em 

vista que todos aqueles que participam da marcha processual devem conhecer o seu 

regime jurídico. Este é o entendimento de Rodrigo Barioni:  

O fato de o § 3° estabelecer competência funcional ao órgão ad quem 
implica dizer que o tribunal tem o dever de decidir a lide quando ocorrente 
a hipótese estabelecida no dispositivo em comento, independente de 
pedido expresso do apelante, do apelado ou de terceiro.

27 

 

Em que pese tal argumento, independentemente se a Teoria da causa Madura 

representa regra de competência funcional ou não, parece que o melhor entendimento 

reside na cooperação do Tribunal com as partes, determinando-lhe o dever de informar, 

sob pena de restarem violados princípios fundamentais de um Estado Democrático de 

Direito e de terem suas decisões cassadas pelos Tribunais superiores que tendem a 

possuir uma visão bastante discriminatória quanto a potenciais restrições a eles impostas.  
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2.7 Princípio da razoável duração do processo  

A morosidade do judiciário é, sem dúvidas, uma das maiores mazelas vividas 

pelo processo civil contemporâneo. A noção de justiça não está atrelada unicamente com 

a ideia de um processo justo, onde tenha havido correta atribuição do direito ao caso 

concreto, como também requer que esta atividade seja desempenhada de forma célere e 

eficaz.  

O princípio da economia processual tem guarida na Constituição Federal de 1988 

desde a sua promulgação. O seu conceito, como já aduzido, está conectado a noção de 

justiça, motivo pelo qual seu fundamento constitucional sempre encontrou abrigo no 

princípio da indeclinabilidade da jurisdição, positivado no art. 5°, XXXV, da Carta Magna.  

Ocorre que o constituinte derivado reformador, com o desiderato de valorizar a 

princípio da utilidade, bem como trazer maior garantia aos jurisdicionados de um processo 

jurisdicional efetivo, através da Emenda Constitucional n° 45 (Reforma do Judiciário), 

elevou a garantia constitucional expressa e inequívoca o princípio da celeridade 

processual, inserindo o art. 5°, LXXVIII, na Carta Republicana. Neste sentido, assim 

dispõe o referido dispositivo:  

Art. 5° 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: (...) 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.  

Entretanto, o princípio da celeridade processual não pode ser visto como um 

princípio constitucional absoluto. Como já demonstrado, a noção de justiça, 

consubstanciada no princípio da inafastabilidade da jurisdição, corresponde a um 

processo civil célere, como também a um processo justo, onde todas as garantias 

constitucionais relativas ao processo, em especial ao devido processo legal, sejam 

também respeitadas.  



Assim, a interpretação do princípio da razoável duração do processo deve ser 

analisada à luz do princípio da proporcionalidade, buscando-se evitar, assim, desfechos 

que comprometam o devido processo legal.  

Neste sentido, leciona José Carlos Barbosa Moreira:  

Para muita gente, na matéria, a rapidez constitui o valor por excelência, 
quiçá o único. Seria fácil invocar aqui um rol de citações de autores 
famosos, apostados em estigmatizar a morosidade processual. Não 
deixam de ter razão, sem que isso implique -nem mesmo, quero crer, no 
pensamento desses próprios autores hierarquização rígida que não 
reconheça como imprescindível, aqui e ali, ceder o passo a outros valores. 
Se uma Justiça lenta demais é decerto uma Justiça má, daí não se 
segue que uma Justiça muito rápida seja necessariamente uma 
Justiça boa. O que todos devemos querer é a prestação jurisdicional 
venha a ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso 
acelerá-la, muito bem: não, contudo, a qualquer preço.

28 

(grifou-se)  

O legislador infraconstitucional, em obediência ao comando constitucional, não 

ficou inerte na busca de institutos e instrumentos que aprimorassem a prestação 

jurisdicional, tornando-a mais célere. Esta postura justifica a inclusão da improcedência 

prima faccie, prevista no art. 285-A do CPC; da ampliação dos poderes do relator na 

forma do art. 557 do CPC; assim como a inclusão da Teoria da Causa Madura, nos 

termos do art. 515, §3°, do diploma processual civil.  

Como visto, a Teoria da Causa Madura foi introduzida no ordenamento jurídico 

com o objetivo de abreviar o trâmite processual, uma vez que, ao afastar o defeito 

processual objeto do recurso, impunha desnecessariamente o retorno dos autos ao juízo 

a quo, para prosseguimento do feito. Evidentemente, tratava-se de expediente burocrático 

e custoso para o Estado e para a sociedade.  

Assim, com a inserção deste inovador instrumento, atribui-se ao Tribunal a 

prerrogativa de, ao invés de determinar o retorno ao juízo a quo, julgar desde logo o 

mérito, desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito, tendo sido 

realizada ampla instrução probatória.  
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Como é flagrante, a Teoria da Causa Madura constitui, indubitavelmente, reflexo direto do 

princípio da razoável duração dos processos.  

Em abono a este entendimento, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça  

ao julgar o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n° 20.491/RJ, Rel. Min.  

Castro Meira, segunda turma, julgado em 13/10/2009 e publicado no Diário de  

Justiça em 23/10/2009:  

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
RECURSO ORDINÁRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. 
POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. 
LIMITAÇÕES LEGAIS AO CREDITAMENTO DE ICMS. 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. (...)  
2. No caso, é desnecessária nova remessa dos autos ao Tribunal a quo, 
uma vez que a causa está madura para julgamento, por envolver matéria 
exclusivamente de direito, permitindo a aplicação do art. 515, § 3°, do 
CPC. Essa providência coaduna-se com os princípios da celeridade e 
instrumentalidade processuais e com a razoável duração do 
processo, consagrada no art. 5°, LXXVIII, do Texto Constitucional. 
Precedentes. (grifou-se)  

2.8 Princípio da proporcionalidade  

O princípio da proporcionalidade representa um pilar do Estado Democrático  

de Direito. É através dele que vedam-se os excessos e arbítrios, dando lugar aos  

juízos de ponderação e balanceamento de valores, em ordem a buscar a integração  

de todo o ordenamento jurídico.  

Como é cediço, tendo em vista a natureza predominantemente garantista da  

Carta da República de 1988, os princípios constitucionais podem entrar em conflito,  

uma vez que são assegurados diversos direitos aos jurisdicionados que, em  

determinadas situações, podem se confrontar.  

Exemplo bastante ilustrativo e conveniente é a Teoria da Causa Madura que traz 

a tona princípios constitucionais que, conforme exaustivamente exposto nesta 

monografia, podem colidir. Justifico.  



Como foi aduzido outrora, o princípio do duplo grau de jurisdição, segundo 

entendimento doutrinário majoritário, tem feição constitucional. A Teoria da Causa Madura 

faz com que seja feita uma mitigação do aludido princípio, porém o faz em busca de 

atender a outro princípio constitucional, qual seja, o da razoável duração dos processos.  

É neste contexto de ponderação de valores que triunfa o princípio da 

proporcionalidade. Sabe-se que diante de conflitos de normas de igual hierarquia 

constitucional, diante da manifesta incompatibilidade, não é possível a adoção dos 

métodos clássicos de solução de antinomias jurídicas, a saber: o cronológico, a 

especialidade e a hierarquia. Assim, o princípio da proporcionalidade incide justamente 

nestas hipóteses, buscando encontrar a solução mais harmônica possível para que os 

princípios em choque possam conviver harmonicamente, em atenção aos princípios da 

unidade, da justeza e do efeito integrador.  

Neste diapasão a doutrina tem adotado, com a finalidade de instrumentalização, 

subprincípios para a aplicação do princípio da proporcionalidade. Sobre os subprincípios 

que compõem o princípio da proporcionalidade, leciona Suzana de Toledo Barros:  

(...) a adequação (Geeignetbeit), a necessidade (Enforderlichkeit)ea 
proporcionalidade em sentido estrito ((erbaltnismassigkeit), os quais, em 
conjunto, dão-lhe densidade indispensável para alcançar a funcionalidade 
pretendida pelos operadores do direito.

29 

 

A adequação, em linhas gerais, consistiria no juízo acerca do nexo de 

causalidade entre a medida tomada e o fim almejado. Vislumbra-se se a medida capaz de 

atingir o objetivo colimado.  

A necessidade diz respeito ao questionamento sobre a imprescindibilidade do 

comportamento adotado. Verifica-se se não há outra medida menos gravosa que possa 

alcançar o mesmo resultado.  
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Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito é a efetiva ponderação de  

valores. Consiste na correta fundamentação no sentido de que a prevalência de um  

princípio sobre o outro, sem suprimir este, resultará no desfecho mais compatível  

com a dignidade da pessoa humana e o Estado Democrático de Direito.  

Aplicando este princípio, Cândido Rangel Dinamarco, citando Liebman,  

demonstra como deve ser interpretado o princípio do duplo grau de jurisdição:  

O importante, diz ainda o Mestre, é que o princípio do duplo grau deve ser 
visto como uma regra geral inerente ao sistema democrático do processo. 
Não-obstante as variações a que é institucionalmente sujeito, esse 
princípio integra o conjunto democrático dos modelos processuais 
inerentes ao Estado-de-direito e, mais precisamente, a cláusula due 
processo of law. Ele representa, agora na lição de Chiovenda, 'uma 
garantia dos cidadãos'.
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3 A TEORIA DA CAUSA MADURA  

3.1 Conceito e previsão legal  

A Teoria da Causa Madura consiste num instrumento concedido aos  

tribunais para que, diante de uma apelação interposta contra sentença terminativa,  

tenham a prerrogativa de compor imediatamente o litígio, adentrando o seu mérito,  

desde que a causa verse sobre questão exclusivamente de direito e que esteja em  

imediata condição de julgamento.  

A previsão legal do mencionado mecanismo é o art. 515, § 3°, do CPC, que  

assim dispõe:  

Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria 
impugnada. (.) § 3

o 

Nos casos de extinção do processo sem 
julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, 
se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em 
condições de imediato julgamento. (grifou-se)  

Sobre a Teoria da Causa Madura, leciona Eliézer Rocha:  

Causa madura é aquela que está completamente instruída e pronta para 
receber a sentença de mérito. Onde e quando se aplica o princípio da 
causa madura? Onde -no tribunal, em segunda instância. Quando -quando 
o juiz, por erro in judicando, em lugar de julgar o mérito, põe fim ao 
processo por uma sentença processual, sobre a ação, julgando, por 
exemplo, o autor carecedor de ação. Havendo recurso, a segunda 
instância tem dois caminhos a seguir: a) cassa a sentença, fazendo baixar 
os autos, para que o juiz profira sentença de mérito; b) pelo princípio da 
causa madura, reforma a sentença na sua conclusão e profere julgamento 
de mérito, pela procedência ou improcedência do pedido. 

31 

 

Antes do exame dos requisitos elencados no dispositivo, é necessário, para  

melhor entendimento da Teoria da Causa Madura, o conhecimento prévio de alguns  

princípios básicos que regem a teoria geral dos recursos no âmbito do processo civil.  

O conhecimento fundamental que se exige para a melhor compreensão do objeto da  
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presente monografia diz respeito aos efeitos em que os recursos, especialmente a 

apelação, são recebidos.  

3.2 A Teoria da Causa Madura como sucedâneo do efeito devolutivo  

Conforme se extrai da leitura do art. 520 do CPC, a regra consiste na apelação 

ser recebida no duplo efeito, isto é, ser recebida no efeito devolutivo, devolvendo ao 

tribunal ad quem o conhecimento da matéria impugnada, bem como suspensivo, 

sustando os efeitos da decisão impugnada até ulterior manifestação pelo órgão ad quem.  

Para fins deste trabalho importa discorrer sobre o efeito devolutivo da apelação, 

efeito este diretamente associado à Teoria da Causa Madura.  

Neste sentido, o efeito devolutivo deve ser estudado através da análise da sua 

extensão e da sua profundidade
32 

. A primeira consiste na delimitação pelo recorrente da 

matéria que deseja que seja reapreciada pelo tribunal ad quem. Representa a 

materialização do princípio dispositivo, corolário da inércia da jurisdição, por meio do qual 

o recorrente indica o que pretende com a interposição do recurso (tantum devolutum 

quantum apellatum). Tal efeito, como regra, somente permite a apreciação pelo tribunal 

das questões impugnadas no apelo, que, a rigor, foram devidamente decididas na 

sentença.  

Assim, deverá o recorrente se manifestar se deseja a anulação da sentença, 

tendo em vista erro in procedendo, ou a reforma da decisão impugnada, uma vez que 

esta se mostrou eivada de erro in iudicando. O tribunal, limitado por este princípio, estará 

proibido de apreciar matéria não impugnada pelo recorrente, bem como, 

consequentemente, não poderá analisar questões não decididas pela sentença, salvo, 

sem dúvidas, as questões de ordem pública, conforme preceitua o art. 267, §3°, do CPC.  
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A profundidade do efeito devolutivo, por sua vez, autoriza o tribunal ad quem a 

analisar todo acervo probatório e argumentativo que conduziu a decisão impugnada, 

tornando-o apto a fazer nova valoração do que foi apreciado ou não pelo juízo a quo ao 

elaborar sua convicção.  

Segundo a teoria geral dos recursos, a extensão do efeito devolutivo da apelação 

é delimitada pelas partes, em atenção ao princípio dispositivo, ao passo que a 

profundidade deste efeito é determinada pela lei, como ocorre no art. 515, §1° do CPC.  

Como é evidente, a aplicação da Teoria da Causa Madura implica num profundo 

alargamento do efeito devolutivo da apelação, principalmente no que tange à sua 

extensão, uma vez que se estará autorizando o tribunal a conhecer diretamente do litígio, 

de modo que possa analisar matéria não impugnada pelo recorrente, o mérito. Não 

podemos esquecer que nas sentenças terminativas o mérito não foi apreciado. Assim 

como poderia o tribunal analisar o mérito se sequer fora impugnado pelo recorrente, bem 

como não fora decidido pela sentença?  

Esta lição conduz à indagação sobre a necessidade de expresso requerimento do 

recorrente, vítima de uma extinção do processo sem resolução do mérito, para que o 

tribunal afaste o vício que causou a extinção e promova o exame do mérito, compondo o 

litígio. Trata-se de manifesto conflito entre o princípio dispositivo (demanda), 

tradicionalmente relacionado à extensão do efeito devolutivo da apelação, com o princípio 

da razoável duração dos processos.  

Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha adotam o entendimento 

segundo o qual se faz imperioso o expresso requerimento, sob pena de violar o princípio 

dispositivo. Aduzem os mencionados autores, ainda, que, na ausência de tal 

requerimento, deverão os autos retornar ao juízo de origem para a análise do mérito. 

Neste sentido, assim lecionam os ilustres processualistas:  

Assim, para que reste aplicada a regra do §3° do art. 515 do CPC, é 
preciso que o recorrente, em suas razões recursais, requeira 
expressamente que o tribunal dê provimento ao recurso e, desde 
logo, aprecie o mérito da demanda. Caso o apelante requeira que, após 
o provimento do recurso, sejam os autos devolvidos ao juízo de primeira 
instância para a análise do mérito, por ignorância da nova regra ou lhe ser 
mais conveniente, não poderá o tribunal, valendo-se do §3° do art. 515 do 
CPC, adentrar o exame do mérito, sob pena de estar julgando extra ou 



ultra petita.
33 

(grifou-se)  



No mesmo sentido, ensina Araken de Assis:  

A aplicação do art. 515, § 3°, do CPC, depende da iniciativa da parte.  
Em primeiro lugar, a extensão do efeito devolutivo se subordina, 
genericamente, ao princípio dispositivo. É preciso o apelante requerer o 
julgamento do mérito, nos termos do art. 514, III. Por outro lado, o 
apelante tem direito ao duplo exame e ampla disposição sobre a regra 
que lhe aproveita. Talvez não queira, de olhar fito no entendimento 
conhecido do relator ou do órgão fracionário do tribunal, desde logo 
arriscar o julgamento do mérito. A sentença terminativa não impede a 
renovação da causa (art. 268), ao contrário da sentença de improcedência. 
E o retorno do processo ao grau inferior em nada prejudica a outra parte. 
Ao contrário, o exame do mérito no primeiro grau ensejará o diálogo das 
partes e do órgão judiciário, tão essencial ao contraditório, evitando que 
uma delas seja surpreendida pelo teor do julgamento.

34 

(grifouse)  

Não é este o posicionamento, porém, de Teresa Arruda Alvim Wambier e  

Luiz Rodrigues Wambier, que se posicionam contra a necessidade de expresso  

requerimento. Neste sentido, assim lecionam os autores:  

Não nos parece seja necessário o pedido da parte para que incida o art. 
515, § 3°. Pensamos que a agilidade e celeridade dos processos é, 
sobretudo, de interesse público, e as partes devem, ao interpor a apelação, 
contar com essa possibilidade, que, de qualquer modo, lhes traria 
benefícios, já que não haveria interesse legítimo em que sejam os 
processos morosos.
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A melhor interpretação da regra em comento parece residir naquela que exige o 

requerimento do recorrente para a aplicação da Teoria da Causa Madura. Justifico.  

A moderna exegese do processo civil contemporâneo conduz à valoração de 

princípios que permitam a prática de um processo civil justo e de resultados. A 

necessidade de requerimento pelo recorrente para que o tribunal possa julgar desde logo 

a lide atende a esses princípios regedores, uma vez que impede o tribunal de proferir uma 

decisão surpresa, maculando o princípio da cooperação, do contraditório e da ampla 

defesa.  

Como é consabido, as sentenças terminativas não geram, em regra, coisa julgada 

material, e, por isso, autorizam a renovação da causa (art. 268). Assim, caso se adote a 

interpretação segundo a qual não há necessidade de expresso requerimento, o autor 

sucumbente deverá promover uma análise de risco entre renovar a demanda, ou interpor 

a apelação, tendo conhecimento de que há a possibilidade de o tribunal apreciar o mérito 

da causa
36 

. Ora, o processo civil não pode ser considerado um jogo. O direito processual 

civil deve possuir soluções coesas e que atendam aos preceitos básicos de sua disciplina, 

como a regra geral do efeito devolutivo da apelação, ou seja, o respeito ao princípio 

dispositivo.  

O entendimento abonador da necessidade de requerimento impede, ademais, a 

possibilidade de reformatio in pejus decorrente de o tribunal, ao compor diretamente o 

litígio, julgue desfavoravelmente ao autor. Em que pese respeitáveis opiniões doutrinárias 

entendendo pela inocorrência do fenômeno da reformatio in pejus (vide item 2.4), fato é 

que o autor não recorreu para obter uma decisão que lhe é pior do que aquela proferida 

em 1a instância. Imagine-se a hipótese de ação indenizatória movida por Tício em face de 

Névio, e que o juiz tenha julgado extinto o processo sem o exame do mérito por ausência 

de um pressuposto processual. Ao interpor a apelação Tício, a rigor, pugna pelo 

afastamento do erro de julgamento, de modo que seja determinado o retorno dos autos 

ao juízo de 1a instância para que este prossiga no julgamento e profira uma sentença de 

mérito. Não espera que o  
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Tribunal vá direto ao mérito e julgue improcedente o pedido, acobertando a sua causa 

com o manto da coisa julgada material.  

Contudo, no caso de expresso requerimento, não poderá o autor alegar, após 

apreciação do mérito pelo tribunal e ulterior decisão de improcedência, a vedação à 

proibição para pior, uma vez que, ao requerer a aplicação do instrumento, submeteu-se 

ao risco do desprovimento, bem como concedeu oportunidade ao recorrido para postular 

em tal sentido nas suas contrarrazões recursais.  

Ademais, caso o autor-recorrente alegue ulteriormente a ocorrência da reformatio 

in pejus, tal atitude estará eivada de flagrante comportamento contraditório, haja vista que 

requerera expressamente ao tribunal que apreciasse o seu pedido, assumindo o risco, 

portanto, de ter a sua demanda julgada improcedente.  

A necessidade de requerimento expresso também encerraria a discussão 

doutrinária sobre a obrigatoriedade de o tribunal ter que informar as partes sobre a 

possibilidade de adentrar ao mérito da causa. Tendo sido feito o requerimento, o 

recorrente já terá se manifestado a respeito de tal possibilidade, bem como o recorrido 

terá a oportunidade para manifestar-se sobre o potencial evento na sua contraminuta. 

Nesta hipótese, não ocorrerá a temida decisão surpresa.  

Sobre este assunto, vale a pena relembrar que, para aqueles que dispensam  

o requerimento expresso, o tribunal não estaria obrigado a intimar as partes da 

possibilidade de utilizar a Teoria da Causa Madura, uma vez que a hipótese é de 

competência funcional e originária do tribunal, de modo a dispensar a prévia intimação, 

uma vez que se trata de matéria de ordem pública prevista em lei, motivo pelo qual seu 

desconhecimento é inescusável
37 

. Sem dúvidas, tal posicionamento põe em xeque alguns 

princípios constitucionais como o contraditório e a ampla defesa.  
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O argumento que afirma a dispensa do requerimento baseado no respeito ao 

princípio da razoável duração dos processos não merece prosperar. Certo é que o 

processo civil contemporâneo preza pelo atendimento do princípio da celeridade 

processual, contudo a aplicação deste princípio, por não ser absoluto, não pode 

desembocar em supressão de outras garantias de igual envergadura constitucional.  

Ficou demonstrado que a prescindibilidade de requerimento pode gerar inúmeras 

injustiças, como a surpresa das partes, decorrente de uma decisão inesperada de análise 

do mérito, a dispensa de intimação para se manifestarem sobre a possibilidade de 

aplicação da Teoria da Causa Madura, acarretando potencial violação ao princípio do 

contraditório, bem como a possibilidade de causar reformatio in pejus. Ora, a pretexto de 

se atender a um princípio constitucional, não se pode suprimir e desrespeitar todos os 

demais também previstos na Constituição Federal. Deve-se aplicar o princípio da 

proporcionalidade para que se possa assegurar a coerência do sistema e a unidade da 

Constituição Federal de 1988.  

Por fim, não se pode entender que o art. 515, §3°, do CPC estabelece 

competência funcional do juízo, motivo pelo qual sua apreciação é questão de ordem 

pública a ser apreciada ex officio pelo tribunal. Como dispõe literalmente o dispositivo 

legal, o tribunal poderá aplicar a regra, mas não está obrigado a tanto, como fazem 

entender alguns doutrinadores. Assim entende Araken de Assis ao afirmar que "o 

julgamento do mérito do recurso nem sequer constitui dever inexorável do órgão ad 

quem.,
38 

 

Feitas essas observações, passaremos, então, a analisar cada requisito exigido 

pelo referido comando legal.  
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3.3 Requisitos legais  

3.3.1 Sentença Terminativa  

A primeira exigência feita pelo legislador foi ordenar a aplicação da Teoria da 

Causa Madura às hipóteses de apelação interposta contra sentenças terminativas

Nos casos arrolados no supracitado comando legal o juiz proferirá sentença 

terminativa, de acordo com a explicação conceitual definidora deste ato judicial prevista 

no art. 162, §1°, do CPC. O autor-sucumbente, insatisfeito com a sentença proferida, 

deverá interpor o adequado recurso para reformar a decisão impugnada. O recurso 

cabível, nesta hipótese, será a apelação, posto que se objetiva modificar decisão extintiva 

de processo.  

. Essas 

decisões judiciais são aquelas previstas no art. 267 do CPC, dispositivo este 

expressamente remetido pelo art. 515, § 3°, do CPC, que elenca situações que, se 

evidenciadas nos autos, o juiz deverá extinguir o processo sem resolver o seu mérito.  

Importa dizer que a apelação interposta contra a sentença terminativa deve ter 

como finalidade a reforma da decisão impugnada, ou seja, deve ser baseada em error in 

iudicando. Assim, não restará espaço para a utilização do instrumento, no caso de error in 

procedendo, uma vez que o juízo de origem proferiu decisão nula, justificando a não 

produção de qualquer efeito, inclusive o referente à aplicação da Teoria da Causa 

Madura, também denominado por alguns de desobstrutivo
39 

.  

Ocorre que, em determinadas situações, não somente as apelações interpostas 

contra sentenças terminativas desafiarão a aplicação da Teoria da Causa Madura. Há 

hipóteses de apelações interpostas contra sentenças definitivas que também ensejarão o 

manejo deste inovador instrumento. Ademais, podemos vislumbrar casos em que a Teoria 

da Causa Madura poderia ser aplicada a recursos  
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que tenham como escopo impugnar decisões interlocutórias. Vejamos algumas situações.  

3.3.1.1 O Caso da Prescrição e Decadência  

A inclusão da Teoria da Causa Madura foi muito influenciada pelos casos de 

apelações interpostas contra sentenças reconhecedoras da prescrição e da decadência, 

nos termos do art. 269, IV, do CPC.  

Antes mesmo da reforma que incluiu o instituto em exame, havia o entendimento 

de que nas hipóteses descritas no parágrafo anterior, ou seja, sentenças reconhecedoras 

da prescrição e da decadência, o autor-recorrente, ao interpor o competente recurso de 

apelação, poderia requerer que fosse afastada tal fundamentação e fosse apreciado o 

restante do mérito do recurso, sem necessidade de retorno dos autos ao juízo a quo.  

A prescrição e a decadência são institutos que asseguram a estabilidade das 

relações jurídicas e fulminam a pretensão e o direito, respectivamente. Por esta razão, já 

dizem respeito ao mérito da causa, não sendo, pois, hipóteses de extinção do processo 

sem o seu exame.  

Desta forma, no período que antecedeu a introdução da Teoria da Causa Madura 

no ordenamento jurídico brasileiro, havia o entendimento de que nas hipóteses de 

apelações interpostas contra sentenças que tenham reconhecido a prescrição ou a 

decadência, caso tais fenômenos tenham sido equivocadamente invocados, era o 

Tribunal autorizado a afastar tais fundamentações e promover o exame do restante do 

mérito.  

Ocorre que nestas situações, na verdade, trata-se de mera manifestação do 

efeito devolutivo da apelação, de modo a devolver ao tribunal toda a matéria impugnada, 

conforme art. 515, §1°, CPC. Não é uma autêntica aplicação da Teoria da Causa Madura, 

uma vez que representa apenas a profundidade do efeito devolutivo.  



Eventual contraposição a este entendimento importava em desconhecer a  

informação de que prescrição e decadência constituem mérito, e, por isso, devolvem  

ao tribunal toda a matéria impugnada, conforme o conceito básico de efeito  

devolutivo da apelação. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao  

apreciar o Recurso Especial n° 724/710/RJ, rel. Min. Luiz Fux, julgado em  

20/11/2007 e publicado no Diário de Justiça em 03/12/2007:  

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. PROVISORIEDADE E 
ACESSORIEDADE DA DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO 
CAUTELAR. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE JURíDICA DO PEDIDO. 
ACESSO À JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS OBRIGAÇÕES DO 
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REPETIÇÃO DE 
MONTANTE PAGO A MAIOR PELO BANCO CENTRAL. LEGALIDADE. 
VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E AO ATO JURíDICO PERFEITO 
NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 
HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS. SÚMULA 07 DO STJ. VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.  

1. A apreciação pelo juízo a quo, ainda que calcada em sucintos fundamentos, acerca do mérito 
da demanda, afasta a alegação de ausência de fundamentação da sentença e de supressão 
de instância decorrente do julgamento do mérito da causa pelo Tribunal de origem.  

2. A prescrição, como fundamento para a extinção do processo com resolução de mérito, 
habilita o Tribunal ad quem, por ocasião do julgamento da apelação, a aprecia-la in 
totum quando a causa é exclusivamente de direito ou encontra-se devidamente 
instruída, permitindo o art. 515, § 1° do CPC que o Tribunal avance no julgamento de 
mérito, sem que isso importe em supressão de instância.  

 
(...) (grifou-se)  

De qualquer sorte, a Teoria da Causa Madura era de alguma forma tocada.  

Com efeito pensemos no caso das apelações interpostas contra sentenças que  

reconheceram a prescrição ou decadência de forma prematura, não permitindo ao  

autor demonstrar que houve alguma causa de suspensão ou interrupção, bem como  

não permitiu que fossem produzidas quaisquer outras provas que tornassem robusto  

o direito invocado.  



Nessas circunstâncias, parece que a melhor solução é devolver os autos ao juízo 

de origem para plena instrução do processo, sob pena de restar suprimido um grau de 

jurisdição. Caso não se evidencie tal circunstância, e a causa estiver devidamente 

instruída, deverá o Tribunal promover o exame do restante do mérito, como decorrência 

do princípio dispositivo. Tudo de acordo com as implicações da Teoria da Causa Madura.  

Neste diapasão, em que pese o art. 515, §3°, do CPC ter feito alusão apenas às 

sentenças terminativas, há hipóteses, como as sentenças reconhecedoras de prescrição 

e decadência, típicas decisões apreciadoras do mérito, que desafiarão o efeito produzido 

pela aplicação da Teoria da Causa Madura, ou seja, a desnecessidade de remessa dos 

autos ao juízo de origem.  

3.3.1.2 Decisão Interlocutória  

Cabe, ainda, sustentar que, em que pese a disposição literal do art. 515, §3° do 

CPC, ao fazer a remissão expressa ao art. 267, do CPC, fazendo entender que a Teoria 

da Causa Madura somente se aplica à apelação, pois este é o recurso cabível contra 

sentenças, a Teoria da Causa Madura também poderá ser aplicada as hipóteses de 

recursos interpostos contra decisões interlocutórias que também não tenham apreciado o 

mérito da causa. Certo é que, não andou bem o legislador, em determinadas hipóteses, 

ao chamar de sentenças o que são típicas decisões interlocutórias, como ocorre em 

alguns dos incisos arrolados no art. 267 do CPC. A título de exemplo, é decisão 

interlocutória aquela que exclui um litisconsorte do processo.  

Em abono a este entendimento, lecionam Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e 

Rafael Oliveira:  

Em primeiro lugar, assim como ocorre com as hipóteses do art. 269, há 
decisões que se fundam no art. 267 do CPC, mas que não são sentenças. 
A decisão que, por exemplo, indefere apenas parcialmente a petição inicial 
(art. 267, I, CPC) é interlocutória, assim como o é a decisão que exclui um 
dos litisconsortes passivos por ilegitimidade ad causam (art. 267, VI, CPC), 
ou a que inadmite um dos pedidos cumulados por incompetência absoluta 
do juízo (art. 267, IV, c/c art. 292, §1°, II, ambos do CPC).
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Neste passo, não podemos limitar a aplicação da Teoria da Causa Madura 

apenas ao recurso de apelação. Deve-se promover uma interpretação teleológica do 

dispositivo de modo a viabilizar o entendimento do alcance da norma.  

Não é por outra razão que será abordado oportunamente no presente trabalho a 

possibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura ao agravo de instrumento, recurso 

idôneo para reformar decisões interlocutórias.  

3.3.2 Matéria exclusivamente de direito e condições de imediato julgamento  

O segundo e o terceiro requisito trazidos pelo art. 515, 3°, do CPC, devem ser 

estudados de forma conjunta, uma vez que indicam a mesma ideia. São eles: i) 

necessidade da questão ser exclusivamente de direito; e ii) a causa estar em condições 

de imediato julgamento.  

Neste sentido, ensina José Carlos Barbosa Moreira:  

Esses dois últimos pressupostos em certa medida superpõem-se: a 
entender-se que a causa estará "em condições de imediato julgamento, 
sempre que já não haja necessidade de outras provas além das 
produzidas nos autos, a cláusula abrangerá as hipóteses de discutir-se 
naquela 'questão exclusivamente de direito', pois só por exceção (art. 337) 
é concebível que se necessite de prova para resolver quaestio juris.

41 

 

Assim, quis o legislador dizer que a utilização da Teoria da Causa Madura 

somente fosse viável se no juízo de origem já tenha sido realizada ampla produção de 

provas, ou que, à época do julgamento da apelação, já não seja necessária produção de 

qualquer outra prova. A interpretação é a mesma a conferida ao julgamento antecipado 

da lide, previsto no art. 330, I, do CPC.  
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Assim, a causa deve estar suficientemente instruída, sendo desnecessária  

qualquer produção de provas. Caso o tribunal aplique a Teoria da Causa Madura,  

desrespeitando tais requisitos, tal decisão estará eivada de insanável nulidade,  

tendo em vista o cerceamento de defesa, em flagrante atentado ao princípio do  

contraditório e da ampla defesa.  

Neste sentido leciona Nelson Nery Jr.:  

Havendo questão de fato, não se pode julgar a causa sem dar 
oportunidade ao autor para que prove os fatos constitutivos de seu direito 
(CPC 333 I) e ao réu para que demonstre os impeditivos, modificativos e 
extintivos do direito do autor (CPC 333 II). Se a causa não estiver 
suficientemente instruída e o tribunal mesmo assim afastar a extinção do 
CPC 267 e julgar o mérito, haverá cerceamento de defesa, com ofensa à 
garantia prevista na CF 5° LV. Caso a instrução probatória, quanto às 
questões de fato, tenha sido realizada, poderá o tribunal julgar desde logo 
o mérito, sem ofender a garantia constitucional do contraditório e da ampla 
defesa.
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Seguindo este entendimento, assim decidiu o STJ ao apreciar o Recurso  

Especial n° 894767/SE, Rel. Min. Eliana Calmon, segunda turma, julgado em  

19/08/2008 e publicado em 24/09/2008:  

PROCESSO CIVIL -AÇÃO MONITÓRIA -COBRANÇA PELO 
FORNECIMENTO DE MERCADORIA -FATURA: DOCUMENTO HÁBIL 
-APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3°, DO CPC: POSSIBILIDADE.  

1. Correta a aplicação da denominada Teoria da Causa Madura, prevista no § 3° do art. 515 
do CPC, porque desnecessária a produção de outras provas.  

2. Doutrina e jurisprudência, inclusive do STJ, têm entendido que é título hábil para cobrança, 
documento escrito que prove, de forma razoável, a obrigação, podendo, a depender do caso, 
ter sido produzido unilateralmente pelo credor.  

3. É perfeitamente viável instruir ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica 
com cópia de faturas para cobrança por serviços prestados, sendo desnecessária, na hipótese, 
a assinatura do devedor.  

4. Recurso especial não provido.(grifou-se)  
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Delineadas as diretrizes gerais da Teoria da Causa Madura, passaremos a 

analisar no próximo capítulo a possibilidade de utilização do instituto para outros recursos.  



4 APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA A OUTROS RECURSOS  

A apelação constitui o meio recursal mais tradicional, sendo manejada para obter 

revisão pelo órgão jurisdicional superior de sentença proferida pelo órgão jurisdicional 

inferior. Representa, pois, a materialização mais característica do princípio do duplo grau 

de jurisdição, permitindo que o vencido na primeira instância possa buscar um novo 

pronunciamento judicial sobre o seu caso, através da provocação do órgão jurisdicional 

que integra a segunda instância.  

Devido a sua origem mais remota e ser o recurso por excelência, a doutrina 

ensina que alguns princípios básicos regedores deste recurso se aplicam, no que couber, 

aos demais recursos previstos no diploma processual civil vigente.  

Não pensam diferente Fredie Didier Jr e Leonardo José Carneiro da Cunha, ao 

afirmar que:  

Convém apontar uma circunstância importante: tradicionalmente, o 
regramento da apelação servia como parâmeto de interpretação para a 
aplicação dos demais recursos. A despeito da existência de um capítulo 
geral, ainda são aplicáveis aos outros recursos alguns dispositivos 
previstos no capítulo da apelação, à míngua de previsão expressa, como 
são os casos dos §§ 1°, 2°, 3° e 4° do art 515. e a possibilidade de 
relevação da deserção prevista no art. 519, ambos do CPC.
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Partindo desta premissa, passaremos a analisar a possibilidade de aplicação da 

Teoria da Causa Madura a outros recursos previstos no atual Código de Processo Civil. 

Sempre deverão ser levados em conta, nos raciocínios que se sucederem, o espírito da 

reforma e a intenção do legislador ao inserir um instituto que privilegia a instrumentalidade 

do processo, em busca de sanar uma das maiores mazelas que assolam a justiça como 

um todo, a saber, a morosidade da prestação jurisdicional.  
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4.1 Teoria da Causa Madura em Recurso Ordinário Constitucional  

O Recurso Ordinário Constitucional é recurso dirigido ao Supremo Tribunal 

Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, cujo objetivo é impugnar decisões denegatórias 

de mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Seu regramento está 

disciplinado nos arts. 102, II, e 105, II, da CF, reproduzidos no art. 539, I e II, do CPC.  

Através da leitura dos supramencionados dispositivos, é possível concluir que o 

Pretório Excelso e o STJ exercem, nas hipóteses delineadas, competência recursal de 2° 

grau de jurisdição.  

Tanto exercem tal competência que, ao contrário dos recursos excepcionais,  

o recurso ordinário constitucional não requer prequestionamento e pode envolver 

reexame de provas.  

Outra importante informação a respeito do Recurso Ordinário Constitucional diz 

respeito ao alcance da expressão "denegatória, presente nos dispositivos citados. 

Entende-se, inclusive em âmbito jurisprudencial, que tal vocábulo externaria não só as 

decisões de improcedência, como também as extintivas do feito sem resolução do mérito, 

o que para o presente estudo importa em considerar a aplicação da Teoria da Causa 

Madura.  

Por tais características é racional entender que tal recurso aproxima-se muito da 

apelação, motivo pelo qual se autoriza vislumbrar a aplicação da Teoria da Causa Madura 

ao Recurso Ordinário Constitucional, precipuamente nas hipóteses de extinção do feito 

sem resolução do mérito, tendo em vista os requisitos exigidos para o manejo do 

instrumento.  

Não é à toa que autorizada doutrina já entende ser aplicável a Teoria da Causa 

Madura ao Recurso Ordinário Constitucional:  



Assim, quando o recurso ordinário fizer as vezes de apelação, é possível cogitar do cabimento dos 
embargos infringentes (art. 530 do CPC) e de recurso adesivo (art. 500, II, CPC), além de, 
obviamente, ser plenamente aplicável o § 3° do art. 515 do CPC.
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Adotando o posicionamento sobre a possibilidade da Teoria da Causa  

Madura ser aplicada ao Recurso Ordinário Constitucional, decidiu o Superior  

Tribunal de Justiça ao apreciar o Recurso Ordinário n° 20.491/RJ, Rel. Min. Castro  

Meira, Segunda Turma, julgado em 13/10/2009 e publicado em 23/10/2009:  

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 
RECURSO ORDINÁRIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. 
POSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. 
LIMITAÇÕES LEGAIS AO CREDITAMENTO DE ICMS. 
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. (...)  
2. No caso, é desnecessária nova remessa dos autos ao Tribunal a quo, 
uma vez que a causa está madura para julgamento, por envolver matéria 
exclusivamente de direito, permitindo a aplicação do art. 515, § 3°, do 
CPC. Essa providência coaduna-se com os princípios da celeridade e 
instrumentalidade processuais e com a razoável duração do processo, 
consagrada no art. 5°, LXXVIII, do Texto Constitucional. Precedentes. (...)  
4. Recurso ordinário em mandado se segurança não provido.  

Para melhor visualizar a hipótese em comento, imagine-se o seguinte caso:  

João, governador do Estado do Rio de Janeiro, sob determinado fundamento,  

impetra mandado de segurança junto ao TSE com o objetivo de anular decisão do  

próprio tribunal que lhe aplicara multa. O TSE, ao apreciar o writ, denega-o,  

extinguindo o processo sem resolução do mérito, alegando a ausência de condição  

da ação, a saber, do direito líquido e certo fundamentador do mandamus.  

Irresignado, João interpõe Recurso Ordinário Constitucional junto ao STF  

objetivando a reforma da decisão, postulando o afastamento da suposta ausência de  

condição da ação, e a análise do mérito para que lhe seja afastada a imposição da  

multa.  

44 

DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: 
meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador: Juspodvim, 2009, p. 
253-254.  



Percebe-se, no caso hipotético narrado, que a corte constitucional estaria  

autorizada a utilizar a Teoria da Causa Madura, evitando o desnecessário retorno  

dos autos ao tribunal de origem, maculando o princípio da razoável duração dos  

processos.  

É de se lamentar, todavia, que o Supremo Tribunal Federal ainda não tenha  

se sensibilizado com a tese e adote o entendimento diametralmente oposto,  

inadmitindo a aplicação da Teoria da Causa Madura ao Recurso Ordinário  

Constitucional, conforme se pode extrair da decisão proferida nos autos do Recurso  

Ordinário Constitucional n° 26959, relator para o acórdão Min. Menezes Direito,  

julgado em 26/03/2009 e publicado em 14/05/2009, a seguir transcrito:  

Recurso em mandado de segurança. Anistia política. Pensão militar. 
Imposto retido na fonte. Lei n° 10.559/02. Autoridade coatora. 
Legitimidade. 1. A folha de pagamento dos militares corre à conta do 
Ministério do Exército. O Ministro de Estado da Defesa e o Comandante do 
Exército, portanto, detêm o poder de determinar a interrupção dos 
descontos relativos ao imposto de renda feitos nos proventos da 
recorrente, exatamente o objeto da impetração. Legitimidade, assim, das 
citadas autoridades para figurar no pólo passivo do mandado de 
segurança. 2. Recurso ordinário provido para reconhecer a legitimidade 
passiva das autoridades apontadas como coatoras e determinar a 
devolução dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para a apreciação do 
mérito do mandado de segurança, inaplicável o art. 515, § 3°, do Código 
de Processo Civil.  

Deve-se destacar, no entanto, o memorável voto proferido pelo Min. Eros  

Grau, nos autos do Recurso Ordinário Constitucional acima transcrito, que, apesar  

de ter sido vencido pelo voto elaborado pelo Min. Menezes Direito, merece  

transcrição pela sua genialidade:  

O atual entendimento jurisprudencial sobre o preceito não se coaduna com 
a celeridade preconizada no rito de mandado de segurança. A reforma 
processual que alterou a redação do art. 515, § 3°, do Código de Processo 
Civil imprimiu maior celeridade à análise dos recursos no procedimento 
ordinário, introduzindo no direito brasileiro a chamada "teoria da causa 
madura,. Prestigiou-se o princípio da instrumentalidade das formas e da 
economia processual ao permitir que os Tribunais pudessem avançar 
sobre o mérito da causa e solucionassem o litígio sem a necessidade de 
remessa ao órgão de jurisdição inferior.  



(...) Não há razão para que o preceito, incluído no rito processual mais 
extenso de nosso ordenamento, deixe de ser aplicado ao mandado de 
segurança...  

4.2 Teoria da Causa Madura em Recurso Inominado  

O Recurso Inominado constitui o recurso adequado para a reforma ou anulação 

de sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Sua previsão legal 

reside no art. 41 e ss. da Lei n° 9.099/95. Pode-se afirmar, sem titubear, que este recurso 

faz as vezes do recurso de apelação no âmbito dos Juizados, diferenciando-se, apenas, 

quanto ao prazo de interposição, quanto aos efeitos em que são recebidos, quanto ao 

órgão apreciador do recurso.  

O que importa dizer sobre este recurso é que ele comporta, indubitavelmente, a 

aplicação da Teoria da Causa Madura, possibilitando que a turma recursal, no caso de 

recursos inominados interpostos contra sentenças que extinguiram o processo sem 

exame do mérito, parta para o exame do meritum causae, desde que a causa atenda aos 

requisitos previstos no multimencionado art. 515, § 3°, do CPC.  

Há inúmeras razões que justificariam a plena compatibilidade do instituto em 

exame com o recurso inominado. Vejamos algumas.  

Como é cediço, aplica-se o Código de Processo Civil, subsidiariamente, ao rito 

sumaríssimo previsto nos Juizados Especiais Cíveis, regulado pela Lei n° 9.099/95. Não 

há qualquer incompatibilidade lógica ou vedação legal que não autorize a aplicação da 

Teoria da Causa Madura no âmbito dos Juizados.  

É de se observar que, conforme preceitua o art. 2° da Lei n° 9.099/95, o Juizado 

Especial Cível é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual 

e celeridade. Ora, conforme já exaustivamente discorrido neste trabalho, a Teoria da 

Causa Madura foi inserida no sistema processual com o escopo de aprimorar a entrega 

da prestação jurisdicional, tornando-a mais célere, eficaz.  



Ademais, justifica-se a aplicação da Teoria da Causa Madura ao processo dos 

juizados especiais cíveis, tendo em vista que nesta seara não são admitidos recursos 

contra as decisões interlocutórias, o que implica possibilidade, pelo menos em tese, de 

maior incidência de decisões equivocadas que extinguiram os processos sem apreciação 

do mérito. Assim, de acordo com o próprio arcabouço principiológico que estrutura a lei 

dos juizados, é evidente que a Teoria da Causa Madura poderia contribuir para o 

atendimento dos propósitos da norma.  

4.3 Teoria da Causa Madura em Agravo de Instrumento  

O Agravo de Instrumento é o meio recursal idôneo para questionar as decisões 

interlocutórias. Sua previsão legal está inserida no art. 522 do CPC. A modalidade de 

interposição por instrumento deve ser manejada nas hipóteses de impugnação de 

decisões que importem lesão grave ou de difícil reparação, nos casos de destrancamento 

de recursos inadmitidos, bem como em outras hipóteses expressamente previstas em lei.  

Há determinadas situações em que podemos vislumbrar a aplicação da Teoria da 

Causa Madura no âmbito do Agravo de Instrumento, em que pese a expressa restrição 

feita pelo art. 515, §3°, do CPC, limitando a aplicação da Teoria da Causa Madura ao 

recurso que objetive impugnar sentenças terminativas, o que, por si só, conduziria à 

conclusão de que este instituto não é aplicável ao Agravo de Instrumento, uma vez que 

este recurso tem o condão de impugnar decisões interlocutórias

Ocorre que a interpretação literal do dispositivo não é a que melhor se ajusta na 

hipótese em apreço. Como já apontado, as regras e princípios que disciplinam a apelação 

são aplicáveis, mutatis mutandis, aos demais recursos previstos no ordenamento 

jurídico-processual.  

.  



O objetivo da reforma por meio da qual a Teoria da Causa Madura foi inserida era 

abreviar o trâmite processual de maneira estratégica, sem macular qualquer garantia 

constitucional do processo. Assim, a partir da análise do caso concreto, não se deve 

afastar prontamente a aplicação deste instituto, porém dever-se-á tentar compatibilizar as 

regras aplicáveis, verificando uma possível subsunção, desde que sejam respeitados os 

princípios processuais que estruturam o sistema processual civil em vigor.  

Cândido Rangel Dinamarco exemplifica de maneira brilhante uma hipótese em 

que a Teoria da Causa Madura seria aplicável ao Agravo de Instrumento. Neste sentido, 

ilustra o autor:  

Está aí, portanto, a questão da dimensão do disposto pelo citado parágrafo 
do art. 515 -se ele abrange apenas o recurso de apelação, ou também 
outros. Figure-se a hipótese da decisão interlocutória com que o juiz 
determina a realização de uma prova e a parte manifesta agravo de 
instrumento com o pedido de que essa prova não seja realizada: se o 
tribunal aceitar os fundamentos do recurso interposto, para que a prova 
não se realize, e entender também que nenhuma outra existe a ser 
realizada, é de rigor que passe desde logo ao julgamento do meritum 
causae, porque assim é  
o espírito da Reforma -acelerar a oferta da tutela jurisdicional, renegando 
mitos seculares, sempre que isso não importe prejuízo à efetividade das 
garantias constitucionais do processo nem prejuízo ilegítimo às partes. 
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4.4 Teoria da Causa Madura em Reexame Necessário  

O reexame necessário, também denominado duplo juízo obrigatório, está previsto 

no art. 475 do Código de Processo Civil em vigor. Muito se discute sobre a sua natureza 

jurídica, alguns pugnando pelo seu caráter recursal, contudo a maioria esmagadora da 

doutrina se posiciona no sentido de que tal instituto, na verdade, corresponde a uma 

condição de eficácia da sentença proferida nas hipóteses elencadas no citado dispositivo 

legal.  
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Para melhor compreender o reexame necessário cabe transcrever o seu  

regramento legal:  

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão 
depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I -proferida contra a União, o 
Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de 
direito público; II -que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à 
execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). § 1

o 

Nos casos 
previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, 
haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los. § 
2

o 

Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, 
ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários 
mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na 
execução de dívida ativa do mesmo valor.  

3

o
 

§ Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença 
estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal 
Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior 
competente.  

Assim, segundo o entendimento predominante, o reexame necessário seria  

a condição imprescindível para que a sentença proferida de acordo com as  

situações ventiladas na norma possa transitar em julgado. Caso contrário, isto é, na  

hipótese de não submissão da sentença à confirmação pelo tribunal, tal decisão  

jamais poderia passar para a etapa de cumprimento de sentença, tendo em vista a  

inexistência de formação da coisa julgada material.  

Independentemente do entendimento que se adote, certo é que o reexame  

necessário proporciona a reapreciação pelo tribunal de uma decisão proferida pelo  

juízo de primeira instância, e que, como é cediço, o procedimento aplicável a este  

instituto é o mesmo do recurso de apelação.  

Não é por outra razão que a jurisprudência, nos termos da Súmula 253 do  

STJ, entende pela plena aplicabilidade do art. 557 do CPC a este instituto,  

autorizando o relator a negar seguimento ao recurso caso este se mostre  

manifestamente inadmissível ou contrário a entendimento predominante de tribunais  

superiores.  



Diante desta breve exposição conceitual, cabe questionar se a Teoria da Causa Madura é 

aplicável ao Reexame Necessário.  

Primeiramente, analisando a hipótese descrita no inciso I do art. 475, deve ser 

esclarecido se a norma abarca as sentenças terminativas, uma vez que o dispositivo 

parece conduzir à interpretação segundo a qual somente as sentenças de mérito 

proferidas contras as pessoas jurídicas citadas na norma estariam sujeitas ao duplo grau 

obrigatório.  

Boa parte da doutrina segue o entendimento de que tal inciso não comportaria as 

sentenças terminativas, mas tão somente as que houverem apreciado o mérito. Neste 

sentido, leciona Leonardo José Carneiro da Cunha ao afirmar que "na hipótese de a 

Fazenda Pública figurar como autora da demanda, não haveria, segundo mesmo 

entendimento, sentença proferida contra o ente público, eis que somente se profere 

sentença contra o réu,. 
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Em contraposição a este entendimento, Cândido Rangel Dinamarco sustenta a 

submissão de qualquer sentença proferida contra as pessoas mencionadas no 

dispositivo, inclusive as terminativas, alegando não ter sido feita qualquer diferenciação 

pelo legislador. Assim, então, leciona o consagrado processualista:  

O inc. II refere-s aos processos não executivos e que a União, Estado ou 
Município sejam partes, como autor ou réu (é claro que, como opoente, 
nomeada à autoria, litisdenunciada ou chamada ao processo, ela se 
enquadrará numa dessas posições); nesses processos, basta que haja 
uma sentença desfavorável a uma dessas pessoas jurídicas de direito 
público, para que incida o inc. II e seja obrigatório o duplo grau de 
jurisdição, a saber: a) se ela for ré, uma sentença que julgue procedente a 
ação; b) se for autora, toda sentença que julgue improcedente ou extinga o 
processo sem exame de mérito.
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Ressalte-se que a discussão doutrinária exposta é de grande relevância para se 

poder aferir a aplicação da Teoria da Causa Madura ao reexame necessário, uma vez 

que, conforme já discorrido, esta somente pode ser aplicada, a rigor, a recursos que 

tenham impugnado sentenças terminativas.  

Parece que o melhor entendimento é aquele adotado por Cândido Rangel 

Dinamarco, uma vez que, de fato, o dispositivo não fez qualquer distinção, e, conforme 

regra básica de hermenêutica, onde o legislador não diferenciou, não caberia ao 

intérprete tal atribuição.  

Neste diapasão, diante da possibilidade de o art. 475, I, do CPC prever hipóteses 

de sentenças terminativas proferidas contra a Fazenda Pública, não há como se negar a 

plena aplicabilidade da Teoria da Causa Madura ao reexame necessário. Ora, os 

procedimentos são bastante similares, as funções da apelação e do Reexame Necessário 

em muito se aproximam, de modo a possibilitar a aplicação analógica da Teoria da Causa 

Madura ao duplo juízo obrigatório.  

4.5 Teoria da Causa Madura em Embargos Infringentes  

Os Embargos Infringentes representam o recurso adequado para se obter um 

novo pronunciamento do tribunal quando este, por decisão não unânime, reforma 

sentença de mérito de primeira instância ou julga procedente a ação rescisória. Esta é a 

exegese do art. 530 do Código de Processo Civil.  

Analisando perfunctoriamente o dispositivo legal, já se poderia excluir, prima 

facie, a aplicação de Teoria da Causa Madura ao aludido recurso, uma vez que em 

ambas as hipóteses delineadas pela norma (reforma de sentença de mérito e julgamento 

procedente da ação rescisória) já teria havido a apreciação do mérito e, por isso, não 

atenderiam ao primeiro requisito para a aplicação da Teoria da Causa Madura, a saber, a 

necessidade de recurso contra sentenças terminativas.  

Ocorre que, em determinadas situações, pode ser interposta apelação contra 

uma sentença que tenha apreciado o mérito e o tribunal, por maioria, a reforma, 

extinguindo o processo sem julgamento do mérito, em função da ausência de uma das 



condições da ação, em aplicação do art. 267, §3°, do CPC. Nesta hipótese, seria viável a 

Teoria da Causa Madura, em ordem a possibilitar que os novos julgadores dos embargos 

infringentes possam afastar a alegação de carência de ação e examinar o mérito no 

sentido da manutenção da decisão proferida em primeira instância.  



Não se pode conferir ao art. 515, §3°, do CPC a interpretação literal segundo a 

qual somente seria viável a aplicação da Teoria da Causa Madura quando interpostos 

recursos contra sentenças 

Certo é que, em inúmeras situações previstas na lei processual civil, o legislador 

se referiu somente a determinada decisão judicial, porém não excluiu a aplicação de tais 

dispositivos a decisões judiciais de distinta natureza. É o caso, por exemplo, dos 

Embargos de Declaração com objetivo de sanar obscuridade ou contradição, que, 

segundo a interpretação literal do art. 535, I, do CPC, não caberiam contra decisões 

interlocutórias, o que, como é cediço, não é uma interpretação refletida na praxe forense.  

terminativas, estando, pois, excluídos os acórdãos que 

julguem extintos determinados processos, como no exemplo trazido à baila.  

É claro que para a aplicação da Teoria da Causa Madura fundamental é a 

presença de seus requisitos autorizadores, em especial a desnecessidade de maior 

instrução processual estando a causa em imediata condições de julgamento.  

 
Em abono a este entendimento, leciona Cândido Rangel Dinamarco:  

Pense-se também no caso de apelação julgada com a pronúncia de uma carência de ação, 
havendo um voto vencido que afastava essa preliminar: nos embargos infringentes opostos pelo 
vencido, é de toda legitimidade o julgamento do mérito pela turma julgadora, desde que presentes 
os requisitos postos no § 3° do art. 515.
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4.6 Teoria da Causa Madura em Recurso Especial e Extraordinário  

O Recurso Extraordinário e o Especial têm previsão nos arts, 102, III e 105, III, 

ambos da CF e arts. 541 e ss., do CPC. O objetivo primordial de ambos os recursos é 

uniformizar a interpretação da norma, sendo, no caso da hermenêutica constitucional, 

atribuição do STF, e, no caso de interpretação da lei federal, competência do Superior 

Tribunal de Justiça.  

Devido a esta função essencial para a segurança jurídica, os recursos 

excepcionais não podem servir de instrumentos para rever a justiça das decisões 

impugnadas, função esta designada precipuamente aos órgãos de primeiro e segundo 

graus de jurisdição. Esta é a razão que justifica os verbetes sumulares n°. 279, do STF, 

que é categórico ao firmar que "para simples reexame de prova não cabe recurso 

extraordinário,; e n°. 7 do STJ nos seguintes termos "a pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial,.  

Nesta senda, os recursos excepcionais não representam acesso a uma terceira 

instância, uma vez que possuem missão constitucional especificamente delineada, a 

saber, uniformizar a interpretação da norma constitucional e federal.  

Diante de tal função específica, bem como de requisitos especiais para o manejo 

de tais recursos (necessidade de prequestionamento, repercussão geral), seria forçoso 

concluir que a Teoria da Causa Madura não teria abrigo em tais instrumentos, por 

manifesta incompatibilidade.  

Não foi por outra razão que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em uma 

oportunidade, pela inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura na instância  
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especial, ao apreciar o Recurso Especial n ° 1062962/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves,  

Primeira Seção, julgado em 28/10/2009 e publicado em 06/11/2009.  

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 
ANO-BASE 1990. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (DO 
ART. 515, § 3°, DO CPC) NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
(...)  

1. Embargos de divergência em que se suscita dissídio jurisprudencial acerca da aplicação 
do art. 515, § 3°, do CPC na instância especial.  

2. O art. 105, inciso III, da Constituição da República preconiza que cabe ao Superior Tribunal de 
Justiça �julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios�. Daí se conclui que não é permitido ao STJ, no exercício de sua jurisdição 
especial (extraordinária), prosseguir no julgamento tocante à questão de fundo, quando o 
tribunal a quo, em face do acolhimento de determinada preliminar, extingue o feito sem proferir 
efetivo juízo de valor sobre o mérito da causa.  

3. Ademais, a denominada �teoria da causa madura� está inserida em parágrafo (§ 3°) de 
artigo do Código de Processo Civil que disciplina o efeito devolutivo da apelação (art. 
515), que é amplo (§ 1°) e não está adstrito à fundamentação utilizada na sentença (§ 2°), 
características essas que não se verificam no recurso especial, cuja admissibilidade, 
como visto, pressupõe prequestionamento e, portanto, fundamentação vinculada às 
questões indubitavelmente decididas pela Corte de origem.  

4. Embargos de divergência providos para, afastada a preliminar de carência de ação pelo 
acórdão que decidiu o recurso especial, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de 
origem a fim de que prossiga no julgamento da remessa necessária e da apelação da 
Fazenda Nacional. (grifou-se)  

 
O mesmo Superior Tribunal de Justiça, em oportunidade diversa, entendeu,  

contudo, pela plena aplicabilidade do instituto, atendidas as exigências do art. 515,  

§3° do CPC. Tal posicionamento foi adotado pelo STJ ao apreciar o a seguir  

transcrito REsp 998.460-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/2/2010:  

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESUNÇÃO DE FRAUDE PARA 
APLICAÇÃO DA PROIBIÇÃO DO PACTO COMISSÓRIO. 
INOCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA SIMULADA. QUESTÕES 
PRELIMINARES APRESENTADAS NA CONTESTAÇÃO E AFASTADAS 
PELA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APRECIAÇÃO NO 
SEGUNDO GRAU. APELAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE 
INTERESSE RECURSAL. ACÓRDÃO OMISSO. ILEGITIMIDADE DE 
PARTE SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. 
INEXISTÊNCIA.  



MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO 
DIREITO À ESPÉCIE. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO IMPLIQUE 
REEXAME DE PROVAS. ARTS. 257 DO RISTJ E 515, § 3°, DO CPC, E 
SÚMULA 456/STF. CELERIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A ampliação do 
alcance do § 3° do art. 515, do CPC, não implica ofensa ao duplo grau de 
jurisdição, que, na condição de regra técnica de processo, admite que o 
ordenamento jurídico apresente soluções mais condizentes com a 
efetividade do processo, afastando o reexame específico da matéria 
impugnada. Na hipótese específica dos autos, o Tribunal não se 
manifestou acerca de questão de ordem pública debatida no curso do 
processo, mesmo quando foi provocado em sede de embargos de 
declaração.  
A ampliação da regra do art. 515, § 3°, do CPC, aos recursos 
especiais, também atende os ditames do art. 5°, LXXVIII, da CF, 
acelerando a outorga da tutela jurisdicional. Recurso especial 
conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (grifou-se)  

A doutrina, representada por Cândido Rangel Dinamarco, tende a seguir tal  

entendimento do STJ. Assim ensina o consagrado processualista:  

Mesmo assim, quando satisfeitos aqueles requisitos e os do próprio § 3° 
do art. 515 do Código de Processo Civil, não deixa de ser razoável que 
também o Supremo Tribunal federal e o Superior Tribunal de Justiça 
pratiquem o que ele preconiza, sem prejuízo às partes e para a efetividade 
de uma Justiça mais rápida, ou menos morosa do que é. 
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CONSIDERAÇ�ES FINAIS  

A Teoria da Causa Madura, como exaustivamente debatido, é um instrumento 

fundamental e necessário para que ocorra o atendimento ao escopo primordial do 

processo civil contemporâneo, a saber: a prestação jurisdicional justa e célere.  

A permissão concedida aos Tribunais para que possam apreciar a matéria de 

mérito a despeito de esta não ter sido apreciada pelo juízo de origem, atendidos os 

requisitos previstos na lei para tanto, bem como os princípios do direito processual civil 

que sejam aplicáveis à matéria, reduz o trâmite processual de maneira cirúrgica, evitando 

a demora da entrega da prestação jurisdicional sem causar nenhum tipo de supressão de 

garantias fundamentais do processo.  

Tendo em vista este efeito benéfico produzido pela aplicação da Teoria da Causa 

Madura, foi conferida no presente trabalho uma interpretação extensiva dos seus 

requisitos autorizadores, como foi a análise da expressão "sentenças terminativas,, das 

expressões "imediata condições de julgamento, e "causa exclusivamente de direito,.  

Ademais, imperiosa é a aplicação analógica do instituto objeto da presente 

monografia a outros recursos previstos no ordenamento jurídico-processual brasileiro, em 

ordem a se combater a principal mazela do processo civil contemporâneo, a saber, a 

morosidade processual.  

Essas conclusões foram instruídas com base não somente neste escopo 

moderno do direito processual, como também na tradicional idéia de que a apelação, 

como constitui o recurso por excelência, irradia os efeitos de seus princípios e regras, 

como a Teoria da Causa Madura, a outros instrumentos recursais.  

É importante frisar que o objetivo é aprimorar a prestação jurisdicional, tornando-a 

efetiva e célere, sem, porém, suprimir quaisquer garantias constitucionais do processo.  
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