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1. RESUMO 
 No Brasil, a diferenciação entre atos processuais inexistentes, nulos e 

anuláveis exterioriza-se como um dos mais conturbados assuntos da ciência 

processual e embora apresente semelhanças com a teoria das nulidades do direito 

material, com ela não se confunde. Atos inexistentes são os que não possuem os 

requisitos mínimos de subsistência; a falta de elementos essenciais é tão evidente 

que não se pode falar nem mesmo em sua constituição jurídica; já os nulos são 

aqueles que embora imperfeitos, possuem existência e são passíveis de 

convalidação. As nulidades são vistas como algo pernicioso e a invalidação do ato 

ou do procedimento defeituoso é solução última em nosso sistema, onde vigoram 

os princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos processuais e 

o direito à tutela jurisdicional rápida e eficiente.  

 Foi objetivo da pesquisa, desvendar o conturbado tema das nulidades 

processuais, a partir da indagação sobre a necessidade ou não de uma 

classificação das invalidades processuais e apurar qual o interesse prático numa 

sistematização doutrinária da matéria. Em especial, buscou-se definir as 

inexistências processuais e a ação para sua arguição, que é a querela de nulidade 

do ato ("querela nullitatis" ou "actio nullitatis"), seu prazo, procedimento, fundamento 

legal, competência e objeto. A escolha do tema justificou-se por sua complexidade, 

já que os doutos e jurisconsultos estão longe de alcançar um consenso uníssono no 

enfrentamento da questão da sobrevivência da "querela nullitatis" no cenário 

nacional. Utilizou-se como referencial metodológico a investigação científica e a 

pesquisa doutrinária e jurisprudencial, própria para estudos no campo das ciências 

jurídicas, com emprego em especial dos métodos comparativo, fenomenológico-

hermenêutico e dedutivo. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Os atos processuais são aqueles realizados pelos sujeitos da relação jurídica 

processual e distinguem-se dos atos jurídicos, em geral, exatamente porque são 

praticados no curso do processo. Ligam-se numa série contínua para compor o 

procedimento e se sucedem na busca da finalidade última do processo que é a 

sentença. Marcados pela unidade do escopo, cada ato processual, ligado ao 

anterior, prepara o posterior e isto deve ser levado em consideração para fins de 

aproveitamento do ato praticado. 



Os atos processuais devem obedecer às formas, quando previstas em lei, 

para garantir a ordem, precisão e segurança de resultados, resguardando os 

direitos dos neles interessados. São viciados, quando lhes faltar qualquer dos 

requisitos legais prescritos em lei para cumprimento de sua função. Formalmente 

perfeitos, são considerados aptos a produzir os efeitos previstos em lei; imperfeitos, 

a inadequação ao modelo pode gerar a nulidade, sanção à atipicidade. O ato 

processual inexistente, por sua vez, é aquele que não existe do ponto de vista 

jurídico, é incapaz de produzir os resultados almejados e, pela ausência de previsão 

legal, já que se trata de construção totalmente doutrinária, o tema gera 

controvérsias. Enquanto os atos jurídicos nulos existem e produzem efeitos até 

serem desconstituídos, os atos inexistentes não ingressam no mundo dos fatos. 

A diferenciação entre atos inexistentes, nulos e anuláveis é tarefa árdua, que 

impõe se realize análise e caracterização dessas invalidades, que vão desde as 

meras irregularidades até a absoluta inexistência, passando pelas nulidades 

relativas e absolutas. As nulidades relativas atingem apenas o interesse privado da 

parte, não afetando a jurisdição; assim, os atos relativamente nulos só podem ser 

declarados nulos por provocação da parte, sob pena de preclusão, bastando, pois, 

o silêncio da parte para convalidá-los. As nulidades absolutas atingem interesse de 

ordem pública, são vícios que comprometem a função jurisdicional sendo possível 

sua declaração de ofício pelo juiz, sem necessidade de provocação da parte. 

Quanto à inexistência, Ernane Fidélis dos Santos (2006, p. 359) cita como exemplo 

o artigo 37, parágrafo único do CPC vigente, que trata do ato processual do 

advogado que não junta a procuração em tempo hábil no processo em que interveio 

em nome da parte.  

 O meio autônomo adequado para impugnar atos inexistentes será a querela 

nullitatis ou actio nullitatis, que não tem prazo prescricional, tem fundamento legal 

no artigo 4º do CPC vigente e procedimento comum, ordinário ou sumário. Em meio 

a polêmicas, a matéria tem sido analisada pelos doutrinadores com certa frequência 

e embora não acordes sobre a utilidade de estabelecer distinção entre o nulo e o 

inexistente, já que ambos reclamam intervenção judicial para sua supressão, o tema 

despertou a curiosidade dos pesquisadores.  

 

 

 



3. OBJETIVOS 
O principal objetivo do estudo foi demonstrar a importância da querela 

nullitatis no processo, analisando suas características, cabimento, finalidade e as 

discussões que envolvem o tema, demonstrando a importância dos princípios que 

regem a forma dos atos processuais e a cominação da nulidade para o caso dos 

atos imperfeitos ou viciados. Em especial, buscou-se descobrir em que medida 

subsiste ainda a querela nullitatis ou actio nullitatis, como meio de impugnação 

autônoma à inexistência do ato processual. 

 

4. METODOLOGIA  
Para o estudo, que investigou de modo peculiar a questão da distinção entre 

inexistência e nulidades processuais, os pesquisadores procederam à coleta e 

estudo de documentos textuais (artigos doutrinários e legislação), em especial das 

normas pertencentes ao sistema jurídico processual brasileiro, pertinentes ao 

assunto, bem como levantamento da jurisprudência atualizada nos Tribunais 

nacionais. Discorreram sobre as noções básicas de existência, validade e eficácia 

dos atos processuais, elencaram os tipos de defeitos processuais e os princípios 

que orientam a forma dos atos processuais, caracterizaram a inexistência e as 

nulidades processuais, pesquisaram as querela nullitatis ou ações declaratórias de 

inexistência do ato processual. Utilizou-se como referencial metodológico a 

investigação científica e a pesquisa doutrinária e jurisprudencial, própria para 

estudos no campo das ciências jurídicas, com emprego em especial dos métodos 

comparativo, fenomenológico-hermenêutico e dedutivo. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
  Atos processuais jurídicos são aqueles que têm por fim instaurar, 

desenvolver, modificar ou extinguir a relação jurídica processual. Elpídio Donizetti 

(2011, p. 311) considera os atos processuais modalidade de fato processual, que é 

o acontecimento com influência no processo, mas que dele se diferencia por 

decorrer da manifestação da pessoa humana, citando com exemplos de fato a 

morte da parte, a perda da capacidade processual e como exemplos de atos a 

petição inicial, o interrogatório e a sentença. Para Moacyr Amaral Santos (2010, p. 

290), os atos processuais possuem algumas características próprias, que derivam 

principalmente do requisito da interdependência. Isto quer dizer, que apesar dos 



requisitos próprios, os atos processuais não se apresentam isoladamente, mas sim 

de maneira contínua e ordenada, numa espécie de cadeia interligada. Por esta 

relação de interdependência dos atos, pode-se concluir que em uma relação 

processual, a simples existência de um ato que contenha vícios passíveis de 

nulidade pode acarretar prejuízos às partes e, consequentemente, ao regular 

andamento do processo.  

 Cássio Scarpinella Bueno (2007, p. 438) diz que a doutrina tradicional 

classifica as nulidades processuais em sanáveis e não sanáveis, em nulidades 

absolutas e relativas, ou ainda em nulidades cominadas e não cominadas.  

A nulidade absoluta caracteriza-se por representar infração a normas 

cogentes, ou seja, vícios a normas de interesse público (como por exemplo, 

incompetência absoluta do juízo), não sendo os mesmos passíveis de convalidação. 

A nulidade absoluta deve ser decretada de ofício pelo juiz ou mediante requerimento 

das partes, sem necessidade de provar interesse, a qualquer tempo e em qualquer 

grau de jurisdição. 

A nulidade relativa também se caracteriza pela violação a normas cogentes, 

mas que foram instituídas preponderantemente no interesse das partes.  O juiz pode 

reconhecer a nulidade de ofício (opinião majoritária na doutrina) ou a requerimento 

da parte interessada, de acordo com o artigo 251, do CPC. Mas essa alegação pela 

parte deve ser feita na primeira oportunidade que tem para se manifestar nos autos, 

nos termos do art. 245, CPC, tornando-se, após, precluso esse direito, 

convalescendo o ato. Após haver o trânsito em julgado as nulidades serão sanadas, 

sendo passíveis de reavaliação por meio de ação rescisória, nos casos permitidos 

expressamente na lei.  

 Quanto ao ato processual tido por juridicamente inexistente, lhe falta 

elemento constitutivo mínimo. Para que o ato processual exista, é preciso ter um 

elemento identificador mínimo, que possibilite seu reconhecimento. Assim, a 

inexistência não convalesce, ou seja, o ato inexistente não passa a existir em 

nenhuma hipótese, embora se possa a qualquer tempo ter o ajuizamento da 

declaratória de inexistência, o que retirará do ato toda a sua eficácia. 

 A grande dificuldade que se encontra é a ausência de previsão legal acerca 

de uma ação específica para validar atos inexistentes, uma vez que a lei processual 

preocupou-se apenas com as invalidades de origem formal. A inexistência do ato 



processual é construção totalmente doutrinária, e é neste ponto que se insere o 

contexto da querela nullitatis.  

 

6 RESULTADOS  
Querela nullitatis é uma expressão latina que quer dizer nulidade do litígio. 

Indica o expediente criado e utilizado desde a Idade Média, para impugnar 

sentenças, sendo apontada como a origem das ações autônomas de impugnação. 

Quando ocorrem nulidades, principalmente do tipo insanáveis, há a 

possibilidade de se usar a ação rescisória, no prazo legal, para a desconstituição da 

coisa julgada dos feitos em que tais vícios forem constatados. 

Já quando a categoria dos vícios processuais é aquela que acarreta a 

inexistência dos atos, apresenta-se situação em tudo e por tudo igual ao das 

invalidades, de modo que se pode afirmar que podem ser conhecidos de ofício e em 

qualquer grau de jurisdição. Mas, processo em que tenha faltado condição da ação, 

ou quando nele não tenha ocorrido a citação regular do réu, casos em que a 

sentença é exemplo de ato inexistente, ainda que findo, não pode ser atacado por 

ação rescisória, já que não se pode falar, na hipótese, em coisa julgada. Como se 

tem, então, vícios mais graves do que os que justificam a ação rescisória, para estes 

casos, reserva-se a querela nullitatis, ação declaratória de inexistência, via 

processual autônoma criada pelo direito italiano. 

No Brasil, a querela nullitatis, embora não prevista em lei, pode ser deflagrada na 

hipótese de falta de citação do réu, se o processo lhe correu à revelia (se o réu 

compareceu espontaneamente, o vício restou sanado). Caracteriza-se como uma das 

mais graves invalidades processuais, que compromete a ampla defesa e o contraditório 

e justifica pedido de declaração de inexistência a todo e qualquer tempo, mesmo após 

ultrapassado o prazo decadencial de dois anos da ação rescisória.  

Teresa Arruda Alvim Wambier (2007, p. 232-246), assim como outros, vê nas 

hipóteses de inexistência do ato o desencadeamento de processos inexistentes, 

sendo imprescritível, pois, o reconhecimento da inexistência; mas esta autora arrola 

como exemplos: sentenças com ausência de decisório, sentenças proferidas em 

processos instaurados por meio de uma ação em que falte uma de suas condições, 

ou que tenha faltado pressuposto processual, ou que teria havido citação nula 

aliada à revelia, sentenças em que não tenha sido citado litisconsorte necessário 

unitário ou sentenças que não contenham a assinatura do juiz.  



Portanto, pode-se concluir que a querela de nulidade pode ser manejada toda 

vez que faltar ao processo um pressuposto processual imprescindível ao seu regular 

desenvolvimento, condições da ação, vícios na citação, sentenças que emanam de 

outros órgãos que não o Poder Judiciário, sentença sem publicação, sentença em 

face de agente que possui extraterritorialidade, sentença sem a assinatura do juiz, 

etc. Toda vez que for preterido um direito fundamental inerente a atuação processual 

de qualquer das partes, estará o juiz dando azo à ação de querela, pois, ao se 

preterir direitos fundamentais, fere-se frontalmente a Constituição.  

A ação de querela tem por objeto a declaração de inexistência do ato 

processual, tendo, portanto, natureza declaratória, com efeitos ex tunc, 

reconhecendo a sua inexistência. Já a ação rescisória visa a desconstituição de ato 

existente e, eventualmente, o novo julgamento da causa (juízo rescindente e 

rescisório, respectivamente), sendo uma ação constitutiva negativa, gerando efeitos 

ex nunc. 

Eduardo Arruda Alvim (2008, p. 280) reconhece que em face da inexistência 

não deve haver manejo da ação rescisória, “pois não há falar em coisa julgada 

material, sendo vulnerável por ação declaratória de inexistência (imprescritível)”, 

apontando nessa sua obra jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 
Ação declaratória de nulidade de sentença por ser nula a citação de réu 
revel na ação em que ela foi proferida. 1. Para a hipótese prevista no art. 
741, I, do CPC – que é a da falta ou nulidade de citação, havendo revelia –, 
persiste, no direito positivo brasileiro, a querela nullitatis, o que implica 
dizer que a nulidade da sentença, nesse caso, pode ser declarada em ação 
declaratória de nulidade, independentemente do prazo para a propositura 
de ação rescisória, que, em rigor, não é a cabível para essa hipótese. 2. 
Recurso extraordinário conhecido, negando-se-lhe, porém, provimento. 
(STF, Tribunal Pleno, RE 97589/SC, rel. Min. Moreira Alves, j. 17.11.1982, 
DJ 03.06.1983). 
 

Insta salientar que no Estado Constitucional de Direito, em que a Constituição 

prepondera sobre todo o ordenamento jurídico, o preceito estatuído no seu artigo 5°, 

XXXV, que assegura não se poder excluir do crivo do Poder Judiciário qualquer 

lesão ou ameaça a direito, no afã de proteger o cidadão contra os arbítrios do 

Estado, autoriza a imprescritibilidade das ações onde se cogita a lesão a direitos. 

Ainda mais quando se trata de direitos fundamentais como é o caso em tela, pois na 

ação de querela nullitatis, discute-se exatamente a supressão do devido processo 



legal, contraditório, segurança jurídica, etc. Portanto, a ação de querela nullitatis é 

imprescritível. 

De fato, há dois momentos distintos para a declaração da inexistência que dá 

azo aos vícios transrescisórios. O primeiro deles é durante a tramitação do 

processo, hipótese em que a nulidade pode ser decretada incidentalmente no 

processo, de ofício ou a requerimento da parte, aproveitando-se o que restou de 

plausível, caso seja possível. Num segundo momento, após a pseudo-sentença e o 

falso fim da lide, a hipótese é de manejo de uma ação declaratória autônoma de 

reconhecimento de inexistência de outro processo que tramitou de maneira irregular 

e que, portanto, merece ser declarado inexistente. Trata-se agora, do manejo da 

querela nullitatis.  

O Poder Judiciário é o primeiro ente apto a declarar, seja a requerimento das 

partes, seja de ofício. De fato, o serviço do magistrado de defender a Constituição e 

as leis fazem dele um agente que, de forma direta ou indireta, deve defender toda a 

sociedade, extirpando do ordenamento as lesões aos preceitos fundamentais. 

Também, inegável a legitimidade das partes do processo nulo para interpor a ação 

de querela nullitatis, pois foram diretamente lesadas pelo ato falho do Estado, tanto 

o autor da ação, como o réu.  

O juiz natural da demanda da querela nullitatis é aquele que está a apreciar o 

processo em que se pretende obter a declaração de nulidade. Entretanto, há caso 

em que se interpõe a querela nullitatis diretamente no Tribunal de Justiça e tal fato 

será plausível em duas hipóteses: a) quando o Tribunal estiver avaliando eventual 

recurso em face da decisão anterior, em que se alega o vício processual 

transrescisório ignorado pelo magistrado de primeira instância; b) quando houver um 

erro objetivo por haver dúvida sobre qual o juízo competente para conhecer tal ação 

e, neste caso, o Tribunal remeterá o processo para o juízo de primeira instância 

proceder ao julgamento. Impende destacar ainda, que os Tribunais, sejam eles 

Estaduais, Federais, Regionais ou Superiores, também terão competência originária 

para apreciar eventual ação de querela nullitatis, quando a inexistência advier de 

acórdão proferido em causas de sua competência originária.  

Com relação ao procedimento da ação de declaração de nulidade, a mesma é 

despida de maiores formalidades e tem como fundamento legal o artigo 4º, do CPC. 

Consubstancia-se numa simples petição dirigida ao juiz do feito, no sentido de alerta 

no que guarda pertinência aos vícios transrescisórios e o pedido de reconhecimento 



dos mesmos, caso o processo em que foram praticados os atos ainda esteja em 

curso. adotado procedimento comum, ordinário ou sumário. Caso contrário, ou seja, 

caso a ação já tenha sido extinta, haverá a necessidade impreterível de se interpor 

uma ação autônoma para exercer o desiderato de pedir a desconstituição do ato, ou 

seja, a declaração de inexistência dos atos pretéritos, com efeitos ex tunc, adotando-

se o procedimento comum, ordinário ou sumário.  

Quanto a fungibilidade da ação rescisória e da querela nullitatis, Eduardo 

Arruda Alvim (2008, p. 283) considera a possibilidade da fungibilidade quando 

escreve: “A doutrina e a jurisprudência, porém - com inteiro acerto, aliás -, 

reconhecem a possibilidade de que a inexistência do processo seja reconhecida no 

bojo de ação rescisória, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas”.  

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 Na dinâmica processual encontram-se atos praticados pelas partes, pelo juiz 

e pelos auxiliares de justiça. Os atos processuais fixam-se no processo por meio de 

suas formas; se forem praticados em desconformidade com as regras formais, têm-

se as invalidades, ou nulidades processuais, que podem ser classificadas em 

nulidades absolutas, relativas ou anulabilidades.  

Os atos absolutamente nulos, por ostentarem vício grave, reclamam 

conhecimento ex officio pelo juiz, podendo as partes alegar a nulidade a qualquer 

tempo e em qualquer grau de jurisdição; reclamam desconstituição, porque apesar 

de inválidos, produzem efeitos até a cassação. Esgotados todos os meios recursais 

e até dois anos após o trânsito em julgado da decisão final, ainda se possibilita a 

desconstituição da coisa julgada via ação rescisória. Os atos relativamente nulos, 

por conterem também vícios graves, exigem alegação tempestiva das partes para 

sua renovação, ou se convalidarão, já que produzem também efeitos enquanto se 

mantém intactos. As anulabilidades, decorrentes da desobediência a normas 

instituídas no exclusivo interesse das partes, exigem manifestação do prejudicado 

na forma e prazo legais, sujeitando-se à preclusão.  

Ao contrário do que acontece com os atos absolutamente nulos, o ato 

processual inexistente é aquele no qual estão ausentes elementos essenciais de 

forma, de modo que ele tem apenas aparentemente a figura de ato processual; é 

ineficaz desde sua origem, não podendo ser convalidado, nem regularizado com a 

superveniência da coisa julgada. Como não produz efeitos jurídicos, se o processo 



estiver concluído, não exigirá requerimento de desconstituição, mas tão somente 

reclamará a declaração de sua inexistência. 

Assim, concluiu-se que a ação declaratória de inexistência, a querela nullitatis 

é o instrumento adequado para extirpar do mundo jurídico atos inexistentes, em face 

da ausência de algum dos pressupostos de existência (ou de constituição) do 

processo (como a petição inicial, a jurisdição, a citação e a capacidade postulatória). 

É o instrumento processual apropriado, no ordenamento jurídico brasileiro, para a 

extirpação dos efeitos dos atos inexistentes; assim, proferida uma sentença estando 

ausente um pressuposto de existência, este ato decisório será inexistente e o 

remédio cabível será a ação declaratória de inexistência, não sujeita a qualquer 

prazo prescricional ou decadencial. 

Não há no direito positivo brasileiro a previsão específica da querela nullitatis 

(ou ação declaratória de inexistência), mas é importante que o vício da inexistência 

seja declarado pelo Poder Judiciário, vez que as sentenças tidas por inexistentes, ao 

menos no mundo fático, existem, e produzem efeitos.  

O presente estudo contribui para aclarar as dúvidas dos operadores do Direito 

sobre o instituto da querela nullitatis, diferenciando-o da ação rescisória e 

demonstram sua presença ainda que precária a legislação, no ordenamento 

processual pátrio. 
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