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RESUMO 

 

Com vista à efetivação e tempestividade dos direitos, a dissertação analisa a 

origem do instituto do duplo grau de jurisdição, a sua evolução história e o seu 

conceito atual frente ao texto da Constituição Federal de 1988, em particular ante o 

contraponto proveniente da garantia da duração razoável do processo, tema 

introduzido a partir da Reforma do Poder Judiciário de 2004, buscando-se, quanto a 

essa última, também delimitar o seu conceito e examinar a sua abrangência, de 

forma a harmonizar eventuais contraposições conceituais entre ambos. Aborda-se a 

recente modificação do Código de Processo Civil e como a questão dos recursos 

cíveis passou a ser tratada pelo legislador infraconstitucional, em atenção aos 

princípios da celeridade e efetividade. Também é destacado o atual panorama 

estatístico de alguns tribunais brasileiros, a sobrecarga de recursos submetidos à 

apreciação e como as Cortes vêm equacionando as dificuldades no tempo de 

tramitação antes mesmo da vigência do novo diploma processual civil. Por fim, 

formulam-se propostas para a concretização do direito fundamental à razoável 

duração do processo nas demandas cíveis, sem prejuízo do direito ao recurso, 

nomeadamente: o efeito devolutivo como regra geral para as apelações, o depósito 

prévio da condenação ou do bem litigioso como pressuposto objetivo para 

admissibilidade recursal, a alçada mínima como critério para interposição recursal, a 

extinção do reexame necessário e a fixação de penalidade pecuniária indenizatória 

somada à multa por litigância de má fé para os casos de recursos procrastinatórios. 

 

Palavras-chave: Duplo grau de jurisdição. Razoável duração do processo. 

Harmonização constitucional. Efetividade. Processo civil. 



ABSTRACT 

 

For the execution and timing of rights, the dissertation analyzes the origin of 

the double jurisdiction institute, its evolution history and its current front concept to 

the text of the Constitution of 1988, particularly against the counterpoint from the 

guarantee of reasonable duration process, theme introduced from the Judiciary 

Reform 2004, searching for, as the latter also define its concept and examine its 

scope in order to harmonize any conceptual contrasts between them. Deals with the 

recent amendment of the Civil Procedure Code and how the issue of civil appeals 

came to be handled by the infra-constitutional legislature in regard to the principles of 

speed and effectiveness. It is also highlighted modern statistical overview of some 

Brazilian courts, the overhead of resources submitted to and how Cortes comes 

equating the difficulties in processing time even before the term of the new civil 

procedural law. Finally, formulates proposals for the realization of the fundamental 

right to reasonable length of proceedings in civil claims, subject to the right to appeal, 

namely: the suspensive effect as the general rule for appeals, the previous deposit of 

conviction or the good litigious the objective condition for admissibility appeal, the 

minimum competence as criteria for bringing appeals, the extinction of the necessary 

review and the fixing of a compensatory monetary penalty for cases of 

procrastinatórios resources. 

 

Keywords: Double degree of jurisdiction. Reasonable duration of the process. 

Constitutional harmonization. Effectiveness. Civil process. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É conhecido o debate que gira em torno das questões relacionadas ao 

direito e sua efetividade, tendo o tempo de duração da prestação jurisdicional um 

papel de destaque em tal cenário. 

Tal problemática não se revela novidade do mundo moderno, eis que, já no 

século XIV, o Papa Clemente V editou a bula Clementina saepe contingit, que criou 

procedimentos mais concentrados (sumaríssimos) para combater a lentidão dos 

processos canônicos1. 

Além disso, o imperador Carlos Magno, preocupado com a morosidade 

processual, lá nos idos do século VIII, editou a Disposição Capitular 775 com o 

seguinte teor: “quando o Juiz demorar a proferir a sentença, o litigante deverá 

instalar-se em casa dele e aí viverá, de cama e mesa à custa dele”2. 

Embora o ideal por uma agilização do processo já exista há séculos, a 

relação entre o tempo e o processo vem ganhando cada vez mais destaque na 

seara jurídica, acentuando-se sua contundência a partir dos séculos XIX e XX, 

fazendo-lhe ganhar status de relevante questão social, particularmente diante do 

crescente aumento da judicialização dos conflitos, o que exigia uma solução ainda 

mais rápida desses litígios.  

Cândido Rangel Dinamarco chama a atenção para o fato de que, no direito 

moderno, a angústia da longa espera pela efetivação do direito perseguido é um dos 

principais fatores de desprestígio do Poder Judiciário, e que acelerar os resultados 

do processo é quase uma obsessão nas modernas especulações sobre a atividade 

jurisdicional, fazendo alusão, no seu discurso, ao mestre italiano Vincezo Vigoritti, 

que observava ser o binômio custo-duração o eixo em torno do qual gravitam todos 

os males da justiça contemporânea; e, ainda, a Carnelutti, para quem o tempo é um 

inimigo do direito, contra o qual o juiz deve travar uma guerra sem tréguas3. 

Voltando-se à realidade brasileira, destaca-se que a morosidade processual 

vem sendo amplamente debatida, sendo esta, inclusive, objeto de estudos, a 

                                                           
1
 KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino, O princípio da razoável duração do processo: 
propostas para sua concretização nas demandas cíveis. Recife: O autor, 2008. p. 11. 

2
 ANDRADE, Daniel. Discursos proferidos na Sessão Solene dos 80 anos da AO: Discurso do 
Presidente do Conselho Distrital de Coimbra. Ordem dos Advogados – Portugal. Disponível em: 
<http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=49090&ida=49100>. 
Acesso em: 10 jan. 2016. 

3
 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001a. p. 140. 
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exemplo do “Brazil Making Justice Count”, do Banco Mundial4, e da “Justiça em 

números: indicadores estatísticos do Poder Judiciário Brasileiro”, do Conselho 

Nacional de Justiça5. 

As pesquisas mostram que a demora no trâmite processual se revela fator 

de maior influência na imagem negativa do Poder Judiciário perante o jurisdicionado, 

comprometendo a confiança que o cidadão deposita na Justiça, haja vista que o 

atraso excessivo prejudica o bom direito. 

Assim, a preocupação com o tempo e sua repercussão no processo finda 

por imprimir, entre processualistas e integrantes do Poder Judiciário, o interesse 

pelo estudo da celeridade do processo, ainda que, sob uma opção de fundo 

pandectístico, a agilidade se apresente como pressuposto da satisfação do cidadão 

e do alcance da justiça social. 

Paralelamente a isso, também se torna exigente a segurança jurídica, que 

encontra substrato na noção de Estado Democrático de Direito, erigida a princípio 

fundamental da Constituição Brasileira (art. 1º, caput), na medida em que garante a 

supremacia da Constituição e dos direitos fundamentais, inclusive contra o arbítrio 

estatal, além de assegurar os elementos fundantes da sociedade, quais sejam: o 

princípio democrático, o da justiça, o da igualdade, o da divisão de poderes e o da 

legalidade. 

Para atender aos reclamos da sociedade por mudanças, foi aprovada a 

Reforma do Poder Judiciário (Emenda Constitucional nº 45/2004), cujo objetivo 

primordial está na promoção da celeridade processual, sendo o grande destaque a 

inclusão do inciso LXXVIII, ao artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ao prever 

que “a todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação6. 

Assim, na realidade brasileira, a tentativa de suplantar a morosidade na 

tramitação processual teve início com a reforma do Poder Judiciário, expressa na 

                                                           
4
 WORLD BANK. Brazil Making Justice Count: Measuring and Improving Judicial Performance in 
Brazil. 2004. Disponível em: <http://documents.worldbank.org/curated/en/2004/12/10030594/brazil-
making-justice-count-measuring-improving-judicial-performance-brazil2004>. Acesso em: 08 fev. 
2016. 

5
 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Poder Judiciário. A Justiça em números: indicadores 
estatísticos do Poder Judiciário Brasileiro. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-
acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em: 18 dez. 2015. 

6
 BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 25 maio 
2015. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2004/12/10030594/brazil-making-justice-count-measuring-improving-judicial-performance-brazil2004
http://documents.worldbank.org/curated/en/2004/12/10030594/brazil-making-justice-count-measuring-improving-judicial-performance-brazil2004
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Emenda Constitucional nº 45/2004. Nela, tratou-se de acrescer ao rol de direitos 

fundamentais individuais a chamada duração razoável do processo, garantindo-se, 

ainda, os meios adequados para sua celeridade. 

Porém, em um primeiro momento, a novidade constitucional foi tratada de 

forma puramente abstrata, remetendo ao legislador ordinário a tarefa de auxiliar na 

confecção de um modelo adequado para atender a necessidade de celeridade 

processual. 

A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, tornou-se imperiosa a 

programação de nova etapa da reforma do CPC, “objetivando tornar mais amplo o 

acesso à Justiça e mais célere a prestação jurisdicional”, segundo o disposto no seu 

art. 7º; ao mesmo tempo em que se fazia necessário dar efetividade ao novo 

preceito inserido no elenco das garantias fundamentais.  

Surgiram, assim, as leis modificativas do recurso de agravo (Lei nº 

11.187/2005), que estabeleceram, via de regra, a interposição desse recurso, 

mediante a forma retida, somente se admitindo a formação do instrumento em casos 

de lesão grave ou de difícil reparação, bem como em hipóteses relacionadas ao 

juízo de admissibilidade da apelação, previstas no art. 522, caput, do antigo CPC; da 

liquidação e execução da sentença, contemplada na Lei nº 11.232/2005; da 

admissibilidade de recursos, restringida em função das chamadas súmulas 

impeditivas, matéria sobre a qual também se dispõe a respeito do saneamento de 

nulidades processuais em sede recursal, ex vi da Lei nº 11.276/2006.  

Ainda, acrescentam-se as orientações aplicáveis ao despacho liminar com a 

introdução do julgamento imediato de processos repetitivos, fundado em 

precedentes do próprio juízo, conforme Lei nº 11.277/2006, permitindo-se, também, 

segundo a mesma lei, o acolhimento pelo juiz da prescrição, independentemente de 

arguição pelo interessado, a teor da Lei nº 11.280/2006; a prática de atos 

processuais, disciplinando-se a sua operacionalização por meios eletrônicos, na 

esteira da Lei nº 11.419/2006; e o inventário da partilha e da separação consensual 

e do divórcio, possibilitando-se a sua realização por meio de escritura pública, com 

algumas reservas, na exegese da Lei nº 11.441/2007. 

No mais, intensificou-se a adoção da tutela cautelar incidental e 

antecipatória (jurisdição de urgência), como mecanismos para uma duração razoável 

do processo, e, mais além, de efetiva satisfação do direito reconhecido em juízo, 

sem delongas, o que encontrou expresso respaldo constitucional. 
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Igualmente, seguindo a atual tendência da conjuntura constitucional, 

encontra-se vigente uma nova codificação processual civil, por meio da Lei nº 13.105 

de 16.3.2015, na qual a garantia da duração razoável do processo veio prevista em 

vários dispositivos, ao mesmo tempo em que foram reduzidas as oportunidades 

recursais. 

Logo, o grande desafio das leis processuais recentemente aprovadas é 

conseguir conciliar o ideal de celeridade com o ideal de segurança. Em outras 

palavras, cumpre ao legislador desenvolver e elaborar um processo que seja capaz 

de solucionar com justiça um conflito de interesses no menor espaço de tempo 

possível. 

A respeito da segurança jurídica, a mudança de paradigma decorrente da 

passagem do normativismo legalista para o direito fundamental principiológico 

igualmente a afeta, deixando de ser estática, na medida em que passa a conviver 

com um direito muito mais flexível e menos rígido, adaptado às forças sociais 

correntes. 

No momento presente, na busca da celeridade processual e consequente 

efetividade de direitos materiais, a Constituição Federal recebeu alteração para 

impingir ao Poder Judiciário a observância de um prazo razoável na duração do 

processo, pórtico no qual parecem se confrontar o direito à razoável duração do 

processo e o princípio do duplo grau de jurisdição.  

Tido como causa de comprometimento da efetividade da prestação 

jurisdicional, criou-se ampla repulsa em torno da figura do recurso, de modo que 

muitos pugnaram por seu fim ou mesmo sua mitigação, limitando-o às mais restritas 

hipóteses.  

Caminha a doutrina para o entendimento de que a multiplicidade de recursos 

gera dificuldade para se chegar à justiça pretendida diante da sobrecarga processual 

do Poder Judiciário, o que resulta na morosidade tão repelida, impedindo, por 

conseguinte, que o resultado seja percebido quando da utilidade pelo destinatário da 

tutela. 

Assim, o recurso foi eleito como o mais anacrônico entrave à efetividade da 

tutela jurisdicional, sendo o elemento mais ativo da duração injustificada do 

processo. 

A maioria dos sistemas jurídicos, sobretudo os inspirados no direito romano, 

como o nosso, prestigiam a segurança jurídica em detrimento da celeridade. Não 
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significa, porém, que esse sistema, baseado na demora do processo, seja 

necessariamente o pior, dado que, noutra direção, a história está repleta de 

exemplos de julgamentos sumários que serviram apenas para mascarar graves 

injustiças, citando como exemplo maior a crucificação do Cristo. 

Portanto, nesse contexto de profundas mudanças, pretende-se estudar a 

nova ambiência das normas constitucionais em vigor, e, de forma particular, a 

importância do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, no âmbito do 

processo, e a aparente dificuldade em harmonizar a reforma processual que visa à 

adoção e ao atendimento do direito fundamental à razoável duração do processo, 

face ao direito de recorrer, sem prejuízo do devido processo legal, ou mesmo 

identificar se a causa da morosidade reside em fatores alheios à vontade do 

legislador. 

Ora, no campo do regramento geral, é relevante observar que a Constituição 

Brasileira de 1988 colocou sob a sua proteção vários direitos fundamentais, 

transpostos para o mundo fenomenológico relacional dos cidadãos como princípios, 

donde os direitos fundamentais e os princípios são alinhados horizontalmente sob o 

prisma da eficácia e igualdade utilitária, assim colocados num só patamar. 

No entanto, vamos encontrar, dentro da mesma moldura jurídica, princípios 

que ao invés de se harmonizarem se hostilizam, principalmente no campo de sua 

aplicação prática, o que aqui se apresentam: a garantia da duração razoável do 

processo e o princípio do duplo grau de jurisdição. 

Nesse caso, o duplo grau de jurisdição e a duração razoável do processo 

possuem uma função prospectiva mais realçada, por fazerem menção direta aos 

atos processuais judiciais, dizendo respeito ao acesso à justiça. 

Outro aspecto a ser considerado nessa seara de estudo é a determinação 

do alcance dos direitos fundamentais e dos princípios que colidam entre si no caso 

em julgamento, sendo necessária a adoção da técnica de ponderação de valores e 

de determinação do que deve prevalecer para a justiça do caso, conforme o 

princípio da proporcionalidade. 

Dois grupos de direitos fundamentais apresentam-se como fontes de normas 

jurídicas processuais, a saber: os valores da efetividade, representada na garantia 

de acesso à jurisdição eficaz, eficiente e justa (CF, art. 5º, XXXV), e os da segurança 

jurídica. 
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Com isso, a perspectiva constitucional do processo veio a contribuir para 

afastar o processo do plano das construções conceituais e meramente técnicas e 

inseri-lo na realidade política e social. 

Ora, na maioria das vezes, a solução do caso exige a análise dialética entre 

duas situações contrapostas, mas, merecedoras de igual proteção, asseguradas 

constitucionalmente: por um lado, um rito determinado por um amplo sistema de 

normas e garantias formais, e, por outro, a necessidade de se dispor de um 

mecanismo processual eficiente e célere. 

Sob o prisma constitucional-garantista de direitos fundamentais, será válido 

ressaltar o entendimento acerca das vantagens envolvendo a mitigação do duplo 

grau de jurisdição em face da celeridade processual, de forma a ser promovido o 

acesso à justiça. 

Além disso, é imperioso analisar se a enxurrada de instrumentos recursais 

cíveis perfectibilizados pelo Direito Processual Civil, bem como a possibilidade de 

sua interposição em diversas circunstâncias do processo judicial, tem ou não o 

condão de implicar na perenização de demandas judiciais. 

Logo, à vista do conflito entre os princípios em comento, deve-se averiguar o 

que merece prevalecer, tendo em vista a concretização do resultado em tempo 

oportuno e que resguarde a utilidade do direito pretendido, donde se aborda, nesse 

desiderato, a técnica de ponderação dos princípios quando da observância da sua 

carga valorativa em face da circunstância apresentada.  

Dessa forma, é o acesso à justiça o principal norte para a ponderação dos 

preceitos principiológicos em tela, haja vista consistir no ponto crucial para a 

instauração da demanda judicial proposta pelo interessado, além de ser uma 

garantia estabelecida no texto constitucional.  

Por óbvio, o acesso à justiça tem por objetivo um sistema processual mais 

humanizado, uma prestação jurisdicional responsável, e, principalmente, ver 

garantida a dignidade humana nessa busca pela efetividade de direitos perante o 

Poder Judiciário.  

É interessante abordar, ainda, a respeito da possibilidade de sedimentação 

de ideários jurídicos quando da mitigação desproporcional do duplo grau de 

jurisdição. É o que pode acontecer na impossibilidade de rediscussão de 

determinada matéria frente às mudanças socialmente estabelecidas. 
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Tal realidade é analisada em face do texto legal, antes vigorante, acerca das 

súmulas impeditivas de recursos, porquanto impedia a apreciação do recurso de 

apelação pelo Tribunal local ou regional quando a sentença fosse totalmente 

coerente com súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 

Federal, analisando as chances de haver uma petrificação do direito em vigor em 

relação às mudanças sociais. Isto porque há o impedimento de rediscussão cuja 

matéria é dissonante das referidas súmulas jurisprudenciais, suscitando que as 

sentenças já nascem com coisa julgada. 

Ressalta-se, pois, que a ponderação existente entre o princípio do duplo 

grau de jurisdição e o da duração razoável do processo deve ser analisada sob a 

ótica da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de desvirtuar a finalidade do 

direito ou norma jurídica que consiste em regulamentar as relações intersubjetivas 

em consonância com o momento circunstancial. 

Em suma, no presente trabalho, antes mesmo de analisarmos o movimento 

reformista processual, serão realizadas algumas considerações sobre a natureza do 

instituto do duplo grau de jurisdição, bem assim, acerca das razões que a ele se 

atribui a morosidade processual, não se olvidando também de tratar sobre o novo 

enfoque do direito processual civil, agora alçado a patamar constitucional, seguindo-

se a uma abordagem sobre a extensão do princípio da duração razoável do 

processo e as consequências de sua constitucionalização frente ao direito ao 

recurso, além de tecer observações sobre a contraposição entre celeridade 

processual e segurança jurídica e a adoção da técnica interpretativa da ponderação 

para equacionamento no caso de colisão inter princípios.  

Posteriormente, examinar-se-á os novos institutos limitadores do direito ao 

recurso, e que decorrem da reforma constitucional do Poder Judiciário e a nova 

visão do processo, como também os resultados na jurisprudência dos Tribunais 

dessa nova realidade, envolvendo acesso à justiça, duração razoável do processo e 

efetividade, e será citado o caso de recurso de réu do processo do mensalão à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, por violação ao princípio do duplo grau de 

jurisdição.  

Expor-se-á, ainda, dados estatísticos da produtividade de alguns tribunais do 

país em relação ao movimento de recursos, além de se apresentar algumas 

propostas na intenção de serem reduzidos os recursos cíveis desnecessários, com o 

encerramento mais rápido das lides.  
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Por opção metodológica, o enfoque principal da dissertação se dá no âmbito 

do processo civil, embora a relevância da temática para o processo penal e 

administrativo. 

À luz dessas considerações, pretende-se justificar que a participação no 

processo e pelo processo não deve mais ser enxergada unicamente como técnica 

de aplicação do direito material e processual, mas como dimensão 

complementadora e integradora dessas mesmas esferas, sendo o processo meio de 

formação desse direito, atentando para a necessidade de produção de normas de 

decisão justas, conforme os anseios do homem, à luz dos direitos fundamentais 

insertos na Constituição. 
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2 BREVE EXPOSIÇÃO SOBRE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

 

Robert Alexy divide as normas jurídicas em duas categorias: as regras e os 

princípios, sendo que tal divisão não se baseia em critérios como generalidade e 

especialidade da norma, mas, de acordo com a sua estrutura e forma de aplicação7. 

Assim, explica Virgílio Afonso da Silva, “regras expressam deveres definitivos e são 

aplicadas por meio de subsunção, enquanto que princípios traduzem deveres prima 

facie, cujo conteúdo definitivo somente é fixado após sopesamento com princípios 

colidentes”8. 

Nos tempos atuais, constata-se que houve a elevação do grau de 

importância dos princípios, que passaram a ter proeminência no ordenamento 

jurídico, possuindo força normativa e sendo usados como critérios balizadores da 

decisão judicial, especialmente nos hard cases. 

Os princípios são o centro da teoria de Ronald Dworkin, e, igualmente, são 

elementos relevantes para os expoentes da moderna teoria da argumentação 

jurídica, a exemplo de Robert Alexy. A respeito destes autores, escreveu Manuel 

Atienza9: 

 

Alexy aceita um conceito de princípio que está muito próximo ao de 
Dworkin. Para ele – assim como para Dworkin -, a diferença entre 
regras e princípios não é simplesmente uma diferença de grau, e sim 
de tipo qualitativo ou conceitual [...] Embora – como já foi dito – não 
seja possível construir uma teoria dos princípios que os coloque 
numa hierarquia estrita, pode-se estabelecer uma ordem frouxa entre 
eles, que permita a sua aplicação ponderada (de maneira que sirvam 
como fundamento para decisões jurídicas), e não seu uso puramente 
arbitrário (como ocorreria se eles não passassem de um inventário 
de topoi). 

 

Na experiência pátria, está presente a compreensão da influência da norma 

constitucional no processo, particularmente como meio para a efetividade e 

segurança dos direitos. 

Alusivamente aos direitos fundamentais, como cediço, destaca-se a sua 

importância para a criação de pressupostos básicos para uma vida na liberdade e na 

                                                           
7
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 184. 

8
 SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, n. 798, p. 23-50, 
2002. 

9
 ATIENZA, Manuel. As razões do Direito: teorias da argumentação jurídica. 3 ed. São Paulo: Landy 
Editora, 2003. p. 181-182. 
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dignidade humana, aqui entendida a evolução de tais direitos a um grau mais alto de 

juridicidade, concretude, positividade e eficácia. 

No sistema jurídico brasileiro, encontram-se os direitos fundamentais de 

primeira (direitos de liberdade), segunda (direitos sociais, culturais, econômicos e 

coletivos) e de terceira geração (direitos de fraternidade), devidamente positivados 

em sede constitucional, estatuindo, inclusive, o art. 5º, em seu § 1º, da Constituição 

Federal, que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”. 

Em material processual, tal norma constitucional ostenta primordial 

importância, haja vista que os direitos fundamentais processuais prescindem de leis 

regulamentadoras ou concretizadoras, sobrelevando a legitimidade do Poder 

Judiciário na aplicação de tais direitos, estes considerados como normas abertas e 

de natureza principiológica.  

Isso significa que não mais subsiste a concepção tradicional que 

considerava os direitos fundamentais como simples garantias, instrumentalizados 

somente para um mero direito de defesa do cidadão em face do Estado, e não, 

como os compreende a mais recente doutrina, como direitos constitutivos 

institucionais, que se impõem de per si com ampla e forte potencialização. 

Em verdade, os juízes e os demais operadores jurídicos têm o dever de 

aplicar os preceitos constitucionais, decorrendo daí a autorização para que sejam 

concretizados por via interpretativa, âmbito de atuação que ainda mais se elastece 

diante da moldura esmaecida da norma de princípio. 

Por conseguinte, o rigor do formalismo processual, antes experimentado, 

resulta mitigado pelas permanentes exigências das relações sociais em mutação e 

pelas necessidades da vida do jurisdicionado, donde o órgão judicial não pode mais 

ser uma máquina silogística e nem o processo se prestar a soluções de exatidão 

matemática, devendo ser aplicada a lei com equidade, o que se mostra diverso de 

ser a legislação substituída pela equidade, exsurgindo, pois, a necessidade 

permanente de contextualizar os significados dos princípios e direitos fundamentais 

expressos na Carta Constitucional, com realidade do caso posto à solução, com 

vista a ser extraída uma decisão justa e adequada àquela situação. 

Pensando nisso, a interpretação constitucional representa uma decorrência 

natural da força normativa da Constituição, aplicando-se à interpretação 

constitucional os elementos tradicionais de interpretação do direito (gramatical, 
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histórico, sistemático e teleológico), além dos critérios tradicionais de solução de 

conflitos (hierárquico, temporal e especial). 

No atual cenário, então, a doutrina e a jurisprudência desenvolveram os 

seguintes princípios de natureza instrumental, aplicáveis à interpretação 

constitucional: o da supremacia da Constituição, o da presunção de 

constitucionalidade das normas e atos do poder público, o da interpretação conforme 

a Constituição, o da unidade, o da razoabilidade e o da efetividade. 

Nos últimos tempos, os teóricos e operadores do direito chegaram à 

conclusão que as categorias tradicionais de interpretação não estão inteiramente 

ajustadas à realização da vontade constitucional, de modo que foram sendo 

desenvolvidos novos conceitos e categorias, elencados sob a denominação de nova 

interpretação constitucional, e que abrangem um sincretismo metodológico. 

Com o avanço do direito constitucional, pondera Luís Roberto Barroso10, o 

sistema de interpretação tradicional deixou de ser satisfatório, porquanto, quanto ao 

papel da norma nem sempre a resposta do problema se encontra na expressão 

abstrata do texto normativo, sendo tal solução muitas vezes encontrada à luz da 

análise tópica dos fatos relevantes, e, quanto ao papel do juiz, a este não compete 

unicamente o conhecimento técnico processual, mas exige-se que seja 

coparticipante do processo criativo do direito, completando o trabalho do legislador. 

Via de consequência, a nova interpretação trabalha com cláusulas gerais 

(conceitos jurídicos indeterminados, cuja significação é complementada pelo 

intérprete), princípios (normas que consagram valores e ostentam força normativa), 

colisões de normas constitucionais (princípios x direitos fundamentais, que traduzem 

fenômeno natural e inevitável, decorrendo essas colisões da dialeticidade das 

normas constitucionais), com a ponderação (que veio a substituir a subsunção e os 

métodos tradicionais de interpretação, e implica em concessões recíprocas, ao 

procurar a máxima preservação dos interesses em disputa), bem como com a 

argumentação (controle da racionalidade das decisões proferidas). 

Enfim, a interpretação adequada ou interpretação conforme a Constituição, 

como forma de se manter a unicidade e a coerência do sistema jurídico, em 

particular no sistema processual, com larga aplicação pelo Poder Judiciário e demais 

poderes constituídos, volta-se especialmente à proteção das normas constitucionais, 
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 BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito. Revista da 
Escola Nacional da Magistratura, Brasília, ano 1, n. 2, p. 26-72, 2006b. p. 35. 
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sendo exercida como forma de emprestar-lhes ampla concretude e continuidade 

temporal. 

Aliás, é importante ser salientado que a mais importante fonte jurídica das 

normas de princípio são os direitos fundamentais, sendo certo que a concepção de 

tais direitos fundamentais, como normas objetivas supremas do ordenamento 

jurídico, reveste-se de capital importância prática, não só teórica, para as tarefas do 

Estado.  

Nessa perspectiva de respeito e proteção aos direitos fundamentais, temos 

que qualquer poder do Estado tem uma obrigação (negativa) de se abster de 

ingerências nesse âmbito, como também acarreta uma obrigação (positiva) de 

providenciar tudo que for necessário para a realização/concretização desses 

direitos, mesmo que não diga respeito a uma pretensão subjetiva dos cidadãos. 

Destarte, atentando-se para o direito fundamental de acesso à jurisdição 

diante de uma lesão ou ameaça a direito, o importante é que a constitucionalização 

do direito ao processo e à jurisdição (a exemplo do art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição brasileira), associado ao direito fundamental de efetividade e a um 

processo justo (art. 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV, LV, LVI, LX, e LXXVIII), determina 

também uma garantia “de resultado”, ressaltando o nexo teleológico fundamental 

entre “o agir em juízo” e a “tutela” jurisdicional tempestiva do direito afirmado. 

Para haver a definição, mesmo que perfunctória, do princípio, é 

imprescindível a sua associação com a regra, que são componentes basilares de 

normas jurídicas. Diz-se que o princípio é uma norma, tendo em vista as suas 

diversas funções relevantes para a incidência prática desta, porquanto ter efeito 

impositivo quando há situações a serem regulamentadas ou já reguladas.  

A clarividência do princípio como uma espécie de norma é extraída da 

prolação do doutrinador alemão Robert Alexy, inicialmente citado, quando do 

trabalho de distinguir a regra e o princípio no sentido de que consiste em “uma 

distinção entre duas espécies de normas”11. Seguindo o viés semelhante, ademais, 

Norberto Bobbio afirma que os princípios são apenas “normas fundamentais ou 

generalíssimas do sistema”12. 

Os princípios, por serem normas, possuem força impositiva nas relações 

sociais, ao ponto de sua violação ser punida frente às regras instituídas no 
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 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 87. 
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 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 4. ed. Brasília: UNB, 1994. p. 158. 



23 

ordenamento jurídico. Um exemplo a ser vislumbrado sobre o aspecto impositivo dos 

princípios é a caracterização de improbidade administrativa ao ato avesso aos 

ditames da honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições que 

atentem contra os princípios da administração pública, consoante expõe a redação 

do artigo 11, da Lei nº 8.429/92, denominada de Lei de Improbidade 

Administrativa13. 

Nestes termos, o artigo 12, da Lei de Improbidade Administrativa, disciplina 

penalidades direcionadas àqueles que atentem contra os princípios da 

administração, princípios estes que regem a prática de atos públicos, quando do 

exercício da função de interesse social. 

Humberto Ávila, citando as lições de Karl Larenz, alega que os princípios 

são normas relevantes para o ordenamento jurídico, porquanto fundamentam a 

interpretação jurídica e a aplicação do Direito posto, disciplinando, por conseguinte, 

“normas de comportamento”14. Julga-se, todavia, incoerente o entendimento de Karl 

Larenz mencionado na Obra de Humberto Ávila, porquanto acredita que os 

princípios ainda não são passíveis de aplicação, tendo em vista inexistir a 

característica da formalidade, havendo apenas uma função diretiva. 

A impositividade e a ausência de formalismo dos princípios são 

características realçadas, também, por Arnaldo Vasconcelos, na medida em que 

descreve os seguintes termos: 

 

Os princípios gerais do Direito, nada obstante sua força vinculante, 
não são, contudo, normas jurídicas no sentido formal do termo. 
Podem ser expressos através de qualquer das outras espécies de 
fontes, seja a lei, o costume, a jurisprudência, ou mesmo a doutrina. 
Não perdem, por isso, sua característica essencial15. 

 

Arnaldo Vasconcelos realça a natureza predominantemente axiológica dos 

princípios sem desconsiderar a natureza vinculante destes. Tanto é que defende o 

exagero descartável dos positivistas, que compreendem os princípios apenas como 

discursos políticos, aspirações doutrinárias e ideológicas, no sentido de minimizar a 
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 BRASIL. Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm>. Acesso em: 25 mar. 2015. 
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 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2007. p. 35-36. 

15
 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria geral do direito: teoria da norma jurídica. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1996. p. 210. 
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força normativa desses preceitos, quando da garantia dos direitos fundamentais em 

textos constitucionais16. 

Os princípios, na visão de Robert Alexy, são “mandamentos de otimização”, 

porquanto considera a realização de ato dentro dos limites do ordenamento e das 

possibilidades fáticas existentes, podendo ser aplicados em graduações variadas, 

considerando o entendimento de que as possibilidades jurídicas são determinadas 

mediante a relação entre os princípios e as regras17. 

Além da cogência dos princípios integrantes do ordenamento jurídico, sua 

eficácia pode ser vislumbrada mediante outros aspectos. O primeiro a ser 

mencionado é acerca da função integrativa dos princípios que, conforme Humberto 

Ávila, encontra-se no plano da eficácia direta destes18, tendo em vista que 

suplantam a fissura normativa, quando da ausência de regulamentação de 

determinada circunstância, consoante redação do artigo 4º, da Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42). 

Pode-se elencar, ainda, a função interpretativa dos princípios, tendo em vista 

que, como dito alhures, seu aspecto deontológico reveste a regra entabulada no 

ordenamento jurídico em vigor, devendo ser parte de uma análise normativa para 

fins de melhor atender aos anseios sociais. 

Cumpre salientar que na visão dos doutrinadores civilistas Nelson Roselvad 

e Cristiano Chaves de Farias, os princípios gerais do direito são diferentes dos 

princípios fundamentais. Estes são os que, verdadeiramente, possuem força 

impositiva por serem normas jurídicas que obrigam e vinculam com flagrante 

conteúdo axiológico. Já os princípios gerais do direito são meros instrumentos de 

integração normativa, “sem conteúdo valorativo e com características universais”19. 

No entanto, quando Humberto Ávila disserta sobre a eficácia dos princípios, 

omite-se a diferenciação entabulada pelos doutrinadores civilistas, aduzindo apenas 

que “mesmo que um elemento inerente ao fim que deve ser buscado não esteja 

previsto, ainda assim o princípio irá garanti-lo”20. 
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Ainda, há a função prospectiva dos princípios que, segundo Celso Ribeiro 

Bastos, ocorre quando da necessidade de maior aplicabilidade dos princípios, no 

sentido de amparar os diversos setores de interesse coletivo, conforme os 

argumentos doutrinários abaixo: 

 

[...] na sua função prospectiva, os princípios procuram ganhar uma 
aplicabilidade cada vez maior, destilando o seu conteúdo por 
diversos setores da vida social. Exemplo destes últimos seria o 
princípio democrático, cuja maior conformação da vida social pode ir 
sendo adquirida na proporção em que se for fazendo uso dele21. 

 

O princípio democrático, utilizado para fins de exemplo pelo eminente 

constitucionalista, define a função prospectiva no que diz respeito ao seu amplo 

campo de aplicação, tendo em vista que sua incidência é compreendida em diversos 

setores do direito, bem como, sociais, regulamentando condutas de relevância 

jurídica no universo público e particular. 

Neste quadrante, os aspectos principiológicos são de ímpar relevância para 

a composição do ordenamento jurídico posto, haja vista serem espécie de norma 

como quaisquer outras, as quais, inclusive, são passíveis de punição quando da 

existência de conduta infratora, além de importantes funções integrativas, 

interpretativas e prospectivas, consoante argumentos expostos. 

É percebida, diante dos termos anunciados, a relevância da análise 

principiológica no ordenamento jurídico, haja vista ser este composto por princípios. 

Inclusive, os civilistas Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias22, realçam a 

completude no ordenamento jurídico, haja vista a possibilidade de utilização não 

somente dos princípios para garantir a jurisdição ao magistrado, mas dos costumes 

e da analogia. 

A constitucionalização dos direitos decorreu, justamente, da percepção do 

constituinte em integrar a axiologia principiológica na Norma Ápice. Tal realidade 

torna os princípios ainda mais fortes quando da aplicação da norma para fins de 

regulamentação do caso concreto, ao passo que a força normativa dos princípios 

restou mais evidente quando da inclusão destes na Constituição. 
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 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 
56. 

22
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Consoante inferido outrora, os princípios não são apenas cargas valorativas 

aplicadas às regras para fins de humanização destas, são bem mais do que isto, são 

normas imperativas que regulam as relações sociais, com a flagrante possibilidade 

de incidir punição na percepção de violação de termos valorativos e normativos. 

Os princípios, no corpo constitucional, no entanto, demandam maiores 

responsabilidades, porquanto consolidam a existência de princípios fundamentais 

indissociáveis de garantias que dão ensejo à concretização dos direitos 

constitucionalmente estabelecidos. 

No sentido de esclarecer melhor os argumentos anteriores, cita-se o 

princípio fundamental do devido processo legal, entabulado no inciso LIV, do artigo 

5º, da Constituição Federal de 1988, sob os termos de que “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”23. É um princípio 

fundamental que confirma a importância de estabelecer a regularidade dos atos 

processuais. 

Junto do preceito acima- e como seus consequentes-, encontram-se os 

princípios do contraditório e da ampla defesa, que são basilares para o respeito e 

integridade processual, haja vista serem alicerces de ato processual legítimo e não 

viciado. Os respectivos preceitos podem ser percebidos quando da leitura do inciso 

LV, do artigo 5º, da Constituição Federal, garantindo, para a efetivação destes, todos 

os meios e instrumentos inerentes24. 

Cumpre salientar que, embora perceba a maestria do contraditório, este 

pode ser restringido, momentaneamente, dada a urgência do caso concreto, haja 

vista a exigência do devido processo legal. Nesses termos, é importante conduzir o 

seguinte entendimento de Humberto Theodoro Junior: 

 

O devido processo legal, síntese geral da principiologia da tutela 
jurisdicional, exige que o contraditório, às vezes, tenha de ceder 
momentaneamente as medidas indispensáveis à eficácia e 
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efetividade da garantia de acesso ao processo justo. Assim, no caso 
de medidas liminares (cautelares ou antecipatórias), a providência 
judicial é deferida a uma das partes antes da defesa da outra25. 

 

Percebe-se, portanto, que o direito fundamental ao contraditório, em 

determinados casos, é mitigado para garantir a efetividade de uma justeza maior. No 

entanto, o respectivo autor não disciplina sobre a inexistência do preceito, mas 

observa, com mais cuidado, um contraditório diferido em nome de um bem maior. 

Pode-se suscitar, portanto, que, embora os princípios tenham ganhado mais 

relevância no contexto constitucional, haja vista sua maior expressividade, estes não 

ganham o título de absolutos, porquanto sempre irão ter de ceder espaço para 

outros princípios, outrossim, fundamentais, que melhor se aplicam ao caso concreto.  

O princípio da igualdade, por exemplo, compilado na Constituição Federal, 

no seu artigo 5º, inciso I, determina que “homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição26, sem olvidar, todavia, das 

desigualdades naturais existentes entre os gêneros em comento. Fala-se, neste 

quadrante, de uma isonomia material constitucional em detrimento de uma igualdade 

pura ou formal. 

Nos termos do constitucionalista José Afonso da Silva, o princípio da 

isonomia tem de ser interpretado mediante utilização de outras normas 

constitucionais, principalmente no que pertine às “exigências da justiça social, 

objetivo da ordem econômica e da ordem social”27, sendo que a Constituição 

Federal em vigor foca na aproximação entre a igualdade formal e material. 

Exemplo esclarecedor de incidência de igualdade material é o texto do artigo 

208, inciso III, da CF/88, o qual determina que o direito à educação será fornecido 

pelo Estado, de modo que garanta o “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”28, haja vista 

ser uma forma de promover a igualdade, considerando as discrepâncias impostas 

pela natureza. 
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Percebe-se, portanto, que os princípios fundamentais, ensejadores de 

garantias e direitos fundamentais, podem ser percebidos no corpo da Constituição, 

sendo errôneo o entendimento de que estes são apenas os elencados no artigo 5º 

da Carta Magna. Na verdade, a Constituição é baseada em preceitos axiológicos 

que acompanham as normas mais pragmáticas, sendo a dignidade humana o que 

mais ampara o texto constitucional e infraconstitucional. 
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3 DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 

3.1 LINHAS INICIAIS 

 

O princípio do duplo grau de jurisdição relaciona-se com a possibilidade de 

revisão das decisões judiciais e, nesse sentido, a retrospectiva histórica revela que o 

meio recursal mais antigo utilizado é o da apelação29. 

A evolução do direito ao recurso coincide com o desenvolvimento dos 

direitos fundamentais. 

A Constituição Francesa, promulgada em 14 de setembro de 1791, 

consagrou, dentre os seus direitos fundamentais, o do devido processo legal, o qual, 

na atualidade, engloba várias garantias processuais, entre elas a do duplo grau de 

jurisdição. 

Então, os princípios introduzidos pela Revolução Francesa deram origem a 

uma nova forma de organização do Estado e de estruturação de suas instituições. A 

separação dos poderes foi trazida por Montesquieu, nascendo um novo modelo de 

Estado sem o absolutismo: o liberalismo; passando o Poder Judiciário a organizar-se 

de forma a agasalhar o duplo grau de jurisdição. 

Analisando o direito processual civil italiano, Giuseppe Chiovenda assinalou 

que “entre os princípios judiciários fixados pela Revolução Francesa, um consistiu 

em que as causas possam normalmente transitar pela cognição de dois tribunais 

sucessivamente (princípio do duplo grau de jurisdição)”30. 

No que concerne às declarações americanas, certamente o movimento 

iluminista, manifestado nas obras de Locke, Montesquieu, Rousseau, entre outros, e 

o liberalismo inglês influenciaram sobremaneira as colônias inglesas, mas existiram 
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outras situações específicas, tais como a própria realidade dessas colônias, 

povoadas, em sua maioria, por religiosos dissidentes e ávidos pela criação de uma 

nova nação, que ensejaram a independência das treze colônias inglesas na América 

do Norte e posterior formação dos Estados Unidos da América. 

Segundo a lição de José Damião de Lima Trindade: 

 

A Constituição americana, aprovada na Convenção de Filadélfia de 
17 de setembro de 1787, no princípio não incorporava uma 
declaração de direitos fundamentais do indivíduo. Contudo, nove das 
treze ex-colônias exigiram que isso fosse providenciado, como 
condição para ratificarem a constituição e aderirem à federação. A 
reivindicação foi acatada e deu origem às dez primeiras Emendas à 
Constituição, aprovadas em 1791. Acrescidas de outras Emendas 
aprovadas no século XIX e XX, elas configuram o chamado Bill of 
Rights norte-americano31. 

 

A Constituição americana, acrescida das dez primeiras emendas, teve por 

objetivo limitar o poder estatal, estabelecendo a separação dos poderes e prevendo 

vários direitos fundamentais.  

Em relação ao Poder Judiciário, a Constituição dos Estados Unidos da 

América estabelece, em seu art. 3º, seção   , que “o Poder Judiciário dos Estados 

Unidos será investido em uma Suprema Corte e nos tribunais inferiores que forem 

oportunamente estabelecidos por determinações do Congresso”32. A quinta emenda, 

por seu turno, tratou, entre outros temas, do devido processo legal. 

A Constituição americana não previu expressamente o princípio do duplo 

grau de jurisdição, entretanto, entende-se que tenha sido admitido de forma implícita 

no ordenamento jurídico americano em decorrência dos direitos fundamentais nela 

previstos, entre eles o devido processo legal e a própria organização dos tribunais. 

A partir do século XIX, o princípio do duplo grau de jurisdição passou a 

figurar na maioria das legislações dos Estados democráticos, seja expressa, seja 

implicitamente, o que decorreu da estrutura processual criada na França logo após a 

Revolução Francesa, contemplando a sua Constituição, de 22 de agosto de 1795, o 

referido princípio. 
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Desse momento em diante, a eficácia do princípio do duplo grau de 

jurisdição viria a depender do desenvolvimento dos Estados quanto à adoção do 

regime democrático e do Estado de Direito. Apesar do direito ao recurso não estar 

presente expressamente em muitos dos ordenamentos jurídicos dos países 

europeus, o principio do devido processo legal estava, tendo como um de seus 

pressupostos o direito ao reexame das decisões judiciais. 

Na era contemporânea, que corresponde ao início do século XX, 

permaneceu latente a preocupação com os direitos fundamentais, inaugurando-se, 

logo após a Primeira Guerra Mundial, um processo de internacionalização dos 

direitos fundamentais. Sobre isso, falou Flávia Piovesan que: 

 

O Direito Humanitário, a Liga das Nações e a Organização 
Internacional do Trabalho situam-se como os primeiros marcos do 
processo de internacionalização dos direitos humanos. Como se 
verá, para que os direitos humanos se internacionalizassem, foi 
necessário redefinir o âmbito e o alcance do tradicional conceito de 
soberania estatal, a fim de que se permitisse o advento dos direitos 
humanos como questão de legítimo interesse internacional. Foi ainda 
necessário redefinir o status do indivíduo no cenário internacional, 
para que se tornasse verdadeiro sujeito do direito internacional33. 

 

Com efeito, a criação do Direito Humanitário, da Liga das Nações e da 

Organização Internacional do Trabalho, trouxe uma nova fase ao Direito 

Internacional Público que, até então, regulava apenas as relações entre Estados e 

organizações internacionais, passando a ordem internacional a se preocupar com a 

proteção dos direitos fundamentais. 

Depois da Segunda Guerra Mundial, à vista das atrocidades nela praticadas, 

a comunidade internacional passou a se preocupar ainda mais com os Direitos 

Humanos, sendo criada, pela Carta de São Francisco, a Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 26 de junho de 1945; e, mais adiante, em 10 de dezembro de 

1948, foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos do Homem, pela 

Resolução nº 217, da Assembleia Geral das Nações Unidas, a qual, aponta-se, ser 

de suma importância para a evolução dos direitos fundamentais, porquanto concilia 

os Direitos civis e políticos albergados a partir da Revolução Francesa, com os 

Direitos sociais, econômicos e culturais conquistados a partir do século XIX. 
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A Declaração Universal de 1948 não tratou da garantia do duplo grau de 

jurisdição, mas o seu artigo XI prevê que “toda pessoa acusada de um ato delituoso 

tem o direito de ser presumido inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido 

provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 

asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa”34. 

Ora, o duplo grau de jurisdição é fundamental para a defesa da pessoa 

acusada, quando o reexame da decisão visar beneficiá-lo. 

O desenvolvimento histórico dos Direitos Humanos não permite mais o 

isolamento dos Estados no plano internacional em relação às questões ligadas aos 

Direitos do Homem. O desrespeito aos direitos fundamentais atinge a humanidade e 

não exclusivamente determinado país. Modernamente, os Estados precisam estar 

unidos, no âmbito internacional, no escopo de atingir os objetivos de proteção aos 

direitos fundamentais. 

Nos últimos tempos, surgiu uma nova categoria de direitos fundamentais: os 

direitos difusos, e, nessa perspectiva, também se observa que nos sistemas 

processuais contemporâneos, organizados em Estados Democráticos de Direito, há 

o respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição, que tanto vem expresso nos 

ordenamentos jurídicos, como decorre do princípio do devido processo legal e da 

ampla defesa. 

Nesse contexto atual, a possibilidade de interposição de recursos igualmente 

se encontra expressa na Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de 

São José da Costa Rica), sendo admitida, no ordenamento brasileiro, quando da 

publicação do Decreto nº 678/92, consoante reza o seu artigo 8º, item 2, alínea “h”, 

ao proclamar que todas as pessoas, no curso de processo judicial, têm o “direito de 

recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior”35. 

Voltando-se, ainda, à realidade brasileira, o Brasil foi submetido ao regime 

jurídico português por força da colonização, e, mesmo após a independência, 

continuou sendo regido pelas leis portuguesas, vigorando, principalmente, as 

Ordenações Filipinas, inclusive em matéria processual. De forma gradativa, foram 
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sendo criadas normas para regulamentar o direito processual civil brasileiro, de 

forma independente daquelas do colonizador. 

Nessa linha de evolução, a Constituição Federal de 1824, em seu artigo 158, 

elevou, a nível constitucional, o direito ao recurso, sendo a única Constituição 

brasileira a garantir, de forma irrestrita, esse direito.  

Alguns anos mais tarde, ocorreu a primeira reforma de expressão do direito 

processual, com vista a regulamentar as causas comerciais por meio do Decreto nº 

737, de 1850, denominado Regulamento 737, o qual continha uma parte destinada à 

disciplina da matéria recursal, em seus artigos 639 e seguintes, prevendo os 

embargos, as apelações, a revista e os agravos; seguindo-se, a esse Regulamento, 

a Consolidação Ribas (Lei nº 2.033/1871) e o Decreto nº 763/1890, em que a 

primeira regulava a matéria recursal, em seus artigos 1.453 e seguintes, mantendo a 

regulamentação do Decreto 737, em que as apelações e os agravos fossem 

garantidores do duplo grau, enquanto que o segundo determinava a aplicação do 

Regulamento 737 às causas cíveis, revogando, nesse aspecto, as Ordenações e a 

Consolidação de Ribas. 

Já no período republicano, a Constituição de 1891 permitiu que cada Estado 

regulasse o próprio sistema processual civil, e a Constituição de 1934 devolveu à 

União a competência legislativa em matéria processual (art. 5º, XIX), sendo 

promulgado, em 18 de setembro de 1939, o Código de Processo Civil, o qual previa 

os recursos de apelação, embargos de nulidade ou infringentes, agravo, revista, 

embargos de declaração e o recurso extraordinário (art. 808); mas o cumprimento do 

duplo grau continuava a ser realizado por meio dos recursos de apelação e de 

agravo36. 

No momento atual, inexiste previsão expressa da existência do duplo grau 

de jurisdição na Constituição Federal de 1988 e no Código de Processo Civil de 

2015, sendo possível ser aplicado por meio das normas constitucionais, dentre elas 

a que trata do princípio do devido processo legal e da ampla defesa, como será visto 

mais adiante, e de normas processuais que cuidam do princípio da taxatividade dos 

recursos. 
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Assim, o princípio do duplo grau de jurisdição constitui a opção dos sistemas 

jurídicos modernos frente a um dilema perene e universal na ciência processual, 

sintetizado na aparente antinomia certeza versus justiça: à necessidade de definitiva 

e pronta solução dos litígios contrapõe-se a garantia da conformidade da decisão 

com o direito. 

 

3.2 A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 

3.2.1 Princípio do Duplo Grau de Jurisdição: uma Garantia Fundamental 

Constitucional 

 

Para o escopo da presente análise, em que se apura a possibilidade de 

limitação legal do direito ao recurso por força do contraponto introduzido pelo direito 

à duração razoável do processo, o estudo da natureza do instituto do duplo grau de 

jurisdição será de grande relevância. 

Destarte, a limitação legal do direito ao recurso suscita controvérsia na 

doutrina, porquanto, de um lado, há doutrinadores que entendem ser o duplo grau 

de jurisdição um princípio-garantia constituticional não sujeito a qualquer forma 

limitação, enquanto que outros doutrinadores-processualistas defendem a 

possibilidade de limitação desse direito, por entenderem ser o duplo grau de 

jurisdição um princípio constitucional, sem representar uma garantia constitucional.  

A Constituição de 1988, ao tratar do Poder Judiciário, organiza-o de forma 

que evidencia a adoção do princípio do duplo grau de jurisdição, valendo serem 

citados como exemplos os artigos 93, inciso III37, e 108, inciso II38, do texto 

Constitucional. 

Dessa forma, o duplo grau de jurisdição faz parte do ordenamento jurídico 

brasileiro em decorrência dos seguintes elementos: a estrutura constitucional dos 

tribunais brasileiros; a adoção do princípio do devido processo legal e a do princípio 

da ampla defesa, sendo, inclusive, no âmbito do Direito Processual Penal, o duplo 

grau de jurisdição previsto como garantia, por assim ser expressamente previsto no 
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Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e no Pacto de São José da Costa 

Rica, tratados esses que foram ratificados pelo Estado brasileiro.  

Poder-se-ia inadmitir o duplo grau de jurisdição como princípio 

constitucional, porquanto não contemplado de forma explícita na Constituição 

Federal, mas tal constatação não passa de mero entendimento superficial ao se 

pensar que tal instituto foi agasalhado pela Lei Maior, tanto que esta prevê clara 

opção pela possibilidade de recursos em face de decisões judiciais, ao estabelecer a 

competência dos tribunais. 

Como cediço, as regras existentes no ordenamento jurídico nacional são 

revestidas de aspectos principiológicos para fins de fundamentar a sua incidência 

fática, amparando, por conseguinte, as regras impositivas em vigor.  

Não se mostra diferente quando se trata do duplo grau de jurisdição, haja 

vista ser norma implícita na Constituição Federal e explícita nas normas 

infraconstitucionais. 

A principiologia em comento decorre, basicamente, da possibilidade da parte 

processual promover a reapreciação judicial de seu interesse, normalmente em 

instância superior, inferindo-se que o duplo grau de jurisdição respalda o 

inconformismo inerente ao ser humano quando não consegue a resposta 

jurisdicional ao seu favor na provocação do Poder Judiciário. 

É da natureza humana não se conformar com resultado que cause prejuízo. 

O duplo grau de jurisdição, portanto, respalda a irresignação e a necessidade de 

vencer da parte processual, porquanto permite que o seu argumento/fundamento 

seja revisitado e reanalisado por autoridade da mesma instância, ou, a rigor, de 

instância superior àquela que prolatou a primeira decisão. 

Então, para alguns autores, o duplo grau de jurisdição é, no contexto do 

sistema jurídico brasileiro, uma garantia constitucional decorrente do princípio do 

devido processo legal, do princípio da ampla defesa e da própria organização 

constitucional dos tribunais brasileiros39. 
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Na realidade, o que importa é observar a constitucionalização deste princípio 

frente aos termos processuais estabelecidos no ordenamento jurídico nacional; bem 

assim, trazer à baila a discussão acerca da natureza do duplo grau de jurisdição ser 

ou não um princípio fundamental garantido pela Constituição Federal de 1988. 

Tal indagação advém do texto do artigo 5°, inciso LV, da CF/88, em que “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”40; levando a interrogar que o duplo grau de jurisdição está ou não incluído 

no conceito de ampla defesa exposto no dispositivo constitucional em comento. 

É certo que a Constituição Federal de 1988 não explicita o princípio em 

comento, no entanto, ela disciplina a competência recursal dos tribunais, o que 

implica em uma previsão, ainda que implícita, do duplo grau de jurisdição. Não 

obstante a previsão de competência recursal dos tribunais locais e extraordinários, 

grande parte da doutrina rechaça a natureza de princípio constitucional do duplo 

grau de jurisdição, haja vista o inciso LV, do artigo 5ª, da Carta Maior garantir o 

acesso aos meios necessários para a efetivação da ampla defesa sem realçar a 

importância do instrumento recursal como ato imprescindível ao duplo grau de 

jurisdição. 

Nessa esteira, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart professam 

que a possibilidade de interposição de recursos, garantida pela Constituição Federal, 

não consiste em garantia ao duplo grau de jurisdição, sendo que a disposição do 

inciso LV, do artigo 5°, da Constituição Federal “quer dizer que o recurso não pode 

ser suprimido quando inerente à ampla defesa; e não que a previsão do recurso é 

indispensável para que seja assegurada a ampla defesa em todo e qualquer caso”41, 

entendendo, portanto, que o duplo grau de jurisdição não é garantido 

constitucionalmente, principalmente quando se percebe a competência originária 

dos tribunais que impede a interposição de instrumento recursal42. 
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Ana Cândida Menezes Marcato leciona que a natureza de garantia 

constitucional de um princípio reputa na impossibilidade de estabelecer exceções 

tanto pela Norma Constitucional quanto por legislação infraconstitucional, devendo 

ser observado de forma obrigatória43, acolhendo, pois, o posicionamento majoritário 

de que o duplo grau de jurisdição não representaria uma garantia constitucional.  

Há autores, como Frederico Augusto Leopoldino Koehler, que negam, 

inclusive, até mesmo a feição constitucional do duplo grau de jurisdição, afirmando 

que: 

 

Não se olvide que a legislação ordinária pode restringir os recursos e 
mesmo aboli-los, só estando proibida de fazê-los nos ordenamentos 
jurídicos em que a recorribilidade for uma imposição constitucional, o 
que não ocorre entre nós. No Brasil, ao contrário do que uma ou 
outra voz tem sustentado, o duplo grau de jurisdição não é norma 
constitucional, decorrendo apenas de lei ordinária. Registre-se que a 
Constituição Federal, no inciso LV do art. 5º, assegura somente o 
uso dos recursos existentes, e não o duplo grau de jurisdição em si 
mesmo44.  

 

Entretanto, o duplo grau de jurisdição apresenta-se como instrumento do 

devido processo legal, o qual consiste em corolário do Estado de Direito, tendo em 

vista que promove a viabilidade de revisão de decisões jurisdicionais que foram 

injustas em relação à parte interessada (parte, Ministério Público ou terceiro 

interessado). É uma face do princípio da ampla defesa que, conforme exposto, é 

flagrante na Constituição Federal. 

Além disso, a própria organização hierarquizada do Poder Judiciário, na 

Constituição, realça a incidência do duplo grau de jurisdição neste corpo normativo, 

principalmente quando se verifica a maior atividade dos tribunais referentes aos 

reexames de decisões proferidas em instâncias inferiores. Assim, compreende-se 

que a Constituição Federal contemplou, implicitamente, o princípio em análise. 

Assim, há de se considerar o duplo grau de jurisdição como um principio 

fundamental que pode ser limitado, inclusive, pela própria Constituição, quando da 

previsão de competência originária dos tribunais locais, superiores e extraordinários.  
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Então, apesar do princípio em comento ter sido previsto como garantia 

absoluta somente na Constituição de 182445, não pode desmerecer o aspecto 

constitucional que o envolve, até mesmo pelo fato de ser uma vertente do princípio 

da dignidade da pessoa humana, entabulada no artigo 1°, inciso III, da Constituição. 

Além do mais, há de se considerar a possibilidade de interposição de 

recursos como direito fundamental expresso na Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), sendo tal regra introduzida ao 

ordenamento brasileiro por força da publicação do Decreto nº 678/9246. 

O Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Mandado de 

Segurança nº 31.199/DF, por sua relatora, Ministra Carmem Lúcia, realça que o 

duplo grau de jurisdição representa uma garantia constitucional do processo, 

considerando o texto constitucional do artigo 5º, inciso LV, conforme trecho do voto 

abaixo reproduzido: 

 

Ademais, a garantia constitucional do processo que atende pelo 
nome de ‘duplo grau de jurisdição’ tem fundamento no inc. LV do art. 
5º da Constituição da República e assegura aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, a ampla defesa com os recursos 
a ela inerentes (v.g., Habeas Corpus n. 94.567/BA, Relator o Ministro 
Ayres Britto, 1ª Turma, DJe 23.4.2009), não se extraindo daí o direito 
de se ter a manifestação da autoridade máxima do órgão 
administrativo julgador quando inexistente previsão legal nesse 
sentido47. 

 

No julgado acima, é evidente que a Ministra considera o dispositivo em 

comento como preconizador do princípio do duplo grau de jurisdição, sendo este um 

dos instrumentos garantidores da ampla defesa, e que vem explícito na Constituição 

Federal. Percebe-se, pois, uma interpretação teleológica a fim de cumprir o melhor 

direito extraído do texto constitucional. 
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Entrementes, antes disso, no julgamento do AI-AgR 209-954/SP, em 

15.9.1998, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Supremo Tribunal Federal havia 

pensado de forma diversa, negando a natureza de garantia constitucional ao duplo 

grau de jurisdição, segundo o entendimento abaixo ementado: 

 

Devido Processo Legal- Negativa de seguimento a recurso. A 
negativa de seguimento a recurso, no âmbito do STF, considerada a 
circunstância de as razões expedidas contrariarem precedente da 
Corte, longe fica de implicar transgressão ao devido processo legal. 
Jurisdição – duplo grau – inexigibilidade constitucional. Diante do 
disposto no inciso III do art. 102 da Carta Política da República, no 
que revela cabível o extraordinário contra decisão de última ou única 
instância, o duplo grau de jurisdição, no âmbito da recorribilidade 
ordinária, não consubstancia garantia constitucional48. 

 

De fato, não há como se falar em garantia absoluta do duplo grau de 

jurisdição. É o caso da competência originária dos tribunais, estabelecida pela 

própria Constituição Federal, além das limitações infraconstitucionais apregoadas 

para fins de tornar mais célere o processo civil, observando, sempre, todavia, o 

devido processo legal.  

Não é por isso, pois, que o princípio do duplo grau de jurisdição deixa de ser 

fundamental e constitucional, porquanto funciona como mecanismo indispensável 

para ser garantido o acesso à justiça. Com acerto, Humberto Theodoro Junior afirma 

que “a doutrina ensina que o duplo grau de jurisdição está ínsito ao nosso sistema 

constitucional”, apesar da ausência de expressividade no texto da Constituição49. 

Assim sendo, o princípio do duplo grau de jurisdição fundamenta-se, 

primeiramente, na natural inconformidade do vencido com a decisão proferida; 

depois, na possibilidade de injustiça ou de erro na decisão, em razão da falibilidade 

humana; também na obrigação de fundo psicológico ao magistrado, que fica 

compelido a bem fundamentar as suas decisões, diante da possibilidade de reexame 

por órgão competente; além de um fundamento político, eis que, em Estados 

Democráticos de Direito, nenhum ato estatal pode ficar imune aos necessários 

controles, sendo este de nítida inspiração da Revolução Francesa. Finalmente, o 

quinto e mais importante argumento favorável ao princípio do duplo grau de 
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jurisdição é aquele que associa esse princípio a outros direitos e garantias 

fundamentais. 

Ora, nos dias de hoje, o grande desafio, a despeito de toda a evolução dos 

direitos fundamentais ao longo da história da humanidade, é obter efetivo respeito e 

aplicação dos direitos humanos pelos Estados, e, aqui, é relevante trazer à baila o 

raciocínio de Norberto Bobbio: “O problema fundamental em relação aos direitos do 

homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um 

problema não filosófico, mas político”50. 

Enfim, embora integre a tutela jurisdicional do processo, o princípio do duplo 

grau de jurisdição não é imposto como a exigência de ser irresistivelmente 

observado pela lei, mesmo porque a própria Carta Magna “abre caminho para casos 

em que a jurisdição é exercida em grau único, sem a possibilidade de recurso”, 

conforme destaca Cândido Rangel Dinamarco51. 

As próprias leis propiciam os remédios e podem, elas mesmas, limitar-lhes 

os casos e as oportunidades de uso, na lição de José Carlos Barbosa Moreira52, 

sem implicar em qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. As limitações ao 

direito ao recurso sofrerão, porém, o necessário balizamento decorrente da 

preservação das garantias processuais fundamentais dos jurisdicionados, a exemplo 

da igualdade, do contraditório, ou da necessária motivação das decisões judiciais, 

essas sim inafastáveis e não passíveis de relativização. 

 

3.2.2 Aspectos Polêmicos do Duplo Grau de Jurisdição na Doutrina 

 

A conceituação do princípio do duplo grau de jurisdição não é encontrada de 

forma expressa em nosso direito material, devendo se esclarecer que, embora 

esteja associado ao nome princípio, a sua conceituação não decorre de duplicidade 

de jurisdição, eis que a jurisdição é una, mas advém da possibilidade de reexame 

das decisões em face do desmembramento da competência dos julgadores. 

Em verdade, essa conceituação varia de acordo com os elementos adotados 

por cada doutrinador. Para Giuseppe Chiovenda, estar-se-ia diante da possibilidade 
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de toda causa transitar pela cognição plena de dois tribunais53. De sua vez, Andrea 

Proto Pisani entende que a questão se refere à existência de uma nova cognição em 

todas as questões que tenham sido objeto de exame por parte do juiz de primeiro 

grau54. Louis Asselin diz que o duplo grau representa a possibilidade de as questões 

litigiosas serem objeto de um duplo exame55. 

Já Luiz Guilherme Marinoni56 afirma se tratar de duplo juízo de mérito, ao 

passo que Oreste Laspro adota o entendimento que o duplo grau se encontra 

relacionado com “a possibilidade de duas decisões válidas e completas no mesmo 

processo, emanadas por juízes diferentes, prevalecendo sempre a segunda em 

relação à primeira”57. 

Na jurisprudência, também se pode encontrar conceituação do duplo grau de 

jurisdição, a exemplo do seguinte excerto do Supremo Tribunal Federal: 

 

Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser 
atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda 
clássica, com seus dois caracteres específicos: a possibilidade de 
um reexame integral da sentença de primeiro grau e que esse 
reexame seja confiado a órgão diverso do que a proferiu e de 
hierarquia superior na ordem judiciária58. 

 

Não obstante, existem doutrinadores processualistas que entendem o duplo 

grau de jurisdição como uma forma de controlar a atividade jurisdicional sob a 

premissa de que “nenhum ato estatal pode ficar imune aos necessários controles”59. 

Isso porque o duplo grau de jurisdição possui conotação política, haja vista o 

entendimento de que os membros do Poder Judiciário não foram legitimados pelo 

voto, motivo pelo qual se percebe um controle social mais frágil em relação a estes. 
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Desse modo, a interposição de recursos para fins de modificação de 

decisões, geralmente pronunciadas em juízo de grau inferior, possibilita um controle 

interno em relação à legalidade e ao viés justiceiro das decisões jurisdicionais. Para 

os eminentes processualistas, “o principal fundamento para a manutenção do 

princípio do duplo grau é de natureza política”60. 

Já no entendimento dos processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio 

Cruz Arenhart, há a expressa definição de que a finalidade do instituto em análise é 

amparar o inconformismo da parte vencida e promover a sua revisão em instância 

judicial superior, sem haver qualquer tipo de controle sobre as atividades dos juízes 

no que concerne ao exercício jurisdicional. O controle da atividade jurisdicional é 

realizado pelas corregedorias que possuem os tribunais61. 

Assim, enfatiza-se que as decisões injustas são passíveis de serem 

modificadas mediante a utilização prática do princípio do duplo grau de jurisdição, 

sendo que o controle das atividades dos juízes não é objeto do aspecto 

principiológico em comento, mas de setores administrativos que compõem o Poder 

Judiciário, o que revela o seu caráter eminentemente garantista (contra decisões 

injustas). 

Ainda, há quem entenda que o duplo grau de jurisdição visa a reavaliação do 

caso concreto para fins de proferir nova decisão por juízes que têm maior 

experiência, oferecendo, pois, maior segurança quanto à justiça, além de 

providenciar o maior cuidado do juiz de primeiro grau quando do pronunciamento de 

suas decisões, tendo em vista a possibilidade de serem revistas pelo tribunal62. 

Da ideia acima, pode-se perceber uma depreciação da importância do juízo 

de primeira instância, porquanto o entendimento de que o órgão colegiado é 

composto por juízes mais experientes, que contribuem para promover a segurança 

jurídica da tutela jurisdicional, denigre a relevância do magistrado singular, de 

primeiro grau, na verificação e julgamento do caso concreto. 

O argumento acima também ignora o fato de que o juiz singular é quem está 

mais próximo das partes e tem maior capacidade de visualização do melhor direito, 

haja vista que a fase instrutória é, a rigor, realizada e valorada aos olhos desse 
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magistrado. É a primeira instância que mais se aproxima da sociedade e que mais 

conhece os anseios das partes processuais. 

Sobre o princípio da imediatidade das provas, esclarece Ovídio A. Batista da 

Silva: 

 

Este princípio exige que o juiz que deverá julgar a causa haja assistido a 
produção das provas, em contato pessoal com as testemunhas, com os 
peritos e com as próprias partes, a quem deve ouvir, para recepção de 
depoimento formal e para simples esclarecimento sobre pontos relevantes 
de suas divergências

63
.  

 

Então, em prol da valorização do juiz de primeiro grau, fala-se do princípio 

da imediatidade da prova, sendo o magistrado o destinatário dos atos probatórios, 

tendo em vista ser este que irá valorar e aplicar tais provas, da forma mais 

garantidora da justiça possível, de modo que não há como prevalecer o argumento 

que defende a fragilidade e inconsistências das decisões proferidas pelo primeiro 

grau de jurisdição, porquanto “inexperiente”. 

Do mesmo modo, os processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 

Arenhart contrariam o entendimento de que o colegiado recursal contribui para uma 

maior segurança jurídica, observando: 

 

Trata-se, como é evidente, de grande equívoco, pois não se pode 
dizer que o juiz mais antigo, que não teve qualquer contato com as 
partes e com as provas, é necessariamente aquele que está em 
melhores condições de decidir. De qualquer maneira, em nenhum 
local alguém diria que o profissional mais antigo deve dar a última 
palavra sobre todos os casos, ai incluídos aqueles mais simples, que 
dispensam maiores divagações, principalmente quando se sabe que 
uma dupla revisão sempre implica maior gasto de tempo e que a 
demora sempre prejudica a parte que espera por solução64. 

 

A citação acima reproduzida, além de tratar acerca do equívoco de ocorrer 

melhor decisão em virtude da experiência dos magistrados, realça o aspecto do 

tempo em face do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que apesar da 

experiência dos magistrados que compõem os tribunais, a demora na decisão do 

processo gera desconforto e uma sensação de morosidade ao interessado.  
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Destarte, é o fator tempo, que será esmiuçado doravante, aspecto relevante 

para viabilizar o acesso à justiça pelas decisões jurisdicionais. 

É de fácil percepção que o duplo grau de jurisdição não visa à depreciação 

ou ao amedrontamento do magistrado de primeiro grau. Na verdade, o protagonista 

do instrumento processual em tela é a parte que ficou irresignada com o julgamento 

primeiro, e, para fins de melhor atender o acesso à justiça, requer a reapreciação 

dos fatos e provas entabulados no curso do processo judicial em análise. 

Outros argumentos são expostos pelos doutrinadores no sentido de 

descrever os aspectos negativos do duplo grau de jurisdição, como, por exemplo, a 

dificuldade do acesso à justiça em face do prolongamento no tempo do processo 

que, por sua vez, desemboca na elevação dos custos, denegrindo a capacidade 

financeira das partes, podendo, inclusive, amparar aquele que não tem razão na lide 

processual65. 

Falam os doutrinadores Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha 

em quebra da unidade do poder jurisdicional, porquanto a possibilidade do segundo 

grau manter ou reformar a sentença, sendo que qualquer delas reforça o descrédito 

da função jurisdicional. Isto porque a manutenção da sentença pelo colegiado ratifica 

a inutilidade dos atos do duplo grau, e a reforma da sentença resulta no desprestígio 

do primeiro grau66. 

Além disso, há o afastamento da verdade, haja vista a discrepância do 

resultado de segunda instância em relação ao de primeira, principalmente no que diz 

respeito à dificuldade de produção de provas no tribunal. Os autores supra citados, 

ainda, descrevem acerca da inutilidade do procedimento oral, tendo em vista que o 

procedimento do segundo grau é eminentemente escrito, ao contrário da produção 

de provas verificada na instância inferior67. 

São, portanto, argumentos que vão de encontro com o benefício do duplo 

grau de jurisdição em favor do sucumbente, mas que não alteram a possibilidade 

deste procurar uma segunda opinião acerca do caso levado a juízo, haja vista a sua 
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natureza de garantia constitucional fundamental, como já asseverado no tópico 

anterior. 

 

3.3 O DIREITO AO RECURSO: os Motivos para o seu Apontamento como Causa 

do Retardo na Prestação Jurisdicional e na Efetivação do Direito Material 

 

O exagero de recursos previstos na legislação processual civil permite que, 

ainda hoje, um litigante na área cível possa percorrer, em tese, cinco instâncias 

jurisdicionais antes de alcançar o julgamento definitivo da questão, podendo esperar 

vários anos para ter concluído o seu processo, fator que desestimula quem 

realmente precisa da justiça68.  

Sobre isso, Fernanda Medina Pantoja afirma que: 

 

Em geral, o tempo de tramitação dos processos em segundo grau de 
jurisdição transita entre 20 e 40 meses, ou seja, é 
extraordinariamente alto, máxime porque equivalente ao dobro do 
tempo de duração estimado em primeira instância (10 a 20 meses)69. 

 

Em verdade, existe previsto, no ordenamento processual civil, um elevado 

número de recursos protelatórios de uma decisão jurisdicional definitiva. Assim, 

estão enumerados 9 (nove) recursos no artigo 994 do Novo CPC70, quando antes 

eram previstos 8 (oito) recursos, nos termos do artigo 496, do antigo CPC71. Isso 

sem falar na remessa de ofício; nos embargos de declaração dobrados (contra a 

sentença e o acórdão), o que eleva esse número para 12 (doze); afora a 

possibilidade de impetração do mandado de segurança, este frequentemente 
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manejado como sucedâneo recursal, perfazendo, assim, mais de uma dúzia de 

recursos. 

Em vista do excessivo número de recursos pendentes de julgamento na 

grande maioria dos tribunais, principalmente nos Tribunais superiores, torna-se 

inviável que a promessa constitucional de tutela jurisdicional tempestiva e efetiva se 

torne realidade. 

O Ministro Humberto Gomes de Barros, em discurso de posse na 

presidência do STJ, em 07 de abril de 200872, mencionou que o excesso de feitos 

submetidos ao Tribunal Superior culminou por desvirtuar sua função original, sendo 

digno de registro, por pertinente, o seguinte trecho de seu discurso:  

 

Criado para funcionar como instância excepcional, o Tribunal da 
Federação desviou-se. Passou a dedicar mais da metade de sua 
atividade ao trato de agravos resultantes do indeferimento de 
agravos de instrumento – apelos indiscutivelmente ordinários. Essa 
circunstância nos relega ao status de corte semi-ordinária.  
O exagerado número de feitos intensificou a freqüência dos 
julgamentos, aumentando a possibilidade de erros, tornando 
insegura a jurisprudência. Insegura a jurisprudência, instaura-se o 
império da incerteza. Sem conhecer a correta e segura interpretação 
dos enunciados jurídicos, o cidadão queda-se no limbo da dúvida. O 
Superior Tribunal de Justiça deixou de ser o intérprete máximo e 
definitivo do Direito federal. Desviado de sua nobre função, tende a 
se tornar um fator de insegurança.  

 

Então, como já vem sendo implementado pelo CNJ, no projeto “Justiça em 

Números”, há de ser formulado um diagnóstico estatístico dessa crise dos recursos 

no âmbito de todos os Tribunais da Federação, com vista a serem promovidas 

mudanças legislativas e de gestão para a efetiva consecução dos ideais de 

celeridade e efetividade. 

A despeito da vigência de uma nova codificação do processo civil, 

considerando o modelo de processo constitucional e a necessidade de efetivação 

dos princípios do acesso à justiça e da duração razoável do processo, bem como o 

fato do recurso ser visto como um dos vilões da celeridade, da efetividade da 

prestação jurisdicional, ainda são prementes as alterações no sistema recursal. 

Com efeito, não se pode esquecer que o recurso não é o único responsável 

pela morosidade processual, ganhando destaque vários outros entraves como a falta 
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de estrutura dos órgãos jurisdicionais, que não contam com espaço físico adequado, 

funcionários em número insuficiente e sem a motivação necessária ao exercício de 

sua função (indispensável ao exercício da jurisdição). 

Mais adiante, serão apresentadas as modificações na legislação processual, 

a partir da vigência do novo Diploma Processual Civil, que vem para aprimorar – e 

não limitar – o sistema recursal cível brasileiro, embora que ocorra a supressão de 

desnecessários recursos, a exemplo dos embargos infringentes e do agravo retido e 

o acréscimo de outros (agravo interno e embargos de divergência), fazendo com que 

os tribunais brasileiros possam desempenhar suas funções com a qualidade e 

presteza que deles se esperam. Além do mais, nessa dissertação são propostas 

sugestões de outras mudanças que podem ser abraçadas, no escopo de ser 

realizado o ideal constitucional da celeridade e da efetividade de direitos. 

Ainda que os recursos excessivos fossem o maior problema a ser 

enfrentado, ele não poderia ser resolvido simplesmente com a eliminação dos 

recursos em geral, e que são instrumentos necessários ao cumprimento do 

contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque a garantia do duplo grau de 

jurisdição representa um corolário do princípio do devido processo legal. 

No presente tópico, merece ser destacado, como fator primordial para o 

retardo na prestação jurisdicional, o recurso de natureza protelatória, sendo o 

mesmo de difícil caracterização e conceituação, eis que, na doutrina, o tema não foi 

suficientemente discutido. 

Ovídio A. Baptista, na intenção de contribuir com o debate da questão, 

demonstra a sua preocupação com a exagerada possibilidade de protelar a lide, via 

procedimentos autorizados por lei, ao afirmar73: 

 

Tem-se dito que o instituto dos recursos, em direito processual, 
responde a uma exigência psicológica do ser humano, refletida em 
sua natural e compreensível inconformidade com as decisões 
judiciais que lhe sejam desfavoráveis. Não resta dúvida de que este 
sentimento é decisivo para explicar a criação e a permanência, 
historicamente universal, do instituto dos recursos. Mas não se deve 
perder de vista que o sentimento, em que se busca fundamentar os 
recursos, resume-se na compreensível segurança de que as partes 
podem gozar quando sabem que o juiz da causa terá sempre sua 
decisão sujeita ao julgamento. Isto, no entanto, não legitima que se 
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prodigalizem os recursos, reduzindo a limites intoleráveis a jurisdição 
de primeiro grau, como acontece entre nós […] 

 

Ora, para se alcançar uma correta e justa realização da vontade da lei é 

preciso chegar-se à verdade dos fatos submetidos à jurisdição, mas é cediço que a 

demora nessa investigação da verdade real pode conduzir à falta de efetividade do 

julgado.  

A busca dessa verdade é um dos princípios que regem o nosso 

ordenamento jurídico. Na Alemanha é primado a paz social, obtida através da rápida 

solução dos litígios, eis que, como já dissemos, a demora da justiça acarreta a 

descrença nela mesma.  

O direito brasileiro como sempre, e, a nosso ver, com razão, optou por 

sistema de certa forma eclético. Entretanto, recebeu a preferência do legislador 

pátrio a investigação exaustiva da verdade, haja vista as raízes de nosso direito – 

calcado no direito romano, canônico e português. 

Por assim ser o ordenamento jurídico brasileiro, o Código de Processo Civil 

admite uma série de recursos que são tidos por advogados e juízes como 

meramente protelatórios. É um ponto delicado e urgente a ser resolvido para que 

efetivamente tenhamos um aumento da produtividade e mais eficácia no resultado. 

Esses recursos protelatórios, muitas vezes, são usados de forma irresponsável por 

advogados, numa atitude de prejudicar o próprio direito em debate. Essa atitude 

acaba por promover a injustiça e a incerteza, já que o resultado da demanda pode 

ocorrer de maneira tardia, tornando ineficaz a tutela jurisdicional conferida e, via de 

consequência, sem efeito o direito material tutelado. 

Exemplo mais ilustrativo envolvendo a morosidade processual reside nas 

ações contra o Poder Público, em que o mais difícil não é obter do Poder Judiciário 

uma decisão favorável sobre o mérito da causa, mas sim quando a parte vencedora 

irá executar tal decisão, de modo a torná-la hábil a produzir os efeitos conquistados 

com a sentença. Longo e penoso caminho é percorrido e, após vários recursos, 

intermináveis cálculos, impugnações, embargos e previsões orçamentárias, obriga-

se o vencedor a depender, via precatório, da boa vontade da parte vencida, quando 

esta não resiste em encaminhar nova ação visando a rescindir a decisão que lhe foi 

desfavorável, perseguindo um terceiro tempo que na maioria das vezes acaba 

empurrando a parte mais frágil para a formalização de acordos desvantajosos. Tudo 
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isso, porém, tem por anteparo um considerável rol de recursos previstos na Lei 

processual. 

A jurisprudência tende a considerar recurso protelatório aquele em que a 

parte sucumbente apenas reitera os argumentos já discutidos e analisados em 

Juízo, e com base em precedentes jurisprudenciais já consolidados74. Com efeito, o 

princípio da concentração ou da eventualidade é de observância obrigatória, 

determinando que todas as defesas ou razões deverão ser formuladas de uma só 

vez, isto é, as razões de fato e de direito devem ser aduzidas na oportunidade 

processual adequada. 

Com efeito, ultrapassada a fase processual (exordial/contestação), estará 

defeso às partes suscitar novas razões (preclusão), tirantes às exceções e 

incidentes previstos legalmente. Via de regra, as razões que devem lastrear o 

recurso são aquelas que já foram consignadas no momento processual adequado, 

pois não será mais lícito à parte sucumbente suscitar novos fatos, salvo se provar 

que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 

Posto isso, vê-se que a protelação da demanda, via recursos legalmente 

admitidos, representa a maléfica contribuição para a não efetividade de direitos. 
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4 A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

4.1 PREMISSAS EPISTEMOLÓGICAS 

 

Diferente do princípio do duplo grau de jurisdição, a constitucionalidade do 

princípio da duração razoável do processo não é pauta de divergências doutrinárias, 

haja vista a expressividade no corpo da Constituição Federal, em seu artigo 5°, 

inciso LXXVIII, quando afirma que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

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

de sua tramitação”75, acrescido o texto pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004. 

O aspecto principiológico em comento dita a garantia de os jurisdicionados 

terem uma tutela jurisdicional em tempo hábil. Isto porque se entende que a justiça 

não é percebida apenas quando do exercício da atividade jurisdicional buscada pela 

parte provocante, mas quando esta é feita em face da razoabilidade do tempo 

prestado, no sentido de preservar a utilidade do direito garantido. 

A celeridade processual foi integrada ao ordenamento jurídico, 

primeiramente, pela Convenção Americana dos Direitos Humanos, na leitura do item 

1 do artigo 8º, o qual dispõe sobre as garantias judiciais, haja vista a segurança de 

que as pessoas terão o direito de serem ouvidas em prazo razoável, quer na esfera 

penal, quer na esfera civil, ou em qualquer área jurídica, quando da defesa de 

obrigações e direitos76. 

Salienta-se, todavia, que o Pacto de São José da Costa Rica, por ser um 

tratado internacional que visa à proteção dos direitos humanos, possui natureza 

constitucional em face do § 2º, do artigo 5°, da Constituição Federal, que não exclui 

os direitos e garantias adotados mediante tratados internacionais que a Federação 

participe77. Sendo assim, antes mesmo da EC n° 45/2004 integrar a duração 
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razoável do processo como uma garantia expressamente constitucional, esta já 

possuía natureza de direito fundamental em face do Tratado em tela, bem como do 

§ 2º, do artigo 5°, da CF/8878. 

A tutela jurisdicional em tempo razoável, consoante garante a CF/88, 

consiste em elemento integrante e formador do devido processo legal, tendo em 

vista que não existe justiça quando da atividade jurisdicional tardia. Neste sentido, 

enfatizam os doutrinadores Antônio Carlos de Araújo Cintra, Cândido Rangel 

Dinamarco e Ada Pellegrini Grinover: 

 

A garantia da prestação jurisdicional sem dilações indevidas integra o 
conjunto de garantias conhecidas como devido processo legal – 
porquanto justiça tardia não é verdadeira justiça. São expressas 
nesse ponto, entre outras, a Constituição espanhola de 1978 (art. 
24.2) e a canadense de 1982 (art. 11, letra b)79. 

 

O trecho doutrinário acima realça que o tempo, hoje, é uma das 

preocupações do ordenamento jurídico brasileiro, haja vista que a celeridade 

processual tem sido de grande relevância quando se pretende a melhor efetividade 

da jurisdição. Não se fala em justiça apenas quando se busca uma resposta do 

judiciário, e este, em algum momento, a prolata. 

Na verdade, o jurisdicionado se interessa por uma justiça menos morosa e 

mais útil aos seus anseios, ao passo que as “dilações indevidas” mostram-se 

contrárias às vertentes estabelecidas no direito contemporâneo. Busca-se uma 

adequação da atividade jurisdicional à dinamicidade das relações humanas, 

porquanto estas são, diariamente, modificadas pelas prementes necessidades 

supervenientes. 

Desde a legislação processual civil antes vigente, no sentido de sanar um 

pouco a morosidade na atividade jurisdicional, na redação dada pela Lei nº 8.952/94, 

ao artigo 273, do antigo CPC, previu a antecipação da tutela quando da existência 

da verossimilhança das alegações em face das provas inequívocas e “haja fundado 
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receio de dano irreparável ou de difícil reparação”80, ou a caracterização do abuso 

do direito de defesa ou propósito protelatório do réu, como uma forma de evitar a 

inutilidade da tutela quando da efetiva prestação jurisdicional. 

Outro mecanismo utilizado pelo outrora vigente CPC, foram as medidas 

cautelares que eram satisfeitas quando da existência dos requisitos básicos da 

fumaça do bom direito e do perigo da demora na prestação jurisdicional, além da 

tutela específica liminar nas ações de cumprimento de obrigações de fazer ou não 

fazer, e na ação que tivesse por objeto a entrega de coisa, quando da incidência de 

fundamento relevante e receio de ineficácia do provimento final. 

O atual CPC adota um sistema muito mais simples, ao unificar o regime, 

estabelecendo os mesmos requisitos para a concessão da tutela cautelar e da 

tutela satisfativa (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo). Com efeito, o parágrafo único do artigo 29481 deixa claro que a 

tutela de urgência é gênero, o qual inclui as duas espécies (tutela cautelar e tutela 

antecipada). Já o artigo 30082 estabelece as mesmas exigências para autorizar a 

concessão de ambas. Com efeito, a Lei nº 13.105 de 2015 permite que as medidas 

provisórias sejam pleiteadas e deferidas nos autos da ação principal.  

Quando os doutrinadores realçam sobre a inconveniência processual das 

dilações indevidas, fala-se em instrumento do devido processo legal. Isto porque a 

demora no processo judicial ocorre, em regra, pela obediência aos atos processuais, 

principalmente no que pertine aos princípios da ampla defesa e do contraditório, os 

quais devem ser respeitados, embora demande um lapso de tempo maior para a 

conclusão do feito. 

A regra do artigo 188, do antes vigente Código de Processo Civil, por 

exemplo, que determinava o prazo em quádruplo para contestar e em dobro para 

recorrer, quando for parte a Fazenda Pública ou o Ministério Público, deve ser 
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obedecida em nome dos princípios da ampla defesa e do contraditório, mesmo com 

a flagrante sensação de que o processo ficaria estabilizado por considerável lapso 

de tempo. 

Desse modo, relevante destacar que o Novo Código de Processo Civil 

(NCPC), disciplinado pela Lei nº 13.105/15, realça que todas as manifestações do 

Ministério Público e das pessoas jurídicas de direitos públicos ou entidades 

federativas serão feitas no prazo em dobro, deixando de contemplar o Novo CPC o 

prazo em quádruplo para contestar, segundo redação dos artigos 180 e 183 da nova 

legislação83. 

Não se fala, no caso acima, em morosidade inadequada, mas em regra 

processual que deve ser vislumbrada em obediência ao devido processo legal. Diz-

se tempo como elemento essencial à atividade jurisdicional, tendo em vista que o 

magistrado precisa de razoável período para analisar o caso apresentado e dizer o 

direito conforme lhe é exigido. 

Araken de Assis orienta que a abreviação do processo judicial deve ser para 

melhorar a sua qualidade, mas não para subtrair direitos fundamentais das partes 

que compõem o litígio processual, realçando, ainda, que o processo justo nem 

sempre advém de um processo cujos atos são perfectibilizados de forma mais 

rápida84. 

O tempo, além disso, deve ser instrumento de defesa e contraditório da 

parte, porquanto deve ser ofertado de maneira isonômica no sentido de respeitar a 

democracia processual, ao passo que “há que se distribuir o tempo entre as partes 

para se respeitar o princípio da isonomia e a ideia da democracia subjacente à 

noção de processo”85.  
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Na verdade, as dilações indevidas ocorrem pela inércia do órgão 

jurisdicional em promover a continuidade dos atos processuais, o lapso de tempo 

entre um ato e outro sem qualquer movimentação processual dependente, em regra, 

da secretaria judiciária, ou mesmo a não colaboração da parte processual com a 

resolução do litígio, como quando o autor, por mais de 30 (trinta) dias, abandona a 

causa sem promover as diligências que lhe compete86, dentre outros exemplos 

cotidianos. 

Nesses termos, o direito não se restringe à busca pela materialidade da 

circunstância apresentada em juízo da melhor maneira que o procurador judicial 

entende. Não basta, para conseguir a melhor justiça, buscar a solução de mérito, 

imprescinde, conforme aduz Humberto Theodoro Junior, que a pretensão seja 

alcançada o quanto antes, no sentido de obstar procrastinações que não se 

relacionam com o devido processo legal e, por conseguinte, com sentimento de 

justiça87. 

Não é coerente com o devido processo legal, todavia, a celeridade 

processual desenfreada sem perceber a incidência de vícios que prejudicam a 

solução material do litígio, conforme sentido apresentado por Luiz Guilherme 

Marinoni: 

 

Não há racionalidade em admitir que o processo prossiga quando 
apresenta defeitos ou irregularidades capazes de comprometer a 
análise da pretensão à tutela jurisdicional do direito. Admitir o 
prosseguimento do processo em tais condições significaria violação 
dos direitos fundamentais à tutela jurisdicional efetiva e à duração 
razoável do processo. Isso porque tais direitos fundamentais são 
voltados a uma tutela efetiva e tempestiva, o que é inviável quando 
existem defeitos ou irregularidades processuais capazes de 
comprometer o julgamento do mérito88. 

 

Consoante exposição doutrinária acima, a tutela jurisdicional, além de ser 

proferida em tempo hábil, deve ser efetiva e sem qualquer mecanismo de inutilidade 

que ponha a perder todos os atos processuais. A ausência de vícios e obediência ao 
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devido processo legal contribui para a legitimidade dos atos processuais cumpridos, 

além de colaborar com a razoabilidade do lapso temporal para fins de concretização 

da atividade jurisdicional. 

Isto porque, conforme anunciado, não se permite a continuidade de atos 

processuais quando maculada sua legitimidade pela perfectibilização de condutas 

viciadas, devendo respeitar, desta feita, o tempo processual adequado como sendo, 

também, um instrumento do devido processo legal, ao passo que “acelerar a 

prestação da tutela jurisdicional sem ofender os direitos fundamentais de defesa é a 

grande questão da processualística moderna”89. 

Cumpre salientar, ainda, que a relevância da duração razoável do processo 

é tamanha que o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) traz de forma 

expressa a garantia constitucional em comento, haja vista o artigo 4º dissertar que 

“as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 

incluída a atividade satisfativa”90; disciplinando, ainda, o artigo 6º, que “todos os 

sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva”91 

Observa-se a imperatividade do princípio em tela no direito processual civil, 

porquanto a expressividade na nova legislação processual civil, inclusive, torna 

obrigatória a cooperação das partes em promover a resolução do processo em 

tempo hábil, cumprindo, por óbvio, com diligência, todos os mandamentos 

processuais para fins de respeitar além da garantia constitucional em comento, o 

devido processo legal. 

Há a relação, todavia, da duração razoável do processo com o princípio do 

impulso oficial, tendo em vista que ao juiz compete a atribuição de impulsionar os 

atos processuais para que não haja uma paralisação injustificada do processo 

judicial, o que é compatível com o interesse do Estado em solucionar as causas em 

tempo hábil92. 
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A disposição normativa do Novo CPC referente ao princípio da duração 

razoável do processo foi objeto de observação por Gustavo Henrique Schneider 

Nunes, nos seguintes termos: 

 

De acordo com o princípio da demanda, ao jurisdicionado é conferida 
a faculdade de movimentar o Poder Judiciário, mas, em 
contrapartida, o princípio do impulso oficial determina que é o juiz 
quem deve fazer com que o processo venha a se desenvolver 
regularmente, responsabilizando-se, inclusive, a parte que incorrer 
em uma das hipóteses de litigância de má-fé prevista no art. 17 do 
CPC93. 

 

A citação acima reproduzida, pois, realça a importância da conduta do 

magistrado na presidência do processo, devendo ser compreendido que, no artigo 

125, inciso II, do Código de Processo Civil antigo94, havia a expressa obrigação do 

julgador em “velar pela rápida solução do litígio”, sendo que, no Novo CPC, a 

competência em comento está disposta no artigo 139, inciso II95. 

Depreende-se, portanto, a importância da resolução do litígio em tempo 

hábil, porquanto ser garantia constitucional de assaz relevância para o 

jurisdicionado, quando da busca pela tutela jurisdicional em decorrência de 

pretensão resistida pela parte a qual ocupa, até mesmo no sentido de contemplar o 

devido processo legal entabulado no inciso LIV, do artigo 5º, da Constituição 

Federal. 

 

4.2 CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO 

 

O primeiro questionamento sobre o tema é saber qual o limite de tempo 

considerado razoável para a duração de um processo. Logicamente, não se afigura 

adequado definir, com exatidão, um prazo fixo para definir a razoabilidade de tempo 
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de tramitação de um processo. Todavia, há doutrinadores que se preocupam em 

definir esse prazo, especialmente por terem em vista eventual descumprimento à 

garantia da razoável duração do processo. 

Fernando da Fonseca Gajardoni96 afirma que em sistemas processuais 

preclusivos e de prazos predominantemente peremptórios, a exemplo do Brasil, o 

tempo ideal do processo corresponderia à soma dos prazos previstos na Codificação 

Processual Civil para o cumprimento de todos os autos que compõem o 

procedimento, somado ao tempo de trânsito em julgado, sendo intempestiva a tutela 

jurisdicional prestada além desse prazo. Segue o mesmo posicionamento, 

Alessandra Spalding97, ao somar os prazos de cada fase do procedimento ordinário, 

desde o ajuizamento da ação até a prolação de sentença de primeiro grau, obtendo 

o total de 131 (cento e trinta e um) dias, período de tempo este que identificaria um 

processo com duração razoável, ressaltando, no entanto, que o prazo variaria de 

acordo com as peculiaridades da lide.  

Na doutrina espanhola, compartilhando entendimento semelhante ao acima, 

porém mais elaborado e minucioso, divide-se os feitos em grupos de acordo com as 

matérias versadas (penal, de estado e capacidade das pessoas, laboral e de 

seguridade social e o restante das matérias), de acordo com a singeleza ou 

complexidade da causa, conforme as paralisações surgidas ao longo do trâmite 

processual e se houve comportamento indevido ou não pelas partes; concluindo, por 

exemplo, que a duração de um processo penal pode ser considerada irrazoável 

quando exceda os seguintes prazos: 1) para processos singelos e sem 

comportamento indevido das partes: 5 anos; 2) para processos complexos e/ou com 

comportamento indevido das partes: 7 anos; 3) período de inatividade permitido: 1 

ano98. 

Tais posicionamentos são bastante criticados por parcela significativa de 

juristas. Sobre isso, Francisco Wildo Lacerda Dantas99 defende se tratar de um 
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conceito razoável, concluindo que a questão não pode ser resolvida por operação 

aritmética. Certamente, o que se assegura é a duração razoável de um processo 

considerado globalmente, e não de acordo com os prazos previstos para cada ato 

processual previsto em lei.  

Com efeito, o atraso injustificado na tramitação dos processos não se produz 

necessariamente pelo simples descumprimento das normas sobre prazos 

processuais, e sim pelo fato de que a pretensão deduzida em juízo não se resolva 

definitivamente em um prazo razoável. 

Em importante julgado, o Tribunal Constitucional da Espanha, na sentença 

nº 5, de 23.1.1985, declarou100: 

 

El artículo 24.2 no ha constitucionalizado el derecho a los plazos; ha 
constitucionalizado, configurando como um derecho fundamental, 
com todo lo que esto significa, el derecho de toda persona a que su 
causa se resuelva dentro de um tempo razonable. [...] 
Este concepto (el de processo sin dilaciones indebidas o em um 
tempo razonable) es um concepto indeterminado o aberto que ha de 
se dotado de contenido concreto em cada caso atendendo a critérios 
objetivos congruentes com su enunciado genérico. 

 

No mesmo pensar, José Rogério Cruz e Tucci101 entende que se mostra 

“impossível fixar a priori uma regra específica, determinante das violações ao direito 

à tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável”, e que a razoabilidade em tela 

carece de limites precisos. 

Como já afirmado, o aludido prazo varia de caso a caso, dependendo, dentre 

outros fatores, das provas que deverão ser produzidas, da complexidade da questão 

a ser decidida, da atuação das partes, dos órgãos estatais (Ministério Público e 

Defensoria Pública, por exemplo) e de outros profissionais que possam atuar no 

processo (a exemplo de peritos). 

Embora possa se adotar o entendimento alusivo à somatória dos dias 

transcorridos em cada etapa procedimental, ainda assim se mostra impossível 

indicar, exatamente, o prazo razoável a ser seguido, esbarrando a tentativa de gerar 

um prazo fixo e pré-determinado em óbices de ordem prática. Recorda-se que o 
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artigo 281 do CPC, que tratava do procedimento sumaríssimo, definia a duração 

completa do processo sob esse rito em 90 (noventa) dias, findando tal dispositivo 

revogado pela Lei nº 9.245/95, face à total ausência de efetividade102. 

Na realidade, somente será possível averiguar, caso a caso, se um processo 

tramita em prazo razoável, e de acordo com a sua complexidade e segundo um juízo 

de razoabilidade, bom-senso e ponderação, amparando-se, por óbvio, em uma 

perspectiva qualitativa, de forma que seja analisado não apenas o transcurso do 

tempo, de per si, mas como esse tempo foi utilizado no desenvolvimento do 

processo e se compatível com a atividade jurisdicional prestada. 

Desse modo, cabe às cortes de justiça, na práxis cotidiana, indicar os 

critérios de objetivação da razoabilidade e ponderação no caso concreto, sob pena 

de se tornar inútil a garantia da razoável duração do processo, cujo conceito é 

bastante maleável e impreciso. 

 Por óbvio, um processo com duração há 20 (vinte) anos sem desfecho 

estará violando o princípio da duração razoável do processo, tendo essa 

razoabilidade um conteúdo mínimo que permite ser identificado103. 

No pensamento de Danielle Annoni104: 

 

A definição precisa do que se deve entender por prestação da 
justiça em um prazo razoável ainda está em construção, mas, 
por certo, já se pode identificar quando este direito do cidadão 
não foi respeitado, culminando na demora da prestação 
jurisdicional, ou seja, em atividade defeituosa do Estado ao 
dizer o direito, o que enseja responsabilização. 

 

Por outro lado, torna-se mais difícil averiguar a ausência de razoabilidade 

nos casos de duração não tão extremada sem resolução da lide, de modo que 

existem algumas outras classificações e diferentes critérios adotados, chamando 

especial atenção os quatro critérios do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, 

desenvolvidos após vários julgamentos envolvendo essa temática, e que foram 

adotados por Cortes de diversos países. São eles: 1) a complexidade do litígio; 2) a 
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conduta pessoal da parte lesada; 3) a conduta das autoridades envolvidas no 

processo; e 4) o interesse em jogo para o demandante da indenização105. 

Sobre esse TEDH, oportuno citar, mais uma vez, o comentário de Danielle 

Annoni106, verbis: 

 

Não coincidentemente, os critérios adotados pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos são os mesmos adotados pelo 
Tribunal Europeu, quais sejam: a complexidade do caso, a conduta 
das partes e a conduta da autoridade competente que apreciou o 
caso na ordem interna. 

Isso se deve a um simples fato: a experiência do Tribunal 
Europeu de Direitos Humanos, que herdou a jurisprudência da 
Corte Européia de Direitos Humanos e da extinta Comissão 
Européia de Direitos Humanos. 

 

Quanto ao primeiro critério indicado pelo TEDH, o da complexidade do litígio, 

este pode advir tanto dos fatos da causa como do direito aplicável. O Tribunal 

Europeu tem admitido a existência de complexidade jurídica procedimental em 

função da dificuldade de encontrar determinadas testemunhas, ou da necessidade 

de produção de provas periciais especializadas, ou, ainda, da multiplicidade de 

incidentes processuais, por exemplo, e da apresentação de questões novas e de 

difícil interpretação jurídica107, sendo esta última situação bastante corrente na 

experiência brasileira. 

 Noutra quadra, a jurisprudência do TEDH exige também, para aferir acerca 

da razoabilidade do tempo transcorrido no caso concreto, como foi o comportamento 

das partes ao longo da lide: se cumpriram diligentemente as suas obrigações, 

deveres e ônus processuais, ou não. Logicamente, o que deve ser objeto de sanção 

é o abuso do direito e o intuito protelatório das partes, pronunciando aquele Tribunal 

Europeu, no caso Yagci y Sargin, de 08.6.1995, que “no se pude reprochar a los 
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acusados haber sacado todo el partido posible a los recursos oferecidos por el 

ordenamento interno para assegurar su defensa”108. 

Alusivamente à conduta das autoridades envolvidas no processo, estas 

devem atuar em favor da célere tramitação do processo, porquanto, quanto a elas, 

também se dirige o respeito ao direito fundamental à razoável duração do processo. 

Se o retardamento do processo for imputável à conduta das autoridades públicas 

atuantes na lide, afigurar-se-á um dos elementos de responsabilização estatal por 

lesão àquela garantia fundamental. Isso representa o combate aos chamados 

“tempos mortos”, ou dilações judiciais indevidas, que se originam, via de regra, da 

inércia dos órgãos judiciais, da grave desorganização e falhas estruturais na 

Administração da Justiça, e, até mesmo, da promoção de atos processuais 

desnecessários. 

Por derradeiro, o critério denominado pelos italianos de “posta in gioco” é 

uma situação peculiar vivenciada pela parte lesada no plano concreto, a exemplo da 

privação da liberdade, de processo que envolva prestação alimentar à pessoa idosa 

e da necessidade de um portador de doença grave no que se refere ao 

medicamento de alto custo para o seu tratamento. Nesse contexto, o TEDH formulou 

a seguinte escala de prioridades com base no conteúdo das demandadas: 1) 

processos penais; 2) processos sobre o estado e a capacidade das pessoas; 3) 

processos trabalhistas e de seguridade social; 4) os tipos residuais109. Merecendo 

também serem destacados casos familiares de adoção, que envolvam pessoas 

portadoras de deficiência, com idade avançada, entre outros. 

A importância do objeto litigioso e sua repercussão para a parte prejudicada 

pela demora também são reconhecidos no Brasil. Na opinião de Aguiar Dias, os 

erros judiciais que atingem a liberdade e a honra demandam reparação mais 

enérgica do que aqueles que prejudicam tão-somente o patrimônio110. 

Para finalizar esse tópico, que cuida de estimar tempo razoável para a 

finalização de processo judicial, é válido um registro interessante que diz respeito a 

processo que foi ajuizado na Comarca de Jucurutu, neste Estado do Rio Grande do 

Norte, e que foi julgado em menos de 24 horas, sendo notícia em vários sites, dentre 
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eles o site do Conselho Nacional de Justiça, que divulgou o caso inusitado de 

celeríssima tramitação processual com o seguinte destaque111: 

 

O Poder Judiciário busca a cada dia mecanismos para proporcionar 
celeridade no andamento processual com ajuda dos avanços 
tecnológicos, como a virtualização processual. Um exemplo é a 
Comarca de Jucurutu, no Rio Grande do Norte, que prolatou uma 
sentença em menos de 24 horas.  
Três irmãs requereram o levantamento de uma quantia junto ao 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), deixada por sua mãe, 
já falecida. O pedido, formulado no último dia 20, às 17 horas, foi 
deferido no dia seguinte (21/05) às 11 horas. Com isso foi deferido o 
pedido, determinada a expedição do alvará judicial em favor das 
filhas, para levantar a quantia de R$ 248,89 junto ao INSS, 
atualizada até maio de 2008, referente ao benefício que a falecida 
recebia mensalmente.  
A sentença foi proferida pelo juiz de direito e diretor do foro de 
Jucurutu, Paulo Maia. Todos os dados desse processo podem ser 
acessados pelo site do TJRN, através da consulta processual, com o 
nº 118.08.000465-9 – Comarca de Jucurutu/RN.  

 

4.3 A GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E O FATOR 

TEMPO NO PROCESSO JUDICIAL 

 

O acesso à justiça no direito brasileiro constitui uma garantia constitucional 

extraída no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o qual disciplina que “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”112. 

Deve-se prestar a adequada tutela jurisdicional do Estado, porquanto ser uma 

garantia que não pode ser excepcionada, conforme entendimento de Ana Cândida 

Menezes Marcato113. 

Cumpre aferir que o acesso à justiça é muito mais amplo do que o direito de 

ação, isto é, do que o direito de levar ao judiciário uma pretensão resistida no 

sentido de que este, mediante atividade jurisdicional, diga o verdadeiro direito 

material a ser garantido. Na verdade, o acesso à justiça, em análise ainda 
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perfunctória, consiste na possibilidade do jurisdicionado alcançar a efetividade da 

ordem jurídica através de processo e procedimentos justos. 

A garantia constitucional em análise tem forte liame com a efetividade do 

processo judicial, isto porque a amplitude do acesso à justiça decorre da 

possibilidade de mais jurisdicionados buscarem o Poder Judiciário para fins de 

solucionar litígios, garantindo a estes todos os recursos processuais de 

concretização do contraditório e da ampla defesa, perfectibilizando, por conseguinte, 

o devido processo legal, no sentido de realizar uma solução judicial mais próxima da 

justiça114. 

Com o fito de melhor atender o acesso à justiça em relação a maior 

quantidade de jurisdicionados, a Constituição, no inciso LXXIV, do artigo 5º – 

dispositivo em que se encontra a maior densidade de princípios e garantias 

fundamentais, disciplina a “assistência judiciária integral e gratuita” àqueles que 

provarem a incapacidade financeira para custear os dispêndios de um processo 

judicial. Tal direito é disciplinado pela Lei nº 1.060/50, bastando que a parte declare, 

na petição inicial, que não tem condições de pagar as custas processuais115. 

Salienta-se que o Novo Código de Processo Civil, quando da entrada de sua 

vigência em 16 de março de 2016, revogou os principais dispositivos da Lei nº 

1.060/50116, porquanto aquele disporá acerca do assunto, em face da redação do 

artigo 26, inciso II, que garantirá a assistência judiciária aos necessitados brasileiros 

ou estrangeiros, residentes ou não no país117. 

Ainda, para facilitar o acesso à justiça para mais jurisdicionados, o antigo 

Código de Processo Civil estabeleceu foros privilegiados em função da 
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hipossuficiência e vulnerabilidade da parte processual, como o disposto no seu 

artigo 100 acerca da competência do foro da residência da mulher em ações de 

divórcio, do foro do alimentando nas ações de alimentos, do devedor quando da 

ação que busca a anulação de determinado título, dentre outros118. 

Segue o viés acima o Código de Defesa do Consumidor, quando facultou ao 

consumidor a possibilidade de ajuizar ação no foro de sua residência, justamente 

para fins de aplicar uma isonomia material, porquanto ser flagrante a natureza 

vulnerável do consumidor em relação ao fornecedor de produtos ou serviços 

defeituosos119. 

Percebe-se que são formas de superar obstáculos para que o jurisdicionado 

possa buscar a tutela jurisdicional sem que haja qualquer sacrifício patrimonial em 

prol da dignidade humana, seja na impossibilidade de pagamento das despesas 

regulares com os atos processuais, ou mesmo para evitar os custos com transporte 

quando da competência de julgamento de comarca distante. 

Igualmente, não se pode deixar de realçar que o foro privilegiado da mulher 

em ações de divórcios ou separação, na Lei nº 13.105/15, deixou de ter vigência no 

ordenamento jurídico, dando lugar ao domicílio do guardião do filho incapaz, o último 

domicílio do casal quando da ausência de filho incapaz, ou o domicílio do réu, 

quando nenhuma das partes residirem no domicílio onde houve a manutenção da 

convivência matrimonial. É o que dispõe o artigo 25, inciso I, daquela lei120. 
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O acesso à justiça é garantia fundamental coerente com o Estado 

Democrático de Direito, tendo por desiderato tornar equânime o acesso ao Poder 

Judiciário, além de tornar mais justo os atos processuais, tendo em vista uma 

solução jurisdicional mais próxima do melhor direito, haja vista o respeito e 

obediência ao devido processo legal, este, reitere-se, garantia fundamental e 

insuscetível de exceção. 

Humberto Theodoro Júnior associa a efetividade do processo justo ao direito 

do acesso à justiça, ao dizer: 

 

Nesta ordem de ideias, o processo, para ser justo, nos moldes 
constitucionais do Estado Democrático de Direito, terá de consagrar, 
no plano procedimental: a) o direito de acesso à justiça; b) o direito 
de defesa; c) o contraditório e a paridade de armas (processuais) 
entre as partes; d) a independência e a imparcialidade do juiz; e) a 
obrigatoriedade da motivação dos provimentos judiciais decisórios; f) 
a garantia de uma duração razoável, que proporcione uma 
tempestiva tutela jurisdicional121. 

 

Do entendimento doutrinário acima, percebe-se que o acesso à justiça 

decorre do absoluto respeito, no âmbito processual, aos recursos necessários ao 

devido processo legal, jamais afastando a obrigatoriedade do magistrado de 

fundamentar as decisões tomadas no curso do processo, porquanto ser 

imprescindível à prestação jurisdicional efetiva, conforme dispõe o inciso IX, do 

artigo 93, da Constituição Federal122, incluído pela EC nº 45/2004. 

Vê-se que o Estado Democrático de Direito, com a ampliação do acesso à 

ordem jurídica justa, tem aproximado o Poder Judiciário da sociedade, além de 

estreitar as relações entre o Poder Público e a coletividade, sendo essa a maior 

destinatária dos seus atos. Há a demonstração de que Estado não ignora a 

realidade desigual dos diversos setores sociais com o objetivo de efetivar a isonomia 
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material, sob pena de deixar de ser atendidas as necessidades dos jurisdicionados, 

ou mesmo atendê-las de forma parcial. 

Gustavo Henrique Schneider Nunes enfatiza que as medidas de ampliação 

do acesso à justiça tendem a obstaculizar a chamada litigiosidade contida, tendo em 

vista a realidade de que o jurisdicionado, ao se deparar com uma lesão ou ameaça a 

lesionar um direito seu, não procura o Poder Judiciário, por achá-lo inacessível, 

suportando, erroneamente, as consequências da lesão sofrida a seu direito123. 

É uma forma de mitigar a natureza elitista do Poder Judiciário, tendo em 

vista que a grande massa populacional não tem ciência dos direitos lhes garantidos 

pelo ordenamento jurídico, além do fato de que poucas são as pessoas que 

contratam advogados e custeiam as despesas processuais, sem que isso implique 

em prejuízo à dignidade humana quanto ao sustento próprio e ao de sua família124. 

No dizer da efetividade como um mecanismo de justificação do acesso à 

ordem judicial, compreende, segundo Luiz Roberto Barroso, a concretização do 

Direito e a percepção palpável da função social desta, porquanto representar “a 

materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, 

tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade 

social”125. 

Entende-se por efetividade da norma, além do conceito acima reproduzido, 

uma melhor adequação às circunstâncias peculiares apresentadas em sociedade, 

no sentido de que a norma que não corresponde aos anseios sociais não encontra 

espaço para efetivação e, por conseguinte, o Poder Judiciário não poderá aplicá-la, 

sob pena de não fazer justiça, mas apenas uma atividade sem qualquer valor social. 

Então, busca-se, com a garantia do acesso à justiça, a perfectibilização de 

um processo justo, com a utilização de todos os recursos processuais que tornem 

acessíveis ao jurisdicionado os mecanismos para melhor atender suas 

necessidades, porquanto a efetivação das garantias fundamentais vem entabulada 

pelo ordenamento jurídico nacional à luz da Constituição Federal. 

Também, há de se aferir acerca de outra roupagem que repercute na 

ampliação da garantia constitucional em análise, como a superação do excesso de 
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formalismo quando da percepção dos atos processuais126. Ora, como se sabe, o 

excesso de formalismo do Poder Judiciário é fonte de entraves processuais que 

trazem mais prejuízos às partes do que benefícios. Na verdade, beneficia aquele 

que pretende estender ao máximo a obrigação de adimplir determinada prestação. 

O formalismo exacerbado nada tem a ver com o acesso à justiça, porquanto 

o exagero é prescindível, haja vista a não desobediência ao devido processo legal 

para evitar prejuízos a qualquer das partes. Sendo que o apego ao formalismo é 

dissonante da boa-fé processual e dificulta, por conseguinte, a atividade 

jurisdicional. 

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Habeas Corpus nº 101132, 

cuja relatoria foi exercida pelo Ministro Luiz Fux, reproduziu na ementa a lição de 

Paolo Comanducci sobre a ofensividade processual do formalismo exagerado: 

 

O formalismo desmesurado ignora a boa-fé processual que se exige 
de todos os sujeitos do processo, inclusive, e com maior razão, do 
Estado-Juiz, bem como se afasta da visão neoconstitucionalista do 
direito, cuja teoria prescreve o legicentrismo e o formalismo 
interpretativo na análise do sistema jurídico, desenvolvendo 
mecanismos para a efetividade dos princípios constitucionais que 
abarcam os valores mais caros à nossa sociedade127. 

 

Os entraves processuais, portanto, são vilões do efetivo acesso à justiça, 

devendo ser mais uma vertente a ser resolvida pelo Poder Judiciário. A propósito, 

vem ganhando aplicabilidade nos diversos tribunais nacionais a mitigação do apego 

exagerado ao formalismo, ao entendimento de que a concretização do direito na 

seara social é mais relevante do que cumprir atos que não influem no resultado 

processual, desde que respeitado, frise-se, o devido processo legal128. 
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Compreende-se, portanto, que a facilitação da garantia do acesso à justiça 

consiste na efetivação de medidas que alcançam as mais diversas searas, no 

sentido de adaptar a norma para fins de considerar as nuances sociais, além de 

implantar mecanismos jurisdicionais que garantam o acesso à ordem judiciária como 

uma forma de efetivar o direito buscado em tempo hábil e de forma adequada. 

 

4.4 A CELERIDADE PROCESSUAL COMO PROPOSIÇÃO METAJURÍDICA E A 

POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO REDUCIONISTA DO DUPLO GRAU DE 

JURISDIÇÃO 

 

O acesso à ordem jurisdicional, conforme preceituado outrora, consiste na 

satisfação de vários aspectos sociais e procedimentais para que o jurisdicionado 

consiga, mediante atividade judiciária, alcançar a tutela pretendida da forma menos 

dispendiosa e tempestiva possível, de modo a propiciar a utilidade do direito. 

Como visto, o acesso à justiça, pois, consiste em garantia preconizada 

basicamente pelo inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, não consistindo 

em mero direito à interposição da ação, mas, em especial, à facilitação de meios 

para que o processo judicial não tenha tanto efeito financeiro aos necessitados na 

forma da lei, e não seja duradouro ao ponto de configurar a inutilidade do objeto 

vindicado. 

Cumpre ratificar, portanto, que o acesso à justiça é imprescindível ao Estado 

Democrático de Direito, sendo, que, nos moldes de Gustavo Henrique Shneider 

Nunes: 

 

[...] ‘não há como pensar em proibição da tutela privada e, assim, em 
Estado, sem se viabilizar a todos a possibilidade de efetivo acesso 
ao Poder Judiciário’. Os obstáculos ao acesso à justiça hão de ser 
superados, ante a assertiva de que ‘ter direito e não poder tutelá-los 
certamente é o mesmo do que não os ter’129. 
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O eminente doutrinador realça que o acesso à justiça é a desconstituição de 

obstáculos em favor do jurisdicionado, para que este possa, com maior facilidade, 

buscar a efetividade jurisdicional sem que haja qualquer dano em desfavor do seu 

direito. Nesse quadrante, pode-se atestar que um dos maiores obstáculos 

percebidos na contemporaneidade é, justamente, a demora na resolução dos litígios 

judiciais. Isso porque a grande demanda de processos judiciais, cumulada com o 

despreparo ou a falta de estrutura do Poder Judiciário, gera uma percepção de 

morosidade dos seus atos ao ponto de proporcionar à sociedade uma insegurança 

jurídica em relação à atividade. Tal entendimento decorre do fato de que o devido 

processo legal, ao ser observado quando da perfectibilização de atos processuais, 

demanda tempo maior do que o esperado, haja vista a situação de superlotação das 

estantes desse Poder. 

Não se pode garantir o acesso à justiça, nestes moldes, quando da tutela 

jurisdicional for intempestiva, sem que haja uma maior valorização do princípio da 

duração razoável do processo que, por sua vez, no atual Código de Processo Civil, 

consiste em dever do juiz, como dirigente processual, primar pela solução rápida do 

litígio, nos moldes do artigo 125, do anterior CPC, correspondente ao artigo 139, do 

atual CPC, consoante exposição feita acima. 

Todavia, a rapidez preconizada no ordenamento jurídico não pode gerar a 

injustiça social, haja vista que o tempo, além de ser inimigo do processo frente à 

realidade social, é aliado dos atos processuais, de modo que se faz necessária a 

devida percepção de cada fase para o acesso à justiça. 

No mesmo sentir, Teori Albino Zavascki relata que o decurso do tempo é 

imprescindível para a promoção da segurança jurídica, haja vista a necessidade de 

perceber o real direito vindicado a fim de que seja consolidado judicialmente, mas 

realça que, em determinados casos, torna-se o tempo incompatível com a 

efetividade da jurisdição, motivo pelo qual a tutela antecipada é um dos meios de 

burlar a demora do processo judicial130. 

Ante essa realidade, Fredie Didier Júnior enfatiza que “não existe um 

princípio da celeridade. O Processo não tem de ser rápido/célere: o processo deve 
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demorar o tempo necessário e adequado à solução do caso submetido ao órgão 

jurisdicional”131. A referida consideração, portanto, realça a duração razoável do 

processo judicial para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, mas não o 

desenfreamento de atos que prejudicam, inclusive, a apreciação dos documentos 

para fins de chegar mais próximo à verdade. 

Nos termos da duração adequada do processo judicial, novamente Teori 

Albino Zavascki leciona que o acesso à justiça é compreendido como a obtenção de 

decisão justa e eficaz no plano dos fatos em prazo adequado, não havendo restrição 

ao direito de provocação do Poder Judiciário; sendo, pois, bem mais amplo, 

conforme aduzido em outro momento. 

Percebe-se que o tempo é de suma importância para o conhecimento da 

segurança jurídica, e também para o respeito da efetividade da tutela jurisdicional. 

Disso, extrai-se o entendimento de que o ordenamento jurídico nacional, 

principalmente na órbita do direito processual civil, vem mitigando os mecanismos 

de duplo grau de jurisdição para promover a duração razoável do processo. 

É o que se percebe quando da visualização dos instrumentos processuais a 

serem conferidos mais adiante, como a súmula impeditiva de recursos, a qual, 

conforme o artigo 518, parágrafo primeiro, da legislação processual civil outrora 

vigente, tornava inadmissível o recurso de apelação contra decisão absolutamente 

coerente com súmulas jurisprudenciais do STF e do STJ; a súmula vinculante que, 

por conseguinte, é imperativa em face dos demais órgãos do Poder Judiciário e da 

Administração Pública em diversas esferas; além do regime de recursos repetitivos 

que sobresta o “trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, 

que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso”, por força do artigo 1.036, 

parágrafo primeiro, do NCPC. 

Fala-se que os recursos interpostos contra decisões que seguem a 

jurisprudência consolidada dos tribunais tornam-se inúteis e ferem o interesse de 

agir recursal, sendo debate semelhante ao interesse de agir como condição da ação, 

o qual pode ser vislumbrado em três vertentes: interesse-utilidade, interesse-

necessidade e interesse-adequação. Assim, são inúteis as apelações contrárias à 

sentença coerente com jurisprudência pacificada dos tribunais superiores, porquanto 
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remota a possibilidade de modificação do entendimento preconizado, haja vista a 

relevância das discussões e a vinculação destas. 

Após a entrada em vigor da Lei nº 13.105/15, as sentenças ou acórdãos de 

conteúdos, consonante o entendimento sedimentado pelos tribunais, que forem 

impugnadas por recursos específicos serão mantidos pela instância superior, por 

meio do indeferimento liminar dos instrumentos recursais, conforme estabelecem os 

artigos 932, inciso IV, e 927, do Novo Código de Processo Civil132. 

Entende-se, portanto, que a mitigação do duplo grau de jurisdição, 

inadmitindo recursos nas circunstâncias repetitivas em análise, consiste na 

promoção da efetividade jurisdicional tempestiva, evitando a apreciação de recursos 

ineficazes em face da realidade processual posta. 

Em artigo publicado na Revista dos Tribunais Online, João Carlos Leal 

Júnior, orientado por Denise Maria Weiss de Paula Machado, faz a seguinte 

anotação:  

 

Nas causas em que é racionalmente justificável a dispensa do 
duplo juízo sobre o mérito, seja por desnecessidade ou 
inadequação, diz-se que a exigência de dois exames para a 
definição da lide culmina em atentado contra o direito à 
tempestividade da tutela jurisdicional, que tem relevo 
extremamente superior ao duplo grau, estando aquele direito, 
ademais, garantido expressamente na Lei suprema, como já 
salientado alhures133. 

 

O comentário acima realça que a mitigação do duplo grau de jurisdição é 

justificável quando o recurso é desnecessário ou inadequado em nome da tutela 
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jurisdicional tempestiva, por ser esta também uma garantia constitucional, haja vista 

a expressa menção no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 

Fala-se, neste caso, em ponderação de princípios constitucionais pelo 

legislador, no sentido de proteger juridicamente outros direitos importantes no 

Estado Democrático, a exemplo do acesso à justiça. O legislador entende que, em 

determinadas circunstâncias, o duplo grau pode ser restringido para dar lugar a uma 

tutela jurisdicional mais célere e eficaz no campo dos fatos, porquanto não ser o 

princípio em foco absoluto, ilimitado e irrestrito, em semelhança do que ocorre com 

outros princípios fundamentais134. 

O referido viés não diminui a importância do duplo grau de jurisdição no 

ordenamento jurídico, porquanto ser imprescindível para o reexame de decisões 

injustas ou incoerentes com o direito e fundamento apresentado em juízo. É, 

também, uma forma de promover a segurança jurídica, haja vista a possibilidade de 

reanálise das decisões que foram dissonantes do que realmente prega o direito 

nacional. 

Importa compreender que os recursos não podem perenizar o processo 

judicial, no sentido de obstar a perfectibilização de um direito material reconhecido 

em juízo. Sobre esse tema, leciona Sálvio de Figueiredo Teixeira: 

 

Instrumento da jurisdição, complexo de atos destinados à solução do 
litígio e à efetivação das garantias constitucionais, o processo tem 
como fim a realização do direito e a composição da lide com justiça. 
Partindo da premissa de que a tutela jurisdicional tem como um dos 
seus pressupostos a falibilidade dos juízos humanos, a ciência tem 
procurado, há muito, mecanismos de correção dos erros 
eventualmente cometidos pelo Judiciário, ensejando vias de 
impugnação das decisões judiciais, mas sempre com a preocupação 
de evitar que essas não concorram, por outro lado, para encarecer 
ainda mais a prestação jurisdicional, retardá-la ou até mesmo servir 
de chicanas e expedientes contrários aos objetivos do processo135. 

 

O trecho doutrinário reforça o processo como instrumento de solução das 

lides, bem como enfatiza a necessidade de mecanismos que corrijam erros 
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judiciários, haja vista a possibilidade de equívocos quando da análise de situação 

jurídica na prolação de sentença ou acórdãos, de mérito ou não, mediante 

impugnações a estas decisões. No entanto, tal realidade não afasta a preocupação 

de evitar o estagnamento dos atos processuais e a perenização do processo como 

uma forma de evitar o acesso à ordem jurisdicional. 

Isso porque o tempo é de fundamental relevância para o processo judicial, 

dando a entender que a demora na conclusão deste prejudica diretamente o 

conhecimento e eficácia do direito material vindicado, sendo que, para Gustavo de 

Medeiros Melo, o direito ao acesso à justiça, fundamental e garantia constitucional, 

ocorre quando o comando é adequado ao ordenamento jurídico; tempestiva quanto 

ao momento da efetivação; universal em face do alcance social; e efetiva no que diz 

respeito aos resultados atingidos136. 

Ou seja, o acesso à justiça tem percepção, em especial, quando da tutela 

jurisdicional em tempo hábil e adequado à efetivação desta, ao passo que o 

processo justo ocorre, principalmente, quando do conhecimento do direito em 

consideração à sua efetividade fática e social, logrando-se, pois, resultados justos. 

É cediço que a prolação da tutela jurisdicional extemporânea realça o 

sentido de insegurança jurídica, devendo ser evitada pelo Estado, porquanto é 

imperioso que o legislador, percebendo a realidade da superlotação do Poder 

Judiciário, dê origem a procedimentos que realcem o direito material, dando ênfase 

às peculiaridades do caso concreto, aplicando estas à luz da Constituição 

Federal137. 

Assim, pode-se aferir que a celeridade processual tem estreita ligação com o 

princípio da eficiência que, além de ser expresso na Constituição Federal como 

principiologia inerente à Administração Pública, foi preconizado pelo Novo Código de 

Processo Civil, no seu artigo 8º138, como ser a sua observância obrigação do juiz. 
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O princípio sob enfoque, consoante entendimento doutrinário de Fredie 

Didier Júnior, consiste em versão modernizada do princípio da economia processual, 

haja vista a percepção do juiz como gerenciador de um processo judicial que busca, 

por conseguinte, a efetivação de atos para fins de observar um processo eficiente139. 

Deve o juiz, portanto, organizar o processo em nome do princípio da 

eficiência e evitar a sua duração exagerada e inútil, porquanto a possibilidade de 

não colaboração de uma das partes com a razoável solução do litígio, como, por 

exemplo, a interposição de embargos de declaração protelatórios à perfectibilização 

da coisa julgada. 

Humberto Theodoro Junior realça que a morosidade de solução processual 

ocorre não somente do procedimento legal, haja vista a indispensabilidade do devido 

processo legal, mas da “indiferença e tolerância dos juízes e tribunais diante dos 

desvios procrastinatórios impunemente praticados por aqueles a quem aproveita o 

retardamento da conclusão do processo”140. 

Assim, a criação de mecanismos que evidenciem processualmente o 

princípio da duração razoável do processo é de competência do legislador, sendo 

que cabe ao juiz, gestor principal do processo judicial, observá-los para evitar a 

procrastinação indevida e garantir a tutela jurisdicional de forma hábil e tempestiva, 

no sentido de ofertar ao jurisdicionado o acesso à justiça. 

Ainda, a mitigação do duplo grau de jurisdição em favor da tutela 

jurisdicional tempestiva decorre da incidência da proporcionalidade como 

instrumento de justificativa de intervenções em direitos fundamentais, em especial, 

para solucionar colisões principiológicas entre eles.  

Como será abordado mais a frente, a aplicação do princípio da 

proporcionalidade terá o condão de mitigar um princípio fundamental em face de 

outro, quando há a percepção de que o caso concreto exige, tendo em vista o bem 

jurídico buscado pelo Estado. 

Em comentário ao princípio da proporcionalidade, Dimitri Dimoulis e 

Leonardo Martins ensinam que: 
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Daí ser correto chamar a aplicação do critério da proporcionalidade 
ponderação lato sensu (anwãgung im weiteren sinme), pois se trata 
do estabelecimento da relação entre duas grandezas. A análise 
deste relacionamento não implica, no entanto, uma ponderação 
abstrata entre bens jurídicos. A ponderação é meramente fática, 
ocorrendo, como veremos, entre fins e meios juridicamente 
possíveis141. 

 

Infere-se, das ponderações acima, que o princípio da proporcionalidade tem 

a capacidade de equilibrar duas vertentes (grandezas), em face de um determinado 

caso concreto, no sentido de melhor solucionar um conflito incidente no 

ordenamento jurídico preenchido por aspectos principiológicos vigentes e de igual 

relevância na ordem jurídica. Como veremos mais adiante, a ponderação é, 

demasiadamente, estudada sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, 

sendo direcionadas as constatações em face dos princípios fundamentais, que, por 

sua vez, são dignos de serem objetos de sopesamento, sem que isso implique em 

prejuízo às suas grandezas142. 

É inconteste, portanto, que o legislador tem realizado, constantemente, o 

sopesamento dos princípios fundamentais do duplo grau de jurisdição e duração 

razoável do processo sob a égide do princípio da proporcionalidade. Isto porque o 

legislador tem percebido que em determinadas circunstâncias, principalmente 

quando da existência de precedentes consolidados nos Tribunais superiores, o 

duplo grau de jurisdição deve dar lugar à resolução efetiva do processo, haja vista a 

proeminência da duração razoável do processo em relação ao retardamento 

indevido da interposição de instrumento recursal. 

Assim, o acesso à justiça tem sido buscado pelo ordenamento jurídico 

contemporâneo, nos moldes das diretrizes constitucionais do Estado Democrático de 

Direito, ao ponto de ser mitigado o princípio fundamental do reexame de decisões 

em favor da resolução do litígio, em tempo hábil a garantir a efetividade do direito 

material vindicado. 
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4.5 O TEMPO “RAZOÁVEL” E O DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

O direito ao devido processo legal foi importado da cultura jurídica norte-

americana143. É necessário reconhecer, porém, que a cláusula do “due process of 

law” possui uma importância para os Estados Unidos muito maior do que o nosso 

equivalente tem para o Brasil. Isso ocorre porque a Constituição estadunidense tem 

um texto muito mais enxuto que a Constituição brasileira, porquanto não dispõe de 

um rol amplo e detalhado de direitos e garantias fundamentais, como tem a nossa 

Constituição, de sorte que o reconhecimento de vários direitos lá ocorre pela 

cláusula genérica do devido processo legal. Assim, eles não têm expressamente 

positivados muitos dos direitos fundamentais que estão redigidos expressamente na 

nossa Constituição Federal. 

Em face disso, o desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial da cláusula 

do devido processo legal foi muito mais acentuado nos Estados Unidos do que no 

Brasil. Lá se fala em devido processo legal em sentido formal, que confere garantias 

processuais aos litigantes (contraditório, ampla defesa, juiz natural, etc.), além de 

devido processo legal em sentido substancial, que implica em normas de postura 

ética, de equidade e de justiça em todos os ramos do direito material144. 

Entre os princípios fundamentais identificados na Constituição Federal 

brasileira o mais importante, pode-se considerar, é o princípio do devido processo 

legal, haja vista que os demais são, a rigor, decorrência dele. Isso porque, à luz do 

princípio do devido processo legal, ninguém pode ser privado da vida, da liberdade 
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ou da propriedade sem um processo justo, apto a gerar uma sentença justa (artigo 

5º, caput e LIV, da CF). 

Para que um processo seja justo faz-se necessário: que nenhuma lesão ou 

ameaça a direito seja subtraída da apreciação do Poder Judiciário; que a parte 

demandada tenha direito de tomar ciência acerca da propositura da ação e de reagir 

contra o pedido formulado pelo autor; que a causa seja processada e julgada pelo 

juiz natural; que as partes sejam tratadas com igualdade, tendo as mesmas 

oportunidades no processo; que os atos processuais sejam públicos; que as 

decisões judiciais sejam motivadas; que as decisões injustas ou incorretas sejam 

passíveis de recurso, etc. Enfim, pode-se afirmar que os diversos princípios 

previstos na Constituição Federal, a exemplo da isonomia, do juiz natural, da 

inafastabilidade da jurisdição, etc. são subprincípios deste145. 

Com toda razão, todos os princípios processuais decorrem da garantia do 

devido processo legal, de forma que seria desnecessária, para o reconhecimento 

das demais garantias, a previsão explícita no texto constitucional. 

A bem da verdade, na realidade brasileira, o devido processo legal acabou 

ficando como repositório de garantias processuais implícitas, porque não carecia 

aplicá-lo quando houvesse outras regras ou princípios positivados. Por isso, há 

quem diga que, ainda que os outros princípios e regras que positivam garantias 

fundamentais no processo não existissem, eles decorreriam do devido processo 

legal146. 

O direito fundamental à razoável duração do processo, por sua vez, 

expressamente positivado com a Emenda Constitucional nº 45/2004, pela introdução 

do inciso LXXVIII ao rol de direitos fundamentais, é também um corolário do 

princípio do devido processo legal e, nada mais é, do que o princípio da celeridade, 

já antes implicitamente previsto no texto constitucional. 

A despeito de sua conotação implícita, relevante a remissão expressa na 

Constituição Federal da duração razoável do processo, do ponto de vista 

psicológico, porque a denominada “inovação” constitucional clama pela atenção dos 

operadores do Direito e faz despertar nas autoridades a existência do dever de 

imprimir eficiência e celeridade na prestação jurisdicional, inclusive porque vem 
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inserido no rol dos direitos fundamentais, donde reforça o entendimento pela 

necessidade de sua aplicabilidade imediata, por força do § 1º do art. 5º, da 

Constituição Federal. Logo, impele-se rejeitar a resignação de quem só vislumbra a 

possibilidade de um processo célere em futuro incerto e não sabido, a depender de 

alterações legislativas, estruturais e de maiores investimentos no Poder Judiciário. 

Embora uma modificação normativa infraconstitucional e um aprimoramento 

estrutural sejam importantes na promoção da razoável duração do processo, a 

expressão desse direito fundamental provoca uma mudança de mentalidade por 

parte de todos os que atuam na Administração e aplicação da Justiça, repercutindo 

na forma do trabalho dos magistrados, servidores, membros do Ministério Público e 

da Defensoria Pública e advogados, estendendo-se, inclusive, aos processos 

administrativos em que também se observa o princípio do devido processo legal e 

seus corolários. 

Chega a ser intuitivo, até mesmo aos leigos, que um processo no qual se 

observem todas as garantias – como contraditório, ampla defesa, juiz natural – 

provenientes do princípio maior do devido processo legal, e no qual se preste a 

tutela com inteireza, apreciando-se todas as questões possíveis, mas que, por outro 

lado, leve décadas para chegar ao fim, não é satisfatório e justo. Daí o axioma de 

que “justiça tardia é justiça negada”147, não se podendo negar que o devido 

processo legal abarca igualmente o princípio da razoável duração do processo. 

Portanto, associando o princípio do devido processo legal ao princípio da 

razoável duração do processo, faz-se uma nova leitura do artigo 5º, caput e LIV, da 

Constituição Federal, ao se dizer que não se pode privar a vida, a liberdade ou a 

propriedade de alguém sem a existência de um processo justo e tempestivo, pois, 

do contrário, produzir-se-á uma sentença injusta e inapta à geração de efeitos. 
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5 RAPIDEZ VERSUS CERTEZA E SEGURANÇA JURÍDICA 

 

O Estado Democrático de Direito conta com os princípios de “segurança 

jurídica” e de “proteção da confiança” como elementos constitutivos da própria noção 

de “Estado de Direito”148. A partir dessa constatação, José Joaquim Gomes 

Canotilho ensaia a conceituação do que ele denomina “princípio geral de segurança 

jurídica”, em seu sentido mais amplo, e que compreende também a ideia de 

“proteção da confiança”. Para o respeitável constitucionalista português, esse 

princípio geral pode ser assim enunciado: 

 

Os indivíduos têm o direito de poder contar com o fato de que aos 
seus atos ou às decisões públicas concernentes a seus direitos, 
posições ou relações jurídicas fundadas sobre normas jurídicas 
válidas e em vigor, se vinculem os efeitos previstos e assinados por 
estas mesmas normas149. 

 

Há dois sentidos, segundo certos autores, a serem distinguidos no conceito 

de segurança jurídica: a) a segurança que deriva da previsibilidade das decisões 

que serão adotadas pelos órgãos que terão de aplicar as disposições normativas; b) 

a segurança que se traduz na estabilidade das relações jurídicas definitivas150. 

Não obstante isso, há de ser dito que nenhum princípio no campo do Direito, 

nem mesmo nos domínios constitucionais, pode ser visto e aplicado como absoluto. 

A segurança jurídica, ainda que mereça a qualificação de elemento natural e 
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necessário do Estado de Direito Democrático, não escapa à relatividade inerente à 

sistemática dos princípios de Direito. É que os princípios, na sua essência, não 

traduzem preceitos, mas sim, valores, os quais, por natureza, são elásticos, sem 

contornos e limites precisos e exercem muito mais sua função no terreno da 

hermenêutica do que no campo das normas, estas sim encarregadas de traçar 

regras claras e precisas sobre o comportamento dos sujeitos de Direito. 

Dada a plasticidade dos princípios dentro de qualquer ramo do Direito, 

inevitáveis são os confrontos, as colisões e as superposições entre eles. Daí a 

formulação de novos princípios ou critérios especialmente concebidos para 

administrar e solucionar a convivência entre os diversos valores axiológicos, nas 

crises oriundas de concorrência entre eles. Reitere-se que é a partir das ideias de 

proporcionalidade e razoabilidade que se logra a harmonização entre os princípios, 

quando estes se colocam em linha de colisão. 

Assim, desde os primórdios do estudo do direito processual, encontram-se 

presentes duas correntes doutrinárias: uma que prioriza a salvaguarda das garantias 

processuais e outra que almeja uma maior eficiência/celeridade do processo. É o 

antiquíssimo binômio tempo versus processo, e que permanece bastante atual, 

como bem observa Gabril Oliveira Zéfiro151: 

 

A busca por uma proporcionalidade razoável entre a necessidade de 
amadurecer a decisão pelo exercício da defesa da forma mais ampla 
possível e o aumento da velocidade na efetivação da tutela 
jurisdicional, será, sem dúvida, o desafio da ciência processual do 
início deste novo século. 

 

Barbosa Moreira chama a atenção para a grande dificuldade de conciliar o 

ideal de celeridade processual e a preservação de certas garantias processuais, 

destacando a necessidade de ponderação das normas do inciso LXXVIII (razoável 

duração do processo), e a do inciso LV (contraditório e ampla defesa), artigo 5º, da 

Constituição Federal152. 

No mesmo tema, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart destacam 

que a busca de decisões justas bate de frente contra a urgência por decisões 
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rápidas: “se o primeiro objetivo exige tempo, o segundo escopo impõe a restrição 

desse elemento”153. 

Por sua vez, Carnelutti chega a admitir, com pessimismo, que o discurso da 

justiça rápida e segura contém uma contradictio in adjecto, eis que, se a justiça é 

segura, não é rápida, e, se rápida, não é segura154. 

Na busca de justificação do presente estudo, faz-se necessário discordar 

dos autores acima apontados, ao contraporem, de forma absoluta e incontornável, 

os dois conceitos, sendo indispensável perseguir, como já vem sendo 

reiteradamente dito, uma justa ponderação entre os valores apontados: tempo e 

segurança jurídica. 

Sob esse ângulo, é o ensinamento de Samuel Miranda Arruda155, ao lecionar 

que: 

 

À partida, não deve, contudo, haver contraposição entre eficiência e 
justiça material. Estes são valores que se influenciam 
reciprocamente, sendo mesmo falsa a visão que toma como 
inteiramente antônimos a eficiência e as garantias processuais, pois 
a primeira (a eficiência da justiça e dos procedimentos) é 
precisamente uma das garantias a serem observadas. A correta 
observância dos direitos constitucionalmente assegurados às partes 
não exclui, antes pressupõe, uma eficiente atuação da Justiça. 

 

Na realidade, aplicada a técnica de ponderação, a ser analisada em capítulo 

seguinte, há de se constatar ser aparente o antagonismo entre celeridade 

processual e segurança jurídica, sendo que o equilíbrio entre ambas garantirá a 

aplicação da justiça ao caso concreto.  

Na visão de Eduardo Couture156, deverá o legislador, pois, colocar os dois 

princípios em uma balança, sopesando-os com prudência, para que não exista, de 

um lado, celeridade excessiva, que pode gerar injustiça na decisão; e, de outro, uma 

perpetuação de discussões e recursos, que prolonguem indefinidamente a prestação 

da justiça. 
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Logicamente, não se pode olvidar que o direito das partes a um fair hearing 

exige um sistema eficiente de publicação das decisões, prazos suficientes para 

apresentação dos argumentos de cada litigante, o direito à produção de prova e à 

sua impugnação, bem assim, o direito a se insurgir contra decisões judiciais por 

meio de recursos, o que demanda certo espaço de tempo, afora o período destinado 

à reflexão do magistrado para que possa proferir o seu convencimento. 

Portanto, não há como se entender o processo justo como o mais célere, 

mas aquele em que se equilibra o tempo requerido e a segurança jurídica obtida. 

Enfim, não há como se confundir duração razoável do processo com rapidez literal a 

todo custo, sob pena de ser comprometida a segurança jurídica e a própria justiça 

das decisões. 

Como vimos, há muito a evolução histórica abdicou dos regimes ditatoriais, 

em que a prestação jurisdicional, em especial a criminal, era oferecida de forma 

bastante rápida, porém, sem observância ao princípio do devido processo legal. 

Muito bem expressa, a doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, a ideia 

de equilíbrio entre tempo e segurança no âmbito do processo, ao professar que o 

grande desafio do processo civil contemporâneo reside no equacionamento desses 

dois valores, defendendo que a celeridade não há de ser confundida com 

eternização da demanda157. 

Em verdade, a demora processual não pode acarretar a precipitação do 

julgamento e nem exime o julgador da obrigação de coletar, de forma diligente e 

cuidadosa, todas as informações e provas suficientes a fundamentar a formação do 

seu juízo decisório sobre a matéria sub judice, de forma que a decisão justa e ideal 

seja buscada no caso concreto, sob o manto do princípio da razoabilidade, conforme 

anota José Afonso da Silva158. 

Assim, a busca do equilíbrio entre tempo de tramitação processual e 

segurança jurídica representa consectário da aplicação do princípio da dignidade da 

pessoa humana no direito processual civil, sendo esse princípio um dos que 

determinam o atual modelo constitucional de processo, concretizando-se na 

elaboração de um processo capaz de conferir respeito aos que se utilizam da via 

judicial. Tal respeito consiste em uma prestação jurisdicional segura e ágil, sem que 
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isso implique no menoscabo da aplicação dos princípios do devido processo legal, 

da ampla defesa, do contraditório e da dialeticidade, como essenciais ao desenrolar 

do processo. 

Então, não há que se falar em antagonismo entre segurança jurídica e 

celeridade, mas sim, a busca do equilíbrio entre elas, através da proporcionalidade e 

da razoabilidade. 
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6 A HARMONIZAÇÃO, VIA PONDERAÇÃO, ENTRE O PRINCÍPIO DO DUPLO 

GRAU DE JURISDIÇÃO E O DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO 

DO PROCESSO 

 

A constatação de que as normas jurídicas em geral não trazem sempre em 

si um sentido único, objetivo, fez empreender a criação de uma nova interpretação 

constitucional.  

Ainda mais quando a técnica legislativa, notadamente ao longo do século 

XX, passou a utilizar-se crescentemente de cláusulas abertas ou conceitos 

indeterminados, a exemplo: dano moral, ordem pública, boa-fé, lealdade, melhor 

interesse do menor... Por essa fórmula, o ordenamento jurídico passou a transferir 

parte da competência decisória do legislador para o intérprete. A lei fornece 

parâmetros, mas somente à luz do caso concreto dos elementos subjetivos e 

objetivos a ele relacionados, tal como apreendidos pelo aplicador do Direito, será 

possível a determinação da vontade geral. O juiz passou, portanto, a exercer uma 

atividade claramente integradora da norma, complementando-a com sua própria 

valoração. 

Sobreveio, com isto, a ascensão dos princípios, cuja carga axiológica e 

dimensão ética conquistaram eficácia jurídica e aplicabilidade direta e imediata. 

Veja-se, então, na aplicação dos princípios, o intérprete irá determinar quais as 

condutas aptas a realizá-los adequadamente. Nos casos de colisão de princípios ou 

de direitos fundamentais, cabe ao intérprete fazer as valorações adequadas, de 

modo a preservar o máximo de cada um dos valores em conflito, realizando 

escolhas acerca de qual o interesse deverá circunstancialmente prevalecer.  

Tornou-se necessário para a doutrina, portanto, teorizar acerca de um novo 

método interpretativo, exigindo o enfrentamento do modelo até então vigente e a 

demonstração de suas insuficiências em virtude da existência de novos paradigmas 

sociais. 

Para Peter Häberle, a interpretação constitucional é, em realidade, mais um 

elemento da sociedade aberta. Todas as potências públicas, participantes materiais 

do processo social, estão nela envolvidas, sendo ela, a um só tempo, elemento 

resultante da sociedade aberta e um elemento formador ou constituinte dessa 
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sociedade. Os critérios de interpretação constitucional hão de ser tanto mais abertos 

quanto mais pluralista for a sociedade159. 

Com a nova hermenêutica, a interpretação não é mais vista sob a 

perspectiva normativo-metodológica, mas como algo inerente à totalidade da 

experiência humana, vinculado à sua condição de possibilidade finita, sendo uma 

tarefa criadora, circular, que ocorre no âmbito da linguagem. 

É fato que, nestes dois últimos séculos, a interpretação constitucional tem 

seguido um iter metódico, engessado, sem muita inovação. A última novidade em 

hermenêutica inaugurou-se com a tópica, figurando como um alento para uma 

direção renovadora. 

A retomada desse caminho cognitivo no campo jurídico se deve a Theodor 

Viehweg, com a publicação, em 1993, de Tópica e Jurisprudência (Topik und 

jurisprudenz). Seu trabalho motivou reflexões profundas sobre o Direito, o Estado e 

a Constituição, a partir de uma concepção metodológica já abandonada. 

No campo da filosofia, foi Nicolhai Hartman quem contrapôs modernamente 

duas modalidades fundamentais de pensamento, abrindo caminho para a 

restauração tópica: a) sistemático, onde o raciocínio sistemático parte do todo, e a 

concepção é primordial, não se buscando outro ponto de vista senão que o 

presumimos; e, b) aporético, significando dizer que o modo aporético de pensar em 

tudo procede de forma diferente, de forma que os problemas antes de mais nada se 

lhe afiguram sagrados. Por este último, não se conhece nenhum fim da pesquisa 

que não seja o da investigação do problema mesmo160. 

A tópica desenvolveu-se devido ao malogro das correntes idealistas que 

procuram resolver, com exclusividade, o problema do método, afastando-se dos 

esquemas clássicos de inspiração objetiva. Inclinaram-se para a tópica, 

nomeadamente para uma teoria material da Constituição, construindo caminhos 

próprios com o propósito de alcançar objetivos semelhantes, juristas como Peter 

Häberle, Friedrich Muller e Konrad Hesse161. 
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 HÄBERLE, Peter. Hermeneutica constitucional: a sociedade aberta dos interpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto 
Alegre:Sérgio Antônio Fabris, 1991. p.13.
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 Cf. BELLO FILHO, Ney de Barros. Sistema constitucional aberto: teoria do conhecimento e da 
interpretação do espaço constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 136 e ss.  
Cf. também BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 
1997. p. 454 e ss.  
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 Cf. BELLO FILHO, Ney de Barros. Sistema constitucional aberto: teoria do conhecimento e da 
interpretação do espaço constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 138. No tocante aos 
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A tópica tem como essência pensar o problema com um novo estilo de 

argumentação e acesso à coisa. A tópica não é uma revolta contra a lógica. Busca, 

em primeiro lugar, demonstrar que o argumento dedutivo não constitui o único 

veículo de controle de certeza racional, pelo menos o único que não engana. A 

vitória da tópica é a da superação do positivismo. Nela se é possível abranger toda 

realidade do direito, valendo-se de normas positivas, escritas ou não escritas, em 

vinculação com as regras de interpretação e os elementos lógicos disponíveis. 

A tópica traz o traço de uma abertura completa, compatível com todas as 

direções possíveis do pensamento jurídico-filosófico. O pesquisador procura 

compreender o problema como uma questão aberta; depois, a partir dessa posição, 

extraem-se e examinam-se as imagináveis soluções e fundamentações para o 

problema. A conclusão forma-se pela avaliação das fundamentações dos prós e 

contras das distintas soluções, e, desse modo, chega-se à decisão final. 

A Constituição representa o campo ideal de intervenção ou aplicação do 

método tópico, em virtude de constituir na sociedade dinâmica uma “estrutura 

aberta” e tomar, pelos seus valores pluralistas, um certo teor de indeterminação. 

Sendo a Constituição aberta, a interpretação também o é. Valem, para tanto, 

todas as considerações e pontos de vista que concorram ao esclarecimento do caso 

concreto, não havendo graus de hierarquia entre os distintos loci ministrados. 

A Constituição com a metodologia tópica perde, até certo ponto, aquele 

caráter referencial que o formalismo clássico lhe conferia. A tópica abre tantas 

janelas para a realidade circunjacente que o aspecto material da Constituição torna-

se o elemento predominante, tendente a absorver por inteiro o aspecto formal. A 

Constituição, que já é parcialmente política, torna-se por natureza politizada ao 

máximo com a metodologia dos problemas concretos, decorrentes da aplicação da 

hermenêutica tópica. 

Dentro da tópica, formaram-se outras correntes e teorias como variantes dos 

métodos interpretativos. Friedrich Müller162 foi um desses, tendo desenvolvido um 

método racionalista de interpretação constitucional, em que procura deixar 

                                                                                                                                                                                     
autores, em foco, reconhecidos como expoentes da Tópica, ainda que em suas inúmeras 
variações, pode-se ainda indicar algumas de suas principais obras de referência:  
HÄBERLE, Peter. Hermeneutica constitucional: a sociedade aberta dos interpretes da 
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1991.; HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da 
República Federal da Alemanha. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1998.  
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 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo?: A questão fundamental da democracia. São Paula: Max 
Limonad, 1998. 
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estruturada uma hermenêutica que permita explicar a Constituição, sem perda de 

sua eficácia, e como ela realmente se apresenta, com vínculos materiais 

indissolúveis fora da própria antinomia tradicional por onde se operava a separação 

irremediável entre a Constituição formal e a Constituição material.  

Segundo menciona Bello Filho163, o método concretista (e racionalista) de 

Müller teve na tópica sua maior inspiração, embora apresente variações, buscando 

excluir as críticas feitas à tópica clássica, o que procedeu ao buscar extrair a 

normatividade do texto a partir do relacionamento da norma com o fato, excluindo o 

mero senso comum como método de interpretação do texto constitucional. 

No dizer desse constitucionalista, é necessária uma metódica estruturante 

na concretização das normas constitucionais. Müller preconiza que haja, em 

presença dos elementos clássicos ou tradicionais distinguidos e apontados por 

Savigny, elementos adicionais a serem acrescentados, cabendo à nova metodologia 

completar a análise estrutural do processo de concretização mediante um modelo de 

estrutura e também de concretização, de maneira que disso tudo resulte uma 

metódica estruturante. 

Por essa metódica estruturante, existiriam elementos de concretização em 

diversas acepções (estrita, do âmbito da norma, dogmáticos, teóricos, técnicos de 

solução e político-constitucionais). 

Em sentido paralelo, Peter Häberle164 teorizou na Alemanha o método 

concretista da Constituição aberta. Tal método resulta na democratização do 

processo interpretativo que não se cinge ao corpo clássico de intérpretes do quadro 

da hermenêutica tradicional, mas se estende a todos os cidadãos. 

A construção teórica de Häberle desdobra-se através de três pontos 

principais: a) o alargamento do círculo de intérpretes da Constituição; b) o conceito 

de interpretação como um processo aberto e público; c) referência à Constituição, 

como realidade constituída e publicização. 

A interpretação da constituição é processo aberto. Sua compreensão deve 

ser a mais dilatada possível, de modo que, além de acolher aquela interpretação que 

se faz em âmbito mais restrito (nos tribunais), venha a abranger por igual aqueles 
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que ativa ou passivamente participam da vida política da comunidade. Os intérpretes 

da Constituição, em sentido largo, são os legítimos intérpretes democráticos. 

Essa interpretação serve de ponte para ligar o cidadão, como intérprete, ao 

jurista, como hermeneuta profissional. Com isso, faz-se juridicamente a interpretação 

viva do cidadão em face daquela que ocorre por vias cognitivas e racionais pelo 

jurista habilitado. 

Tem-se, ainda, o método de interpretação “conforme a Constituição”. A 

interpretação das leis conforme a Constituição constitui um princípio largamente 

consagrado em vários sistemas constitucionais. Decorre, em primeiro lugar, da 

natureza rígida das Constituições, da hierarquia das normas constitucionais, de onde 

emana o reconhecimento da superioridade da norma constitucional (caráter de 

unidade da ordem jurídica). 

A rigor, não se trata de um princípio de interpretação da Constituição, mas 

de um princípio de interpretação da lei ordinária de acordo com a Constituição. Esse 

método especial de interpretação floresceu durante os últimos tempos à sombra da 

jurisprudência da Corte Constitucional de Karlsrunhe, na Alemanha, que o perfilhou 

decididamente. 

Consoante decorre de explicação feita por aquele Tribunal, o método 

significa na essência que nenhuma lei será declarada inconstitucional, quando 

comportar uma interpretação em harmonia com a Constituição, e, ao ser assim 

interpretada, conservar seu sentido e significado. Parte da presunção de que toda lei 

é constitucional. Adota-se o princípio de que, em caso de dúvida, a lei será 

interpretada conforme a Constituição. 

Deriva da aplicação desse método a consideração de que não se deve 

interpretar isoladamente uma norma constitucional, uma vez que do conteúdo geral 

da Constituição procedem princípios elementares da ordem constitucional, que não 

podem ficar ignorados pela operação interpretativa, de modo a fazer regra que se 

vai interpretar adequada a esses princípios. 

O intérprete não pode perder de vista que a Constituição representa um todo 

ou uma unidade, e, mais do que isso: um sistema de valor. 

Existe, ainda, o método científico-espiritual, também conhecido por método 

valorativo ou sociológico, que tem por fundamento o reconhecimento de que na 

interpretação constitucional o intérprete deve levar em conta o sistema de valores 
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existentes na Constituição, assim como o sentido e a realidade que esta detém, 

como elementos participantes do processo de integração. 

Em outras palavras, o processo interpretativo não abrange, tão-somente, a 

busca do significado do texto constitucional. Pelo contrário, visa clarificar o sentido e 

o contexto da lei constitucional, através da sua articulação (integração) com os 

valores espirituais da comunidade e com a realidade estatal.  

A abordagem exegética da Constituição não se deve resumir a estes 

modelos fechados.  

Foge do razoável, nesta oportunidade, detalhar os métodos clássicos de 

interpretação, a saber: gramatical, histórico, sistemático e teleológico, os quais 

apenas devem ser utilizados na interpretação da norma constitucional de forma 

complementar.  

A atividade exegética do julgador há de ser amparada na Constituição. E, 

dado o caráter político, social e jurídico de uma Constituição, por vezes as suas 

normas parecem conflitantes, antagônicas até. À primeira vista, aparentam 

inconciliáveis o princípio da liberdade de expressão e o direito à intimidade ou 

privacidade. E o princípio da função social da propriedade com a norma, que diz que 

as terras públicas não são passíveis de usucapião, como conciliá-los? O que dizer, 

outrossim, do princípio da livre iniciativa e as possibilidades de monopólio estatal 

constitucionalmente previstas? Há, sem dúvida, constante tensão entre as normas 

constitucionais. 

O conflito entre princípios constitucionais surge porque a Constituição 

protege certos bens juridicamente considerados (liberdade de imprensa, privacidade, 

segurança, saúde pública, família, idosos, integridade nacional, índios, etc.). 

Com efeito, a colisão de princípios constitucionais representa um risco à 

harmonia no sistema jurídico. Essa fricção deve ser eliminada através da utilização 

de adequado método de interpretação, o que certamente irá auxiliar na opção do 

princípio prevalente para aplicação ao caso concreto, pois como ensina Dworkin, 

referenciado por Ruy Samuel Espindola, não se rechaça ou exclui o princípio 

colidente. Na realidade, o princípio colidente apenas aguarda outro caso que 

comporte a sua aceitação, ou seja, as tensões entre princípios não os excluem da 



90 

ordem jurídica, apenas os afastam diante de situações que comportem soluções 

diversas165. 

Deste modo, quando se fala em fricção entre princípios fundamentais tem-se 

por necessidade a interpretação da Constituição em especial, considerando que: a) 

em primeiro lugar para que seus textos sejam atualizados, libertos do seu 

anacronismo, tendo em vista que a verdade não é estanque e definitiva; b) toda 

interpretação é produto de uma época, como toda norma é produto de um dado 

momento histórico; c) se a realidade fática se altera, esta mudança pode ou deve 

provocar mudança na Constituição; d) em todos os casos concretos que exijam a 

aplicação de uma norma, há mais de uma possibilidade de equacionamento da 

solução. 

Para o intérprete compete escolher qual o método de interpretação mais 

adequado para solucionar eventuais colisões entre princípios, no momento em que 

se deparar com um caso concreto, a depender da aplicação da norma constitucional. 

Em tal momento, deverá ter em conta qual bem de maior valia há de ser sobreposto 

ao outro na situação sob apreciação, tomada sempre por referência a própria 

Constituição, admitindo-se que, nessa circunstância, aparece nitidamente a 

hierarquia entre os princípios insertos na Carta Magna.  

A impossibilidade de chegar-se à objetividade plena não minimiza a 

necessidade de se buscar a objetividade possível. A interpretação, não apenas no 

direito como em outros domínios, jamais será uma atividade inteiramente 

discricionária ou puramente mecânica. Ela será sempre o produto de uma interação 

entre o intérprete e o texto, e seu produto final conterá elementos objetivos e 

subjetivos. E é bom que seja assim. A objetividade traçará os parâmetros de 

atuação do intérprete e permitirá aferir o acerto de sua decisão à luz das 

possibilidades exegéticas do texto, das regras de interpretação (que o confinam a 

um espaço que, normalmente, não vai além da literalidade, da história, do sistema e 

da finalidade da norma), bem como do conteúdo dos princípios e conceitos de que 

não se pode afastar. A subjetividade traduzir-se-á na sensibilidade do intérprete, que 

humanizará a norma para afeiçoá-la à realidade, como também permitirá que ele 

busque a solução justa, dentre as alternativas que o ordenamento lhe abriu. A 
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objetividade máxima que se pode perseguir na interpretação jurídica e constitucional 

é a de estabelecer os balizamentos dentro dos quais o aplicador da lei exercitará 

sua criatividade, seu senso do razoável e sua capacidade de fazer a justiça do caso 

concreto. 

A contradição dos princípios deve ser superada ou por meio da redução 

proporcional do âmbito de alcance de cada um deles, ou, em alguns casos, 

mediante a preferência ou a prioridade de certos princípios.  

O critério seria definir o campo próprio de pertinência do critério da 

concordância prática, do qual está pré-eliminada a necessidade de sacrifício do 

núcleo substantivo de alguns dos direitos. 

Como se sabe, a situação de regras incompatíveis entre si é denominada 

antinomia. Há três critérios clássicos apontados por Bobbio166 e aceitos quase 

universalmente para a solução de antinomias: o critério cronológico (lex posterior 

derogat priori), o critério hierárquico (lex superior derogat inferiori) e, por último, o 

critério da especialidade (lex specialis derogat generali). Assim, no caso de duas 

regras em conflito aplica-se um desses três critérios, na forma do tudo ou nada (no 

all or nothing). No caso de colisão de princípios constitucionais, porém, não se trata 

de antinomia167, vez que não se pode simplesmente afastar a aplicação de um 

deles. Portanto, não há que se falar em aplicação destes critérios para solucionar 

eventual colisão de princípios constitucionais.  

Como assevera José Joaquim Gomes Canotilho:  

 

Assim, por ex., se o princípio democrático obtém concretização 
através do princípio majoritário, isso não significa desprezo da 
proteção das minorias [...]; se o princípio democrático, na sua 
dimensão econômica, exige a intervenção conformadora do Estado 
através de expropriações e nacionalizações, isso não significa que se 
posterguem os requisitos de segurança inerentes ao princípio do 
Estado de direito (princípio de legalidade, princípio de justa 
indenização, princípio de acesso aos tribunais para discutir a medida 
da intervenção)168. 

 

Surgem, em razão dessa impossibilidade de se aplicar os critérios clássicos 

para resolver antinomias, no caso de conflito entre princípios, tormentosas questões: 
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quid iuris no caso de uma colisão de princípios constitucionais, já que eles possuem 

a mesma hierarquia normativa e, portanto, devem ser igualmente obedecidos? 

Escolhe-se o axiologicamente mais importante, afastando integralmente a aplicação 

do outro? Certamente, não é essa a melhor solução. Afinal, quem irá determinar 

qual o princípio “axiologicamente mais importante”? Em casos de disputa agrária, 

para o fazendeiro, dono da terra, o princípio mais importante será o da propriedade; 

paradoxalmente, para o “sem-terra”, o da função social da propriedade.  

Buscando uma resposta, duas soluções foram desenvolvidas pela doutrina e 

vinham sendo comumente utilizada pelos Tribunais. A primeira é a da concordância 

prática (Hesse); a segunda, a da dimensão de peso ou importância (Dworkin). A par 

dessas duas soluções, aparece, em qualquer situação, o princípio da 

proporcionalidade como “meta-princípio”, isto é, como “princípio dos princípios”, 

visando, da melhor forma, preservar os princípios constitucionais em jogo. O próprio 

Hesse entende que a concordância prática é uma projeção do princípio da 

proporcionalidade.  

Essas duas soluções (concordância prática e dimensão de peso e 

importância) podem ser aplicadas sucessivamente, sempre tendo o princípio da 

proporcionalidade como parâmetro: primeiro, aplica-se a concordância prática169; em 

seguida, não sendo possível a concordância, dimensiona-se o peso e importância 

dos princípios em jogo, sacrificando, o mínimo possível, o princípio de “menor peso”. 

Vejamos, com mais detalhes, o que vem a ser a concordância prática e a dimensão 

de peso e importância. 

A moderna interpretação constitucional diferencia-se da tradicional em razão 

de alguns fatores: a norma, como relato puramente abstrato, já não desfruta de 

primazia; o problema, a questão tópica a ser resolvida, passa a fornecer elementos 

para a sua solução; o papel do intérprete deixa de ser de pura aplicação da norma 

preexistente e passa a incluir uma parcela de criação (construção) do Direito do 

caso concreto. 

De sua parte, Robert Alexy elabora uma teoria da argumentação jurídica que 

sirva de critério de orientação e de fiscalização da racionalidade das decisões 

jurídicas.170 O seu foco está numa teoria do discurso racional, dirigida ao consenso, 
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pressupondo que a metodologia jurídica tradicional falhou em firmar um sistema de 

regras que suscite, por mera aplicação de um silogismo, soluções necessárias171. O 

autor referido entende que se pode estabelecer a validade dos enunciados 

normativos por meio da observância das regras do discurso. A pretensão de validez 

de todo discurso depende de que os seus participantes reconheçam reciprocamente 

pretensões de inteligibilidade, veracidade, correção e verdade172.  

Desse modo, em apertada síntese, a teoria da argumentação jurídica de 

Alexy visa a proporcionar critérios de correção para as decisões jurídicas - correção 

que não se confunde com segurança na obtenção de uma única resposta correta, 

mas que resulta de uma deliberação racionalmente definida e controlável. Tal teoria 

lança luz sobre seus estudos acerca dos direitos fundamentais, em especial quanto 

a colisões de direitos. 

A partir da teoria da argumentação de Robert Alexy, permite-se afirmar que 

o exercício da ponderação, como método para aplicar normas-princípios, tem a sua 

racionalidade assegurada, justamente por ser uma expressão da argumentação 

jurídica. 

Em caso de colisão de princípios, ocorreria não uma situação de 

contradição, mas, de tensão, de forma que a sua resolução terá por referência o 

caso que, à primeira vista, os atrai, levando em conta que os princípios apresentam 

pesos e medidas diferentes para o caso analisado, embora que, em abstrato, 

nenhum princípio ostente primazia sobre outro, donde se faz necessário realizar a 

ponderação entre os princípios colidentes, a fim de se averiguar qual corresponde 

ao interesse de maior monta ao episódio. 

Assim, como técnica de raciocínio e de decisão, a ponderação passa a 

conviver com a subsunção. Para que se legitimem as suas escolhas, o intérprete 

terá de servir-se dos elementos da teoria da argumentação para convencer os 
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destinatários do seu trabalho, mostrando que produziu a solução 

constitucionalmente adequada para a questão que lhe foi submetida.  

Pode se perceber que a ponderação existe em razão da existência de 

conceitos dotados de subjetividade, entendidos como aquelas indeterminações que 

não encontram limitações principiológicas dispostas em idêntico nível. 

Mas a ponderação também encontra resistência e críticos contra a sua 

utilização. Paulo Gustavo Gonet Branco173 assinala que ao longo dos anos se 

formaram diversos críticos à ponderação, sendo os mais incisivos e criadores da 

maior repulsa, os alemães Forsthoff e Carl Schmitt.  

Nos Estados Unidos da América, os primeiros casos em que a Suprema 

Corte empregou, por voto majoritário, o método da ponderação para interpretar a 

Constituição datam de fins da década de 1930 e início dos anos 1940. Antes, as 

disputas constitucionais eram resolvidas segundo o modo categórico, tido pela 

doutrina como o oposto do modo da ponderação.  

O modo categórico prende-se à concepção das normas constitucionais como 

regras (em oposição a princípios). Por esse método, incumbe ao aplicador definir as 

linhas demarcatórias do conteúdo dos direitos para, em seguida, classificar 

situações de fato como apanhadas, ou não, pela regra. O esforço argumentativo 

concentra-se em caracterizar os fatos como ajustados, ou não, à categoria jurídica 

relevante.  

Já o modo da ponderação, na linha da doutrina americana, liga-se à 

compreensão das normas como princípios. 

Na realidade, foi para derrotar a jurisprudência que levava à crise entre 

Executivo e Judiciário, durante o New Deal, que, pela primeira vez, a Suprema Corte 

Americana, pela maioria dos seus integrantes, empregou o juízo de ponderação. A 

calibragem de interesses conflitantes foi o método encontrado para ler a 

Constituição em sentido diferencial para com o legislador.  

Mais adiante, a partir dos anos 1940 até meados de 1950, a ponderação nos 

Estados Unidos foi empregada para sujeitar as leis a um mais acendrado escrutínio 

de constitucionalidade quando interferisse sobre certos direitos considerados mais 

sensíveis, como a liberdade de expressão e de religião. Para esses casos, a Corte 
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 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Juízo de ponderação na jurisdição constitucional: 
pressupostos de fato e teóricos reveladores do seu papel e de seus limites. 2008. 393 f. Tese 
(Doutorado em Direito) – Universidade de Brasília, Brasília, 2008. p. 64-65. 
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passa a exigir que a interferência sobre o direito individual atenda a um interesse 

público peremptório (compelling state interest) e que a medida não ultrapasse os 

limites do estritamente necessário para atingir tal meta (least restrictive means, 

narrowly drawn). Para essas hipóteses, não mais se toma a mera preferência 

legislativa como bastante para superar o direito fundamental. O método da 

ponderação deixa de ser simplesmente reverencioso para com o legislador, 

passando a privilegiar a proteção do direito individual.  

O juízo de “balanço” perdeu a primazia durante o período ativista da Corte 

Warren, entre 1960 e 1970, somente voltando a dominar o recurso à ponderação 

após o ano de 1973, sendo referencial o caso Roe v. Wade. Este caso veio a afirmar 

ilegítima a lei punitiva de aborto do Texas.  

A ponderação retoma daí em diante a posição de primazia como método 

para lidar com a interpretação da Constituição. Em estudo do ano de 1987, de Paul 

Kahn, constata ele que dos 473 casos julgados pela Suprema Corte, em 214 se 

encontram palavras como balance e balancing. 

Essa técnica passa a ser usada em todos os casos em que se detecta uma 

interferência sobre direito individual, não se restringindo às hipóteses em que a 

norma constitucional, por não ser suficientemente densa, exige, para ser aplicada, 

uma complementação valorativa do julgador. 

Ponderar consiste, portanto, em um método de decisão judicial aplicável aos 

casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, sobretudo 

quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma 

hierarquia que indicam soluções diferenciadas. A estrutura interna do raciocínio 

ponderativo ainda não é bem conhecida, embora esteja sempre associada às 

noções difusas de balanceamento e sopesamento de interesses, bens, valores ou 

normas. A importância que o termo ganhou no cotidiano da atividade jurisdicional, 

entretanto, tem levado a doutrina a estudá-lo mais cuidadosamente.  

A concepção da Constituição como ordem de valores ganhou relevo 

doutrinário expressivo na Alemanha a partir do caso Lüth174. Desse episódio em 

                                                           
174

 O Caso Lüth é o mais importante da história do constitucionalismo alemão no pós-guerra. 
Curiosamente, os fatos que deram origem à discussão jurídica foram aparentemente banais. Era 
uma contenda de direito privado envolvendo um judeu e um alemão já depois da desnazificação. 
O alemão Veit Harlan era um produtor de cinema. Ganhava a vida fazendo filmes. E dirigiu, nos 
anos 50, um romântico filme chamado “Amada Imortal”. O problema todo era o histórico do 
cineasta. No auge do nazismo, Veit Harlan havia sido nada menos do que o principal responsável 
pelos filmes de divulgação das idéias nazistas, especialmente por força do filme Jud Süß (1941), 

http://www.google.com.br/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJew_Suss&ei=dM8qSOD7PIii8gTdsJSRBg&usg=AFQjCNEPEpVWVeLmar8w_bBbf5m-Zu7iDw&sig2=GGl7G_5TY6zscwUmgImFYw
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diante, espraia-se pelo continente europeu e pela América Latina. Ganha força a 

noção de que a Lei Fundamental não é axiologicamente neutra, mas configura um 

sistema de valores que afeta todo o ordenamento jurídico e que enseja a obrigação 

do Estado não apenas se abster de interferir no âmbito protegido pelos direitos 

fundamentais, como também de obrar positivamente, fomentando e concretizando 

tudo o que se preste para a realização máxima desses valores veiculados nas 

normas jusfundamentais, mesmo que essa ação não seja exigida a partir de uma 

pretensão decorrente de um direito subjetivo de alguém em concreto. 

Se o modelo constitucional firmado sob a ideia de que a Constituição enfeixa 

uma ordem de valores foi saudado positivamente logo no seu início, também cedo 

teve que se medir com os críticos, que estenderam o pessimismo quanto às virtudes 

                                                                                                                                                                                     
considerado como uma das mais odiosas e negativas representações dos judeus no cinema. 
Antes do lançamento do filme “Amada Imortal”, vários judeus de prestígio e de influência na mídia 
alemã resolveram boicotá-lo, ainda que o filme não tivesse nada que lembrasse o nazismo ou o 
anti-semitismo. À frente do boicote, estava Eric Lüth, um judeu que presidia o Clube de Imprensa. 
Ele escreveu um pesado manifesto contra o cineasta, conclamando os “alemães decentes” a não 
assistirem ao filme. O filme foi um fracasso de público. Prejuízo total. Em razão disso, Veit Harlan, 
juntamente com os empresários que estavam investindo no filme, ingressaram com ação judicial 
alegando que a atividade de Eric Lüth violava o Código Civil alemão. Sustentaram que todo aquele 
que causa prejuízo deve cessar o ato danoso e reparar os danos causados. A tese prevaleceu em 
todas as instâncias ordinárias. Eric Lüth não se conformou. Ora, pensava ele, a Lei Fundamental 
alemã não garante a liberdade de expressão? Por que eu estou sendo punido, já que eu nada 
mais fiz do que manifestar uma opinião? E, com base nisso, recorreu para a Corte Constitucional 
alemã, a qual percebeu o equívoco e, a partir dele, desenvolveu alguns conceitos que atualmente 
são as vigas-mestras da teoria dos direitos fundamentais, como por exemplo: (a) a dimensão 
objetiva dos direitos fundamentais, (b) a eficácia horizontal dos direitos fundamentais e (c) a 
necessidade de ponderação, em caso de colisão de direitos. Aqui no Brasil, esses fenômenos 
chegaram ainda que com outras roupagens. Fala-se em constitucionalização do direito privado, 
filtragem constitucional, interpretação conforme os direitos fundamentais etc. 
De acordo com o jurista alemão Robert Alexy, na decisão do caso Lüth há três idéias que serviram 
para moldar fundamentalmente o Direito Constitucional Alemão: “A primeira idéia foi a de que a 
garantia constitucional de direitos individuais não é simplesmente uma garantia dos clássicos 
direitos defensivos do cidadão contra o Estado. Os direitos constitucionais incorporam, para citar a 
Corte Constitucional Federal, ‘ao mesmo tempo uma ordem objetiva de valores’. Mais tarde a 
Corte fala simplesmente de ‘princípios que são expressos pelos direitos constitucionais’. 
Assumindo essa linha de raciocínio, pode-se de dizer que a primeira idéia básica da decisão do 
caso Lüth era a afirmação de que os valores ou princípios

 
dos direitos constitucionais aplicam-se 

não somente à relação entre o cidadão e o Estado, muito além disso, à ‘todas as áreas do Direito’. 
É precisamente graças a essa aplicabilidade ampla que os direitos constitucionais exercem um 
“efeito irradiante”

 
sobre todo o sistema jurídico. Os direitos constitucionais tornam-se onipresentes 

(unbiquitous). A terceira idéia encontra-se implícita na estrutura mesma dos valores e princípios. 
Valores e princípios tendem a colidir. Uma colisão de princípios só pode ser resolvida pelo 
balanceamento. A grande lição da decisão do caso Lüth, talvez a mais importante para o trabalho 
jurídico cotidiano, afirma, portanto, que: “Um ‘balanceamento de interesses’ torna-se necessário”” 
(extraído do texto “Direitos Fundamentais, Balanceamento e Racionalidade“). (Extraído de: 
SCHWAB, Jürgen. Cinqüenta anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão. Org: 
Leonardo Martins Montevideo: Konrad Adenauer Stiftung, 2006). Referenciando o mencionado 
hard case: CANARIS, Claus Wilhelm. A influência dos direitos fundamentais sobre o direito privado 
na Alemanha. In.: SARLET, Ingo (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 
Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2003. p. 227. 

http://aprender.unb.br/file.php/350/moddata/forum/1622/44598/DIREITOS_FUNDAMENTAIS_BALANCEAMENTO_E_RACIONALIDADE_-_Robert_Alexy_2_.pdf
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da teoria às suas consequências inevitáveis em termos de alagamento do poder dos 

juízes. Os juízes estariam, segundo os mesmos opositores, perigosamente 

aparelhados para forçar a sociedade às suas compreensões axiológicas pessoais.  

Bem sabemos que nossa Constituição, dada suas premissas, consagra 

diversos valores, princípios e ordens de inúmeras naturezas, sobretudo em razão do 

cenário político que lhe deu origem, o que ocasionalmente poderá fazer com que 

surjam conflitos dos mais variados tipos e pelas mais diversas situações práticas. 

De fato, as objeções a que os juízes formulem decisões de valor, sobretudo 

em sede de controle de constitucionalidade, assentam-se, muitas vezes, em 

inquietações com as consequências práticas para o Estado de Direito, engendradas 

pela assimilação dos preceitos constitucionais à formulação de valores.  

Em verdade, estas circunstâncias exigirão um conhecimento abrangente 

sobre a situação que se busca resolver, devendo-se considerar todas as 

consequências que tal resolução possa concretizar, quando efetivamente aplicada 

ao meio, corroborando a exigência de que cada princípio seja cotejado na 

subsunção ao caso concreto. 

Nesta esteira, a pragmática da ponderação decorre da análise do espaço de 

discricionariedade semântica (plurissignificação, vaguidade, porosidade, 

ambiguidade, fórmulas vazias) presente no sistema jurídico. Constitui requisito para 

a ponderação de resultados a adequação entre meios e fins. O juízo de ponderação 

entre os pesos dos direitos e bens contrapostos deve ter uma medida que permita 

alcançar a melhor proporção entre os meios e os fins. 

De fato, deve ser avaliado, no caso concreto, qual dos princípios em colisão 

tem maior peso, segundo as circunstâncias e condições da situação; qual dos 

direitos deve ser efetivado, em uma relação de precedência condicionada. Fica 

conferido ao Judiciário o dever de examinar a situação concreta e decidir se o direito 

efetivado não afrontou um direito que deveria prevalecer naquele caso, precedendo 

ao direito respaldado. É dever do juiz, analisando as circunstâncias, ponderar acerca 

da proporcionalidade da restrição ao direito dos cidadãos, contrastando os 

resultados obtidos com a restrição efetuada, se razoáveis ou desproporcionais. 

A ponderação ou balanceamento compreende método hábil a proporcionar 

solução ajustadora à colisão entre direitos fundamentais, ou entre direitos 

fundamentais e bens constitucionalmente protegidos. 
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Como método de interpretação, a ponderação apresenta-se na resolução 

dos conflitos entre direitos fundamentais como um procedimento destinado a 

adjudicar sentido à elaboração de uma norma de decisão. Nesta situação, à 

ponderação é conferida a missão de propiciar equilíbrio aos direitos que estão em 

estado de tensão. A atividade interpretativa principia por uma reconstrução e 

qualificação dos interesses contrapostos, atribuindo sentido à norma de decisão. Por 

outro lado, a ponderação promove a ordenação entre os fatos e a normativa, 

conferindo, desta forma, critérios para a obtenção de uma decisão 

constitucionalmente adequada. 

A topografia do conflito é a descrição das modalidades segundo as quais a 

norma que regula um determinado direito ou interesse incide, num caso específico, 

no âmbito de direitos ou bens em conflito. A checagem do conflito exige 

esclarecimento acerca de dois pontos: (1) em que medida a área de um direito 

(âmbito normativo) se sobrepõe à área de um outro direito identicamente protegido; 

(2) o espaço restante aos bens em conflito para além da zona de sobreposição.  

José Joaquim Gomes Canotilho175 adverte que a ponderação não é de forma 

alguma modelo de abertura para uma justiça casuística ou de sentimentos. Afinal, o 

método de balancing é submetido a uma cuidadosa topografia do conflito, aliada a 

uma justificação da solução do conflito através do caso concreto. 

A partir da topografia do conflito, o intérprete poderá, através do teste de 

razoabilidade, checar as áreas pertencentes ao âmbito normativo dos bens 

envolvidos no conflito. Por intermédio do teste de razoabilidade, poderá o intérprete 

aferir o conteúdo valorativo de interesses pretensamente invocados como dignos de 

proteção. 

Poderá ser o teste “um esquema metódico que permite excluir a existência 

de um verdadeiro conflito de bens pelo facto de um dos direitos invocados não estar 

ou não se poder considerar ‘enquadrado’ na esfera de protecção de uma norma 

constitucional”176. 

Assim é que Marcelo Lima Guerra demonstrou que o critério interpretativo da 

ponderação “impõe uma avaliação global da situação, na qual se faça uma 

correspondência jurídica entre meios e fins, no sentido de estabelecer as vantagens 
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e desvantagens do emprego dos meios, à luz de outros fins envolvidos na 

questão”177. 

Partindo do pressuposto de que a simples aplicação do método lógico não é 

suficiente para resolver questões relacionadas a choque entre direitos fundamentais, 

resta-nos perseguir outras formas de homiziar todas as garantias previstas no texto 

constitucional, valendo-se, então, de princípios morais, sociais, racionais e políticos. 

A busca pela melhor forma da interpretação jurídica não estará adstrita a 

simples análise da interpretação legal, mas sim à própria realização da justiça como 

forma de buscar a satisfação do direito interligado à solução de um caso concreto. 

Nesta conjuntura, evidencia-se a necessidade de integração das 

disposições, atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade como forma de 

albergar todos os fundamentos enlaçados pela circunstância casual posta ao crivo 

do julgador; em límpidos termos, encontraremos solução através da ponderação. 

Com efeito, a concepção do Direito sob a forma de controle social, 

condicionador de comportamentos e gerador de estabilidade, está sempre sujeita a 

mudanças. Contudo, tais mudanças devem decorrer dos necessários ajustes do 

próprio sistema, quando necessários à superação das tensões e pressões que 

impulsionaram a transformação da sociedade178. 

O Poder Judiciário, quando da análise de situações que contemplem 

conflitos entre princípios constitucionais, deve exercer um juízo de ponderação entre 

o direito efetivado pela decisão e o por ela restringido, a fim de ponderar acerca da 

justiça da situação amparada. Deve o juiz valorar, segundo as circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, se a decisão obteve um resultado satisfatório, e se 

o direito limitado deveria sucumbir frente ao efetivado, em uma "relação de 

precedência condicionada". Como se pode aferir, a valoração das circunstâncias 

demanda considerável juízo subjetivo. 

O critério da ponderação baseia-se precipuamente na utilização da lógica do 

melhor resultado, assim sendo, na forma que confira maior amplitude a todos os 

princípios que, em tese, confrontam-se, após análise criteriosa das consequências 

que porventura pudessem surgir, empós devidamente aplicadas ao caso. 
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O entusiasmo pelo método pressupõe que a ponderação resolve conflitos 

entre valores morais fundamentalmente antagônicos, de forma que demonstra igual 

consideração e respeito para todos os envolvidos, convertendo o processo de 

fiscalização judicial num relativamente direto exercício de lógica ou de raciocínio 

silogístico.  

Estabelecido que a jurisdição constitucional é inevitável, adeptos do método 

da ponderação assinalam que, ao menos nos casos difíceis, o balanço de valores 

também é inescapável.  

Ponderar valores e bens é tido como atividade inerente a todo processo de 

tomada de decisão. O processo decisório envolveria, necessariamente, uma 

calibragem de fatores e objetivos que se indispõem entre si, exigindo que seja 

averiguada a importância de cada qual para a resolução de uma controvérsia 

qualquer. Deliberar seria equivalente a ponderar.  

A ponderação expressa uma técnica inescapável, que reflete a própria 

complexidade de valores que compõem o Direito, construindo pontes entre o direito 

e a vida pluralística, já que exige do juiz identificar os valores relevantes, enfrentar o 

tema da importância social desses valores, além de exigir que revele o seu 

pensamento para os seus confrades e para as demais pessoas, facilitando a crítica 

e a autocrítica. 

Justifica-se o uso da ponderação por nela se enxergar um processo de 

decisão inerente ao próprio sistema de direitos fundamentais numa sociedade 

complexa e pluralista. A realidade das colisões entre princípios constitucionais expõe 

tanto os latentes como os desabridos conflitos sociais existentes, e se predica ao 

juízo aberto de ponderação a virtude de enfrentá-los sem subterfúgios. A 

metodologia da ponderação de bens surge como ferramenta indispensável para a 

solução de conflitos de forma intersubjetivamente controlável, segundo os princípios 

constitucionais.  

Em casos difíceis, argui-se a desvalia da busca de critérios fixos, 

apriorísticos, dotados de valor absoluto, para se delimitar, em abstrato, com precisão 

inconciliável com a natureza dinâmica da vida social, todos os contornos dos 

princípios constitucionais. Seria infactível cingir o juiz, por meio de regras absolutas, 

a soluções para conflitos sempre previsíveis antes mesmo dos atritos acontecerem.  
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A ponderação corretamente empreendida expressaria um processo 

disciplinado de decisão, revelando de modo aberto à sociedade os conflitos 

axiológicos subjacentes aos casos difíceis de colisão de princípios fundamentais.  

O procedimento da ponderação já é em si mesmo uma garantia da 

imparcialidade do juiz, na medida em que todos os estágios do processo deliberativo 

e as suas premissas de valor relevantes são expostos às escâncaras, o que implica 

em uma maior sujeição do juiz constitucional à censura da comunidade jurídica.  

No Brasil, a ponderação foi introduzida a partir da subdivisão do princípio da 

proporcionalidade.  

Na Constituição de 1988, o princípio da proporcionalidade, sobre derivar do 

Estado de Direito (art. 1º), confunde-se com o princípio do devido processo legal 

substancial previsto no art. 5º, inciso LIV, da CF, segundo o qual “ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”179. 

Esse pensar encontra eco doutrinário em constitucionalistas de relevo, como 

bem destaca Inocêncio Mártires Coelho:  

 

O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, 
consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 
diretamente das idéias de justiça, eqüidade, bom senso, prudência, 
moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e 
valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a 
de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, 
serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico180. 

 

Tratando mais especificadamente para o âmbito de aplicação da 

interpretação dos direitos fundamentais, pontifica Jorge Miranda que: 

 

A contradição dos princípios deve ser superada, ou por meio da 
redução proporcional do âmbito de alcance de cada um deles, ou, 
em alguns casos, mediante a preferência ou a prioridade de certos 
princípios. Deve ser fixada a premissa de que todas as normas 
constitucionais desempenham uma função útil no ordenamento, 
sendo vedada a interpretação que lhe suprima ou diminua a 
finalidade. Os preceitos constitucionais deverão ser interpretados 
tanto explicitamente quanto implicitamente, a fim de colher-se seu 
verdadeiro significado181. 
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De modo simétrico, o princípio da proporcionalidade exige uma ponderação 

dos direitos fundamentais ou bens de natureza constitucional que estão em jogo, 

conforme o peso a eles atribuído. Conforme Karl Larenz, “ponderar” e “sopesar” 

implicam apenas imagens, ou seja, não equivalem a grandezas quantitativamente 

mensuráveis, resultando apenas de valorações que não só devem ser orientadas a 

uma pauta geral como, de idêntica maneira, a situações concretas problematizantes. 

Desta forma, a ponderação de bens deve ser realizada no caso concreto mediante 

um problema a ser resolvido182. 

Portanto, é a partir do princípio da proporcionalidade que se opera o 

“sopesamento” dos direitos fundamentais, assim como dos bens jurídicos quando se 

encontram em estado de contradição, oferecendo ao caso concreto solução 

ajustadora de coordenação e combinação dos bens em colisão. 

Assim, pelo subprincípio da ponderação ou da proporcionalidade em sentido 

estrito, pretende-se alcançar parâmetros para a resolução dos conflitos entre 

princípios constitucionais, nos casos em que o Poder Judiciário é chamado a decidir 

pela prevalência de um princípio em detrimento de outro, ou outros, 

reconhecidamente válidos pelo ordenamento constitucional.  

Como se vê, impõe-se o método da ponderação de bens nas situações em 

que existam pelo menos dois bens ou direitos albergados em normas jurídicas que, 

em determinadas situações, não possuem suas potencialidades otimizadas. Nessa 

esteira, “excluem-se, por conseguinte, relações de preferência prima facie, pois 

nenhum bem, é, prima facie, quer excluído, porque se afigura excessivamente débil, 

quer privilegiado porque, prima facie, se afigura com valor ‘reforçado’ ou até 

absoluto”183. Desta forma, o método da ponderação de bens consiste em técnica 

capaz de propiciar, em um campo de tensão principiológica, a escolha do princípio 

que possui maior peso ou valor. 

O método de ponderação de bens pode sugerir a existência de uma 

hierarquia axiológica e dinâmica entre os princípios em tensão. Uma hierarquia 

axiológica, eis que confere em justa medida maior ou menor peso ou valor aos 

princípios colidentes. Dinâmica, por se estar diante de relação axiológica mutável 
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que outorga primazia axiológica a uma relação específica, podendo inverter-se em 

situação diversa. 

Se a ponderação, no sentido genérico referido acima, é própria de toda 

decisão judicial – e, a rigor, de todo discurso racional –, nos últimos anos, a 

jurisprudência brasileira tem incorporado à sua prática uma forma de ponderação 

muito particular, que merece exame exclusivo. Na realidade, a seguinte situação 

tornou-se frequente: o intérprete, afirmando estar diante de um conflito entre 

enunciados normativos válidos, considera necessário ponderá-los. O resultado 

dessa operação, em geral, é que um dos enunciados identificados inicialmente é 

aplicado e os demais são afastados, ou que a incidência de um é restringida em 

proveito dos outros. Já não se trata aqui de avaliar, ponderar argumentos, razões ou 

o acervo probatório produzido; mas sim de avaliar, ponderar enunciados normativos 

válidos e em vigor, muitas vezes de estatura constitucional.  

Pelo princípio da ponderação dos resultados, deve-se examinar o grau de 

satisfação e efetivação do mandamento de otimização que a decisão procurou 

atender. Quanto mais alto for o grau de afetação e afronta ao princípio limitado pelo 

meio utilizado, maior deverá ser a satisfação do princípio que se procurou efetivar. 

O procedimento utilizado para a aplicação da ponderação no caso de fricção 

entre princípios constitucionais é ensinado por Ana Paula Barcellos, nos seguintes 

passos: 

 

A proposta concebe a aplicação da ponderação como um processo 
composto de três etapas sucessivas, que podem ser identificadas, 
muito resumidamente, nos seguintes termos. Na primeira delas, 
caberá ao intérprete identificar todos os enunciados normativos que 
aparentemente se encontram em conflito ou tensão e agrupá-los em 
função da solução normativa que sugerem para o caso concreto. A 
segunda etapa ocupa-se de apurar os aspectos de fatos relevantes e 
sua repercussão sobre as diferentes soluções indicadas pelos grupos 
formados na etapa anterior. A terceira fase é o momento da 
decisão184. 

 

Ainda sob suas palavras, a ponderação deve indicar a solução que deverá 

prevalecer, justificando, para tanto, sua devida razão. Bem como, quanto ao 

princípio afastado ou remanescente, deverá ser indicada qual a intensidade da 
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restrição que lhe caberá, tendo em conta, tanto quanto possível, a produção da 

concordância prática de todos os elementos normativos postos em análise185. 

A definição do termo está presente nas sábias palavras de Ana Paula de 

Barcellos, que categoricamente esclarece o critério da ponderação como uma 

“técnica jurídica de solução de conflitos normativos que envolvem valores ou opções 

políticas em tensão, insuperáveis pelas formas jurídicas hermenêuticas 

tradicionais”186. 

Como dito alhures, denota-se a ineficiência das formas comuns para 

resolver antinomias jurídicas relacionadas a direitos fundamentais, visto que nenhum 

dos critérios de resolução aponta condições aptas a dirimi-las. Aliando a tal fato a 

premissa de que nenhuma disposição constitucional poderá se sobrepor a outra, 

decorre-se, logicamente, que o sopesamento – ou ponderação se preferir – é a 

maneira que trará maior sentimento de realização da justiça. 

Dito isto, expurga-se quaisquer dúvidas que persistam quanto a total 

inaplicabilidade do método subsuntivo de interpretação dos módulos constitucionais 

na busca pela solução dos hard cases. A título de conhecimento, tal método consiste 

na simples aplicação do direito ao fato, gerando consequências que não fogem à 

previsão do constituinte. Sobre a falência do método da subsunção, leciona Luis 

Roberto Barroso que “A estrutura geral da subsunção pode ser descrita da seguinte 

forma: premissa maior – enunciado normativo – incidindo sobre a premissa menor – 

fatos – e produzindo como consequência a aplicação da norma ao caso concreto”187; 

e, seguidamente, continua: “O que ocorre comumente nos casos difíceis, porém, é 

que convivem, postulando aplicação, diversas premissas maiores igualmente válidas 

e da mesma hierarquia que, todavia, indicam soluções normativas diversas e muitas 

vezes contraditórias”188. 

Nesta balbúrdia em que se proliferam diversas premissas (filosóficas, éticas, 

jurídicas, políticas etc) na mesma norma, somente a ponderação poderá dar o 

equacionamento desejado, sendo a melhor técnica de efetivação da justiça. 
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E a ponderação provirá do esforço hermenêutico da busca não da 

sobreposição de um bem por outro, mas do bem comum. Oportunas são as palavras 

de Maria Helena Diniz, quando discorreu sobre a busca do bem comum como 

finalidade da norma: 

 

A finalidade da norma não é ser dura, mas justa; daí o dever do 
magistrado de aplicar a lei ao caso concreto, sem desvirtuar-lhe as 
feições, arredondando as suas arestas, sem, contudo, torcer-lhe a 
direção, adaptando a rigidez de seu mandamento às 
anfractuosidades naturais de cada espécie189. 

 

A ponderação busca unificar o bem comum, através do mecanismo de 

convivência das normas, sendo instrumento usual o magistrado, que, considerando 

a importância que os bens jurídicos têm, tanto em tese quanto no caso concreto, 

fundamentando-se na precedência condicionada deste sobre os princípios 

contrapostos, conquistou amplamente a doutrina e já repercute nas decisões dos 

tribunais, passando o direito constitucional a ser visto sob a ótica deste novo 

paradigma. 

O mecanismo de ponderação é racional, entretanto, não é um procedimento 

que em cada caso conduza a uma única solução, visto que segundo Alexy, a 

ponderação é um procedimento aberto e a abertura se refere ao sistema material 

determinado pelas normas de direito fundamental, portanto, a um sistema aberto 

frente à moral; e esta irradiação dos direitos fundamentais no sistema jurídico 

significa a inclusão de justiça no próprio direito positivo. 

Robert Alexy190 nos lembra que a lei do sopesamento não é, contudo, 

despida de importância. Ela diz o que é importante no sopesamento: de um lado, o 

grau ou a intensidade da não satisfação ou da afetação de um princípio; de outro, o 

grau de importância da satisfação de outro princípio. Aquele que afirma que uma 

afetação muito intensa só pode ser justificada por meio de um grau muito alto de 

importância, da satisfação do princípio, ainda não diz quando essa afetação muito 

intensa e quando esse grau de importância estão presentes. Mas ele diz o que deve 

ser fundamentado para se justificar o enunciado, de preferência que representa o 

resultado do sopesamento: enunciados sobre graus de afetação e de importância.  
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A percepção de que o Direito é um sistema aberto de valores, sendo a 

constituição um conjunto de princípios e regras destinados a realizá-los, faz com que 

a ideia de abertura se comunique com a Constituição e traduz a sua permeabilidade 

a elementos externos, bem como a renúncia à pretensão de disciplinar, por meio de 

regras específicas, o infinito conjunto de possibilidades apresentadas pelo mundo 

real.  

A técnica da ponderação visa contribuir para com os outros métodos de 

interpretação jurídica, possibilitando que exista uma norma ideal para determinado 

caso concreto, no qual surgirá com a solução das colisões entre direitos. É através 

da inclusão de valores e interesses que o intérprete observará e efetivará a melhor 

norma possível para determinado caso concreto. 

Em um processo hermenêutico tradicional, que visa balancear todos os 

elementos importantes existentes no caso aparentemente sem solução, existindo a 

obrigação da norma ser correspondente ao fato, faz com que se tenham, para 

determinado caso, diversas soluções, mas, em todas, pode ocorrer o afastamento 

absoluto de algum direito fundamental que não pode ser afastado.  

Dessa forma, a hermenêutica tradicional não consegue dar uma resposta 

adequada para casos que conflitam direitos fundamentais. Com isso, é uma técnica 

ou um método de auxílio que tem por objetivo quantificar a melhor porção de 

efetividade das normas aparentemente em conflito, através de critérios 

estabelecidos e fundamentados, evitando que a técnica abra espaço para decisões 

arbitrárias na solução dos casos que devem ser ponderados e que não se observa 

uma solução adequada pela hermenêutica tradicional191. 

Não só mais a correspondência entre o fato e a norma será utilizada na 

interpretação, mas também os princípios e outros valores que não são formados a 

partir de conteúdos fechados, alcançando, ao final, uma solução proporcional e 

razoável de efetivação dos direitos existentes.  

É claro que a identificação feita acima torna a técnica muito abstrata e de 

pouco entendimento, vez que falta um elemento essencial para a utilização da 

ponderação que é um caso concreto, pois sem este os enunciados e princípios 

podem se apresentar de forma diferente quando analisados para todos os casos 
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possíveis, até porque é diante dos possíveis e aparentes conflitos existentes nos 

casos concretos que o intérprete poderá ter uma visão do grau de conflituosidade 

que deve ser solucionada. 

Alguns exemplos de casos específicos falam com mais eloquência sobre o 

uso da técnica. Fiquemos em dois processos distintos no Supremo Tribunal Federal. 

No primeiro deles, o empresário Law King Chong, supostamente envolvido em crime 

de contrabando, foi convocado para depor perante Comissão Parlamentar de 

Inquérito, da Câmara dos Deputados, e requereu ao STF ordem para que a sessão 

da CPI na qual seu depoimento seria tomada não fosse televisionada. O fundamento 

do pedido foi a necessidade de proteção da imagem e da honra do empresário (CF, 

art. 5º, X). O Ministro Cezar Peluso, relator do Mandado de Segurança, concedeu a 

liminar e proibiu o uso de câmeras que possibilitassem a gravação de imagens do 

impetrante. Após a ciência da decisão judicial, porém, a CPI remarcou a sessão para 

outro horário e autorizou o uso de câmeras.  

Submetida ao Plenário do STF, a medida liminar não foi referendada. A 

posição firmada pela maioria pode ser resumida da seguinte forma: as sessões das 

CPIs são públicas e deve prevalecer, na hipótese, o direito à informação (CF, arts. 

5º, IX, e 220), sendo que qualquer afronta à honra ou à imagem pode ser reparada 

posteriormente, por meio de indenização. Os Ministros Gilmar Mendes, Cezar 

Peluso e Joaquim Barbosa ficaram vencidos por considerarem, em primeiro lugar, 

que o direito à informação não foi afetado, já que a imprensa não estava impedida 

de acompanhar a sessão, ficando vedada apenas o televisionamento. Em segundo 

lugar, e sobretudo tendo em conta o descumprimento da liminar pela Comissão, a 

minoria entendeu que a proteção da honra e da imagem do impetrante só seria 

eficaz se fosse preventiva, não bastando para isso posterior indenização192.. 

Em outra ocasião, o STF examinou o conflito entre a liberdade de expressão 

(CF, art. 5º, IV e IX) e a vedação constitucional à prática do racismo, considerado 

crime inafiançável e imprescritível (CF, art. 5º, XLII). Um editor havia publicado livros 

fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade 
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judaica, e, processado criminalmente, teve habeas corpus impetrado em seu favor 

perante o STF. A Corte, por maioria, entendeu que a liberdade de expressão, a 

despeito de sua importância, não é absoluta, devendo observar os limites impostos 

pela própria Constituição, dentre os quais a condenação do racismo, sendo 

preponderantes, na hipótese, os princípios da dignidade humana e da igualdade 

jurídica de todas as pessoas. Com esse fundamento, a Corte denegou o habeas 

corpus193. 

Nos exemplos acima colocados, os elementos ponderados são dispositivos 

normativos vigentes que, a rigor, em um Estado de Direito, devem ser aplicados uma 

vez que se verifique sua hipótese de incidência, mas que, no caso, parecem estar 

em colisão a ponto de se excluírem reciprocamente.  

É evidente que a técnica da ponderação no Judiciário brasileiro surgiu mais 

como um elemento sócio-político, advinda da redemocratização. Nesse contexto, 

parte da sociedade, descrente do processo político normal, alimenta a expectativa 

de que o Judiciário seja, afinal, um espaço onde possam desenvolver-se de maneira 

mais clara a discussão e a definição de políticas públicas. A despeito do impacto que 

essa forma de visualizar o Judiciário possa ter sobre o regime democrático, a 

percepção desse fenômeno ajuda a entender o ambiente no qual a técnica da 

ponderação tem se desenvolvido e aplicado.  

O que resta é entender, ante o consenso havido em torno da necessidade 

do uso da técnica, como empreender para lhe conferir maior juridicidade (isto é: 

vinculação à ordem jurídica) e racionalidade (a fim de reduzir o arbítrio), traçando 

uma ordenação metodológica e parâmetros capazes de nortear as decisões. Em 

trecho adiante, falar-se-á do seu uso específico no caso de colisões entre a 

liberdade de imprensa e o direito à privacidade.  

Os princípios, conforme entendimento apresentado alhures, são normas de 

cunho eminentemente axiológico, que se amoldam em face das diversas 

circunstâncias sociais em consonância com a adequação. Para isso, é importante 

ressaltar sobre os efeitos existentes quando da colisão entre princípios. 

Quando dois princípios divergentes se chocam em relação a uma 

circunstância fática não ocorre a anulação de um em relação ao outro, mas uma 
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análise de qual princípio tem maior peso para fins de aplicação no caso; verifica-se o 

aspecto principiológico que precede em relação ao outro. Incide, nesse sentido, o 

princípio mais adequado, haja vista a graduação variada em conformidade com os 

elementos formadores da circunstância. 

Quanto ao sopesamento principiológico, Robert Alexy denomina de Lei da 

Colisão194, diferenciando, ademais, que “conflitos entre regras ocorrem na dimensão 

da validade, enquanto as colisões entre princípios – visto que só princípios válidos 

podem colidir – ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso”195. 

O autor esclarece duas modalidades de soluções para deslinde em relação 

às regras, quais sejam, a instituição de uma cláusula de exceção ou a declaração de 

invalidade de uma das regras confrontantes. A primeira solução tem respaldo 

quando uma norma ou regulamento direciona uma determinada conduta, 

considerando as circunstâncias de sua exigência, disciplinando, todavia, ressalvas 

quando do aparecimento de novos fatos. 

O doutrinador alemão em tela, no sentido de esclarecer a cláusula de 

exceção de um regramento, disserta o seguinte exemplo: 

 

Um exemplo para um conflito entre regras que pode ser resolvido por 
meio de introdução de uma cláusula de exceção é aquele entre a 
proibição de sair da sala de aula antes que o sinal toque e o dever de 
deixar a sala se soar o alarme de incêndio. Se o sinal ainda não tiver 
sido tocado, mas o alarme de incêndio tiver soado, essas regras 
conduzem a juízos concretos de dever-ser contraditórios entre si. 
Esse conflito deve ser solucionado por meio da inclusão, na primeira 
regra, de uma cláusula de exceção para o caso do alarme de 
incêndio196. 

 

O exemplo reproduzido acima é esclarecedor quanto à clausula de exceção 

para fins de dirimir conflitos de regras. Seguindo seu raciocínio, pode-se perceber a 

cláusula de exceção no Direito Processual Civil Brasileiro na regra do artigo 104, do 

atual Código de Processo Civil (NCPC)197, quando trata sobre a impossibilidade do 
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advogado atuar em juízo sem o instrumento procuratório assinado pela parte 

interessada, salvo para evitar preclusão, prescrição ou decadência, ou para praticar 

atos urgentes, devendo juntar a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, 

prorrogável por igual período. 

Outro exemplo normativo de cláusula de exceção é no Direito Penal, quando 

se fala em crime de aborto, haja vista disciplinar a pena de reclusão de um a quatro 

anos se o terceiro provocar aborto com o consentimento da gestante, conforme 

dispõe o artigo 126, do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/40)198; sendo 

que o artigo 128 do mesmo diploma legal exime a punição do aborto quando 

necessário para salvar a vida da gestante, ou quando a gravidez advir de estupro199. 

Ao continuar o raciocínio dissertado por Robert Alexy, uma outra forma de 

solucionar o problema de conflito de regras é mediante declaração de invalidade de 

uma das normas, haja vista a impossibilidade de aplicação de uma delas, seja pela 

inconstitucionalidade ou mesmo pela obsolescência decorrente dos avanços sociais. 

As regras podem ser revogadas expressamente ou tacitamente, quando não 

mais contemplarem os anseios sociais, dando lugar a novas regulamentações que 

se amoldam à metamorfose instalada na sociedade contemporânea. É diferente, 

portanto, dos conflitos existentes entre dois princípios. 

Princípio, pois, não se revoga, não é, a rigor, extirpado do ordenamento 

jurídico quando da não incidência em determinada circunstância; há, na verdade, 

uma sistemática de ponderação no sentido de aplicar o princípio mais coerente com 

a realidade apresentada. Sopesa a valoração principiológica de acordo com o fato 

social acontecido, no sentido de melhor atender à justiça. 

Humberto Ávila, seguindo a linha de Ronald Dworkin acerca da diferença 

entre a aplicação das regras e dos princípios, quando da existência de confronto, 

afirma: 
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No caso de colisão entre regras, uma delas deve ser considerada 
inválida. Os princípios, ao contrário, não determinam absolutamente 
a decisão, mas somente contêm fundamentos, os quais devem ser 
conjugados com outros fundamentos provenientes de outros 
princípios. Daí a afirmação de que os princípios, ao contrário das 
regras, possuem uma dimensão de peso (dimension of weight), 
demonstrável na hipótese de colisão entre os princípios, caso em 
que o princípio com peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem 
que este perca sua validade200. 

 

Não se fala, pois, em invalidade do aspecto principiológico, quando este não 

é o mais adequado para reger determinada situação, tendo em vista que o princípio 

que não incide em determinado assunto é relevante para regulamentar outra 

circunstância fática. Fala-se em regulamentar, porquanto percebida a natureza 

impositiva dos princípios no ordenamento jurídico neoconstitucionalista, conforme 

aduzido outrora. 

Aduz-se que para haver a colisão entre princípios, no sentido de aplicar a 

Teoria da Colisão, estes devem ser válidos em um ordenamento jurídico, haja vista a 

impossibilidade de haver o conflito entre um princípio válido e outro não, ao passo 

que o pressuposto para o sopesamento dos princípios é, justamente, a validade 

frente ao ordenamento jurídico contemporâneo. 

No entanto, Robert Alexy não descarta a possibilidade da existência de 

invalidade de um princípio, tendo em vista aspectos axiológicos não condizentes 

com o Estado Democrático de Direito. O doutrinador utiliza o exemplo do princípio 

da segregação racial que a República Federativa da Alemanha exclui201, ao passo 

que trazendo para a realidade brasileira, em nenhuma hipótese, frente ao princípio 

fundamental da República Federativa Brasileira, o princípio da dignidade da pessoa 

humana pode ser considerado válido. 

No direito brasileiro, o princípio da segregação racial não entra em colisão 

com nenhum outro, conforme tese em destaque, haja vista não ser considerado 

válido neste ordenamento jurídico o qual é protagonizado pela Constituição Federal 

que preconiza o princípio de que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza”202. Além disso, fala-se em uma axiologia bem maior que é o 
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princípio da vedação ao retrocesso, o qual impede que os avanços normativos 

sejam desconsiderados quando da inovação destes. 

Enfatiza Alexy, pois, que na análise entre um princípio vigente e o da 

segregação racial utiliza-se a modalidade de exclusão verificada no conflito entre 

regras, ou seja, percebe-se a invalidade de um princípio dissonante do ordenamento 

jurídico em relação ao que se amolda a este; não afetando, todavia, a veracidade da 

Teoria da Colisão, haja vista esta ser aplicada somente no confronto entre princípios 

vigentes203. 

Diante dos relevantes pronunciamentos, cumpre aferir que os princípios são 

normas impositivas no ordenamento jurídico nacional que não se invalidam ou 

revogam-se na impossibilidade de aplicação em determinada circunstância; há 

somente uma verificação de importância em relação aos princípios existentes para 

fins de melhor adequação ao caso concreto, não se falando em invalidade de 

princípio, a não ser quando da flagrante incompatibilidade com o ordenamento 

neoconstitucionalista apregoado. 

Obviamente, os princípios do duplo grau de jurisdição e da duração razoável 

do processo também estão alçados à condição de direitos fundamentais. Há uma 

necessidade de harmonização dos diferentes interesses envolvidos no exercício dos 

direitos fundamentais relacionados a tais princípios. 

Em um processo em trâmite, não é justo para os atores envolvidos que o 

processo seja julgado em tempo recorde, sem a garantia do direito recursal e o 

acesso à revisão do segundo grau de jurisdição. 

É inegável, sob a perpectiva objetiva, que as normas da Constituição 

entrelaçam-se sob o princípio da unidade moral, numa associação única de valores 

e preceitos qualificados pela nota da essencialidade social. Consequentemente, os 

direitos constitucionais, por conterem normas de valor aplicáveis a toda a sociedade, 

ostentam uma eficácia irradiante que extrapola as fronteiras orgânicas do Estado, 

alcançando também as entidades privadas. 

Há uma indissociável relação, hoje, entre Direito constitucional, processo 

civil e o direito civil204. Por vezes, os estudos denotam logo a matriz 

                                                                                                                                                                                     
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 25 
maio 2015). 

203
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 110. 

204
 Dedicadas exclusivamente a essa complexa relação entre os direitos fundamentais e o direito 
privado, pode-se citar, dentre outras, as seguintes:CANARIS, Claus Wilhelm. A influência dos 
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constitucionalista ou civilista dos seus autores. Com efeito, uns falam com 

arrogância de “civilização do direito constitucional”, ao passo que outros, com igual 

sobranceria, respondem com a “constitucionalização do direito civil”. Podemos 

afirmar, com relativa segurança, que, hoje, um dos temas mais nobres da dogmática 

jurídica diz respeito às imbricações complexas da irradiação dos direitos 

fundamentais constitucionalmente protegidos (drittwirkung) e do dever de proteção 

de direitos fundamentais, por parte do poder público, em relação a terceiros 

(schutzplicht) na ordem jurídico-privada dos contratos.  

A relação entre normas de direito processual civil e a busca de assimilação 

com o direito constitucional é objeto de alentado trabalho doutrinário.  

São conhecidas decisões do STF reunindo temática de direito privado com 

questões processuais, interpretando tudo como questão de eficácia horizontal dos 

direitos fundamentais nas relações entre particulares 205 

O Ministro Celso de Melo expressa com clareza, ao julgar o MS n. 23.452, 

que a Constituição traz limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a 

proteger a integridade do interesse social, e, do outro, a assegurar a coexistência 

harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em 

detrimento da ordem pública206. 

                                                                                                                                                                                     
direitos fundamentais sobre o direito privado na Alemanha. In.: SARLET, Ingo (Org.). 
Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 
2003.;SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Orgs.) A Constitucionalização do 
Direito Privado: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. In.: SARLET, Ingo Wolfgand 
(Org.). Direitos Fundamentais, Informática e Comunicação Algumas Aproximações. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 

205
 “DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INCISO LV DO ROL DAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONAIS - EXAME - LEGISLAÇÃO COMUM. A intangibilidade do preceito 
constitucional assegurador do devido processo legal direciona ao exame da legislação comum. 
Daí a insubsistência da óptica segundo a qual a violência à Carta Política da República, suficiente 
a ensejar o conhecimento de extraordinário, há de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao 
Supremo Tribunal Federal exercer crivo sobre a matéria, distinguindo os recursos protelatórios 
daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto constitucional, muito embora 
torne-se necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum. Entendimento 
diverso implica relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado Democrático de Direito 
- o da legalidade e do devido processo legal, com a garantia da ampla defesa, sempre a 
pressuporem a consideração de normas estritamente legais. COOPERATIVA - EXCLUSÃO DE 
ASSOCIADO - CARÁTER PUNITIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Na hipótese de exclusão de 
associado decorrente de conduta contrária aos estatutos, impõe-se a observância ao devido 
processo legal, viabilizado o exercício amplo da defesa. Simples desafio do associado à 
assembléia geral, no que toca à exclusão, não é de molde a atrair adoção de processo sumário. 
Observância obrigatória do próprio estatuto da cooperativa”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal 
(STF). 2ª Turma. Recurso Extraordinário: RE n. 158.215-RS. ReIator Ministro Marco Aurélio. 
Brasília/DF. Publicação: DJU 07/05/1996). 

206
 O acórdão traduz esse sentimento: “O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear 
o regime jurídico a que estas estão sujeitas – e considerado o substrato ético que as informa – 
permite que sobre elas incidam limitações de ordem pública, destinadas, de um lado, a proteger a 
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Decorre classicamente o entendimento que os direitos fundamentais gozam 

da mesma proteção constitucional, assim é de se concluir que estão no mesmo 

patamar de valor jurídico; somente no balanceamento dos valores envolvidos no 

caso concreto se terá uma aplicação justa. 

No Brasil, embora a Constituição Federal não produza, em seu texto escrito, 

um melhor dimensionamento da aplicação dos direitos fundamentais nas relações 

entre particulares, a principiologia encarregou-se de resolver as tensões entre 

direitos subjetivos com a intervenção do Poder Judiciário, mediante critérios de 

hermenêutica constitucional.  

Como é sabido, a hermenêutica jurídica é uma ciência, um domínio teórico 

especulativo, cujo objeto é a formulação, o estudo e a sistematização dos princípios 

e regras de interpretação do direito (método). 

Nesse evolver, a interpretação é a atividade prática de revelar o conteúdo, o 

significado e o alcance de uma norma, tendo por finalidade de fazê-la incidir em um 

caso concreto. 

Conforme o entendimento clássico de Savigny, a interpretação “é a 

reconstrução do conteúdo da lei, sua elucidação, de modo a operar-se uma 

restituição de sentido ao texto viciado ou obscuro”207. 

A função da interpretação é encontrar o verdadeiro sentido de qualquer 

expressão ou preceito contido na norma, objetivando a tirar conclusões a respeito de 

matérias que estão fora ou além das expressões contidas no texto da norma. 

Destarte, a Constituição conforma o estatuto jurídico fundamental de uma 

sociedade, consolidando toda a estrutura do respectivo Estado e seu processo de 

evolução, intrinsecamente relacionando as forças de transformação sociais.  

A Constituição para o positivismo jurídico é tão somente sistema formal de 

leis constitucionais, sendo a norma um ato de vontade do Estado expresso em forma 

de lei. 

O credo positivista vislumbra no direito vigente um sistema de proposições 

jurídicas sem lacunas. Caso estas surjam na regulação positiva expressa, a 

                                                                                                                                                                                     
integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, 
pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com 
desrespeito aos direitos e garantias de terceiros” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). 
Mandado de Segurança: MS n. 23.452. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília/DF. Publicado 
em DJU 16/09/1999.).  

207
 Apud BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 
437. 
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construção jurídica em cada caso as preencherá com os princípios e os 

fundamentos do direito positivo. 

A norma jurídica é concebida como um comando real, ou, ainda, como uma 

premissa maior, lógico-formal, estabelecendo um dualismo entre direito e realidade, 

norma e realidade, como se fossem duas categorias justapostas e incomunicáveis 

que se encontrariam na subsunção de um fato, premissa menor, e numa premissa 

maior à norma. 

Considerando a premissa de que as normas constitucionais dispõem de 

supremacia em relação às demais, Alexandre de Moraes elenca os princípios, quais 

sejam: a) da unidade da Constituição; b) do efeito integrador; c) da máxima 

efetividade ou da eficiência; d) da justeza ou da conformidade funcional; e) da 

concordância prática ou da harmonização; f) da força normativa da Constituição208.  

A tradição romano-germânica obriga ao intérprete adotar um raciocínio 

padrão, relacionando o fato à norma regente da hipótese. Nessa atividade, 

procederá a um tipo de raciocínio lógico, de natureza silogística, no qual a norma 

será a premissa maior, os fatos serão a premissa menor, enquanto que a conclusão 

será a consequência do enquadramento dos fatos à norma. Esse método tradicional 

de aplicação do direito, pelo qual se realiza a subsunção dos fatos à norma e 

pronuncia-se uma conclusão, denomina-se método subsuntivo. 

                                                           
208

 Eis o que assevera o doutrinador acerca de tais princípios: 
“a) da unidade da constituição: a interpretação constitucional deve ser realizada de maneira a 
evitar contradições entre suas normas. Assim, a análise sistêmica do texto magno é impositiva e 
primordial, pois, como salienta Canotilho, o intérprete deve ‘considerar a constituição a sua 
globalidade e a procurar harmonizar os espaços de tensão existentes entre as normas 
constitucionais a concretizar.’ A necessidade de interpretar a Constituição de forma a demonstrar 
a interdependência e complementaridade das normas constitucionais, que não poderão, sob pena 
de desrespeito à vontade do legislador constituinte, ser interpretadas isoladamente; 
b) do efeito integrador: na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deverá ser dada 
maior primazia aos critérios favorecedores da integração política e social, bem como ao reforço da 
unidade política; 
c) da máxima efetividade ou da eficiência: a uma norma constitucional deve ser atribuído o 
sentido que maior eficácia lhe conceda. Conseqüentemente, todas as normas constitucionais têm 
validade, não cabendo ao intérprete optar por umas em detrimento total do valor de outras; 
d) da justeza ou da conformidade funcional: os órgãos encarregados da interpretação da 
norma constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta, altere ou pertube o 
esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido pelo legislador constituinte 
originário;  
e) da concordância prática ou da harmononização: exige-se a coordenação e combinação dos 
bens jurídicos em conflito, de forma a evitar o sacrifício total de uns em relação aos outros; 
f) da força normativa da Constituição: entre as interpretações possíveis, deve ser adotada a 
que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais”. (MORAES, 
Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2005.p. 202-203). 
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Esse modo de raciocínio jurídico utiliza, como premissa de seu 

desenvolvimento, um tipo de norma jurídica que se identifica como regra. Regras 

são normas que especificam a conduta a ser seguida por seus destinatários. O 

papel do intérprete, ao aplicá-las, envolve uma operação relativamente simples de 

verificação da ocorrência do fato constante do seu relato e de declaração da 

consequência jurídica correspondente. Nessa sistemática, para adoção de uma 

decisão o intérprete tem se valido tradicionalmente de elementos de interpretação 

identificados como gramatical, histórico, sistemático e teleológico. São eles 

instrumentos que vão permitir ao intérprete em geral, e ao juiz em particular, a 

revelação do conteúdo, sentido e alcance da norma. O Direito, a resposta para o 

problema, já vem contido no texto da lei.  

Na interpretação jurídica tradicional do direito positivo brasileiro, o método é 

totalmente fundado em um modelo de regras, que reserva ao intérprete um papel 

estritamente técnico de revelação do sentido de um Direito integralmente contido na 

norma legislada. 

A ideia de uma nova interpretação constitucional liga-se ao desenvolvimento 

de algumas fórmulas originais de realização da vontade da Constituição. Não 

importa em desprezo ou abandono do método clássico – subsuntivo, fundado na 

aplicação de regras, nem muito menos dos elementos tradicionais da hermenêutica 

(gramatical, histórico, sistemático e teleológico). Continuam eles a desempenhar um 

papel relevante na busca de sentido das normas e na solução de casos concretos. 

Esses elementos, contudo, não demonstram suficiência. 

Mesmo no quadro da dogmática jurídica tradicional já haviam sido 

sistematizados diversos princípios específicos de interpretação constitucional, como 

os da supremacia, presunção de constitucionalidade, interpretação conforme a 

Constituição, unidade, razoabilidade-proporcionalidade e efetividade; aptos a 

superar as limitações da interpretação jurídica convencional, concebidos, sobretudo, 

em função da legislação infraconstitucional. 

O melhor caminho, em termos contemporâneos, está em escolher, 

acertadamente, as premissas adequadas e necessárias ao longo da jornada de 

compreensão-decisão, processo que requer uma abordagem fiel ao mundo real. 

Recorde-se, nesse sentido, a lição de Hans-Georg Gadamer209, no sentido de que, 

                                                           
209

 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1998. p. 489. Acerca dessa noção ver também: FREITAS, 
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na ideia de uma ordem jurídica, a sentença do juiz deve surgir de uma ponderação 

justa do todo. No contexto:  

 

A tarefa da interpretação consiste em concretizar a lei em cada caso, 
isto é, em sua aplicação. A complementação produtiva do Direito, 
que ocorre com isso, está obviamente reservada ao juiz, mas este se 
encontra, por sua vez, sujeito à lei, exatamente como qualquer outro 
membro da comunidade jurídica. Na idéia de uma ordem jurídica 
supõe-se o fato de que a sentença do juiz não surja de 
arbitrariedades imprevisíveis, mas de uma ponderação justa do 
conjunto. A pessoa que se tenha aprofundado em toda a concreção 
da situação estará em condições de realizar essa ponderação justa. 
Justamente por isso existe segurança jurídica em um estado de 
direito, ou seja, podemos ter uma idéia daquilo a que nos atemos. 

 

O princípio da concordância prática ou da harmonização, como consectário 

lógico do princípio da unidade constitucional, é comumente utilizado para resolver 

problemas referentes à colisão de direitos fundamentais. De acordo com esse 

princípio, os direitos fundamentais e valores constitucionais deverão ser 

harmonizados, no caso sub examen, por meio de juízo de ponderação que vise 

preservar e concretizar ao máximo os direitos e bens constitucionais protegidos. 

A concordância prática pode ser enunciada da seguinte maneira: havendo 

colisão entre valores constitucionais (normas jurídicas de hierarquia constitucional), 

o que se deve buscar é a otimização entre os direitos e valores em jogo, no 

estabelecimento de uma concordância prática que deve resultar numa ordenação 

proporcional dos direitos fundamentais e/ou valores fundamentais em colisão, ou 

seja, busca-se o melhor equilíbrio possível entre os princípios colidentes.  

Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet:  

 

Em rigor, cuida-se de processo de ponderação no qual não se trata 
da atribuição de uma prevalência absoluta de um valor sobre outro, 
mas, sim, na tentativa de aplicação simultânea e compatibilizada de 
normas, ainda que no caso concreto se torne necessária a 
atenuação de uma delas210. 

 

                                                                                                                                                                                     
Juarez. O interprete e o poder de dar vida à Constituição: preceitos de exegese constitucional. In: 
GRAU, Eros Roberto; SANTIAGO FILHO, Willis Guerra Santiago Filho (Coords.). Estudos em 
homenagem a Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 227. 

210
 SARLET, Ingo Wolfgang. Valor de alçada e limitação do acesso ao duplo grau de jurisdição: 
problematização em nível constitucional à luz de um conceito material de direitos fundamentais. 
Revista de Informação Legislativa. Brasília, v. 33, n. 131, p. 5-30, jul./set. 1996. p. 121.  



118 

O segundo critério que vem sendo utilizado, se não for possível a 

concordância prática, é o da dimensão de peso e importância (dimension of weights) 

fornecido por Ronald Dworkin, segundo o qual as regras são aplicáveis na base do 

tudo-ou-nada, ou ela é válida ou não é válida diante dos fatos que estipula. Para 

Dworkin, os princípios: 

 

[...] possuem uma dimensão que não é própria das regras jurídicas: a 
dimensão do peso ou importância. Assim, quando se entrecruzam 
vários princípios, quem há de resolver o conflito deve levar em conta 
o peso relativo de cada um deles [...]. As regras não possuem tal 
dimensão. Não podemos afirmar que uma delas, no interior do 
sistema normativo, é mais importante do que outra, de modo que, no 
caso de conflito entre ambas, deve prevalecer uma em virtude de seu 
peso maior. Se duas regras entram em conflito, uma delas não é 
válida211. 

 

Seguindo o ensinamento de José Joaquim Gomes Canotilho212: (1) os 

princípios são normas jurídicas impositivas de uma optimização, compatíveis com 

vários graus de concretização, consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos; 

as regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência (impõem, 

permitem ou proíbem) que é ou não é cumprida; a convivência dos princípios é 

conflitual; a convivência de regras é antinômica; os princípios coexistem; as regras 

antinômicas excluem-se; (2) consequentemente, os princípios, ao constituírem 

exigências de optimização, permitem o balanceamento de valores e interesses (não 

obedecem, como as regras, à ‘lógica do tudo ou nada’), consoante o seu peso e a 

ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes; as regras não deixam 

espaço para qualquer outra solução, pois se uma regra vale (tem validade), deve 

cumprir-se na exacta medida das suas prescrições, nem mais nem menos; (3) em 

caso de conflito entre princípios, estes podem ser objecto de ponderação, de 

harmonização, pois eles contêm apenas ‘exigências’ ou ‘standards’ que, em 

‘primeira linha (prima facie), devem ser realizados; as regras contêm ‘fixações 

normativas’ definitivas, sendo insustentável a validade simultânea da regras 

contraditórias; (4) os princípios suscitam problemas de validade e peso (importância, 

ponderação, valia); as regras colocam apenas questões de validade (se elas não 

são correctas devem ser alteradas). 
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 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 38-39. 
212

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2. ed. 
Coimbra: Almedina, 1998. p. 1233 e ss. 
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No dimensionamento do peso ou importância dos princípios, segundo 

Dworkin, haveria uma única resposta correta para os casos difíceis (hard cases). 

Embora se veja com extrema relevância o posicionamento de Dworkin, 

sabemos que a ponderação de valores, pela carga axiológica mesma inserta nessa 

atividade, faz com que a decisão do caso concreto dependa sobremaneira da 

postura ideológica do hermeneuta: é uma “solução de compromisso”. Assim, no já 

citado exemplo do princípio da função social da propriedade, a solução seria diversa 

em função da diretriz ideológica adotada na interpretação (postura tradicional versus 

postura social). Como diria Louis Veuillot, publicista do século passado: “quando eu 

sou o mais fraco eu vos peço liberdade porque tal é o vosso princípio; mas quando 

eu sou o mais forte, eu vos nego esta liberdade porque tal é o meu”213.  

Portanto, somente diante do caso concreto será possível resolver o 

problema da aparente colisão de princípios, através de uma ponderação (objetiva e 

subjetiva) de valores, pois, ao contrário do que ocorre com a antinomia de regras, 

não há, a priori, critérios formais (meta-normas) e standards preestabelecidos para 

resolvê-lo. 

O intérprete, no caso concreto, através de uma análise necessariamente 

tópica, terá que verificar, seguindo critérios objetivos e subjetivos, qual o valor que o 

ordenamento, em seu conjunto, deseja preservar naquela situação, sempre 

buscando conciliar os dois princípios em colisão. É a busca da composição dos 

princípios.  

Nesse caso, a legitimidade da interpretação apenas será preservada na 

medida em que, em cada caso, informada pelo critério da proporcionalidade, essa 

composição seja operada214. Ou seja, a especificidade, o conteúdo, a extensão e o 

alcance próprios de cada princípio não exigem nem admitem o sacrifício unilateral 
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 Na clássica obra Teoria Pura do Direito, de reconhecida neutralidade ultra-ideológica, Hans Kelsen 
admite que o direito positivo oferece apenas uma moldura na qual se encontram inseridas várias 
possibilidades de aplicação: "a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a 
uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que - na 
medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar - têm igual valor, se bem que apenas uma 
dela se torne Direito positivo no ato do órgão aplicador do Direito - no ato do tribunal, 
especialmente. [...] Configura o processo desta interpretação como se se tratasse tão-somente de 
um ato intelectual de clarificação e de compreensão, como se o órgão aplicador do Direito apenas 
tivesse que pôr em ação o seu entendimento (razão), mas não a sua vontade, e como se, através 
de uma pura atividade de intelecção, pudesse realizar-se, entre as possibilidades que se 
apresentam, uma escolha que correspondesse ao Direito positivo, uma escolha correta (justa) no 
sentido do Direito positivo" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. p. 390). 
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 GRAU, Eros Roberto. Licitação e Contrato Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 17. 
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de um princípio em relação a outros, antes reclamam a harmonização dos mesmos, 

de modo a obter-se a máxima efetividade de todos eles, conforme a lição de 

Canotilho. 

De forma semelhante ao caso alemão, a jurisprudência brasileira descerra 

diversos julgados em que se aplica a dimensão do peso e importância dos 

princípios.  

Este procedimento de sopesamento entre princípios atualmente é 

denominado, conforme a hermenêutica jurídica contemporânea, de ponderação.  
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7 A REFORMA CONSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO E A NOVA VISÃO 

DO PROCESSO 

 

A adequada compreensão do direito processual contemporâneo tem como 

ponto de partida a Constituição Federal, seja porque vários assuntos inerentes a tal 

direito estejam previstos na Carta constitucional ou, principalmente, as diretrizes 

constitucionais devam ser aplicadas e realizadas no processo. 

Como já assinalado, ante a supremacia da Constituição, é imperativo que os 

institutos do direito processual contemplados na legislação infra-constitucional sigam 

essas balizas constitucionais. 

Particularmente, referentemente ao processo civil, todas as garantias 

constitucionais que nele são aplicadas envolvem o princípio do devido processo 

legal ou devido processo constitucional, de forma que o grande desafio atual é o de 

conciliar o respeito às garantias do devido processo legal com a necessária rapidez 

na solução do litígio, em busca da efetividade do processo. 

Assim foi que a Emenda Constitucional n. 45/2004 acrescentou o inciso 

LXXVIII ao artigo 5º, passando a prever, expressamente, a garantia constitucional da 

razoável duração do processo. 

Cândido Rangel Dinamarco ensina que: 

 

Com razão, foi dito que o tempo é inimigo do processo e que contra 
ele, para evitar os males que pode causar, o juiz deve estar em 
estado permanente de guerra entrincheirada. Por isso é que em 
certas situações o angustiante desafio da ‘tensão entre 
conhecimento e ignorância’ há de ser contornado e o sistema exige 
que o juiz se conforme e pacifique sem haver chegado ao ponto ideal 
de assimilação da verdade. À boa técnica processual incumbe o 
estabelecimento do desejado racional e justo equilíbrio entre as duas 
exigências opostas, para que não se comprometa a qualidade do 
resultado da jurisdição por falta de conhecimento suficiente, nem se 
neutralize a eficácia social dos resultados bem concebidos, por 
inoportunidade decorrente da demora215. 

 

Enfim, pensando, no âmbito do direito processual civil, que o processo há de 

ser útil e tempestivo, compete ao Poder Judiciário fazer uso, de maneira eficiente, de 

todos os meios postos à sua disposição para o cumprimento da sua missão 

constitucional. 
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 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instrumentalidade do Processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 
1994. p. 232. 



122 

Nesse contexto da constitucionalização do direito processual civil, em que há 

uma prevalente preocupação por uma prestação da tutela jurisdicional mais 

adequada, tempestiva e efetiva, não se pode esquecer que para a concretização da 

duração razoável do processo não se deve colocar em risco o ideal de segurança 

jurídica, imposto pelo princípio do devido processo legal e do contraditório. 

Sobre isso, muito bem realçou Cassio Scarpinella Bueno que: 

 

Também aqui a ideia de necessária preponderância entre os 
diversos princípios constitucionais do processo civil deve ser 
levada em conta adequadamente em cada caso concreto, 
sempre impondo ao magistrado e, mais amplamente, ao 
intérprete e ao estudioso do direito processual civil, a 
necessária fundamentação (justificativa) das suas escolhas e 
das razões que conduziram a elas216. 

 

Assim é que, após mais de 10 (dez) anos da reforma constitucional do Poder 

Judiciário, por meio da EC 45/2004, a legislação processual civil vem para atualizar 

as suas normas, com a introdução de um novo diploma, representado na Lei nº 

13.105/2015, que positiva as exigências muito antes já presentes no nosso 

ordenamento, e que, em alguns aspectos, ainda distoa da perspectiva constitucional, 

em alguns pontos, como será abordado mais adiante. 

 

7.1 A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AS NORMAS DA REFORMA 

PROCESSUAL 

 

Diante da afirmativa de que o Poder Judiciário tem se deparado com o 

problema de inflação de demandas, principalmente no que diz respeito a conteúdos 

que já foram objeto de entendimento pacificado pelos tribunais, o legislador, quando 

da confecção do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), estabeleceu e 

expressou uma série de dispositivos com o fim de evitar a perda de tempo em 

demandas infrutíferas. 

De início, cumpre salientar que o artigo 927, inciso II, do Novo CPC, realça a 

obrigatoriedade dos juízes e tribunais observarem os enunciados de súmulas 

vinculantes quando da apreciação de demanda ou instrumento recursal. O 
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 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de direito processual civil, v. 1. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 186. 
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dispositivo em comento apenas expressou o que já era de conhecimento acerca da 

imperatividade das súmulas vinculantes, porquanto o CPC, antes em vigor, não 

constava, com a expressividade em tela, a eficácia e o efeito obrigacional das 

respectivas súmulas. 

A súmula vinculante que já tinha a sua imperatividade conhecida pela 

Constituição Federal também foi abordada pelo legislador, quando da produção do 

dispositivo em tela, no sentido de firmar a uniformização jurisprudencial, 

promovendo, por conseguinte, maior segurança jurídica às decisões proferidas pelo 

Poder Judiciário. 

Ainda, no artigo 927, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, há a 

obrigatoriedade dos juízes e tribunais perceberem, além das súmulas vinculantes, os 

enunciados de súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ de conteúdo 

infraconstitucional, porquanto serem enunciados formulados mediante decisões 

reiteradas destes Tribunais superiores. Tal norma visa à percepção mais cedo dos 

pronunciamentos das instâncias superiores. 

Isto porque se começa a vislumbrar a economia processual e relevâncias 

dos precedentes confeccionados pelos tribunais a partir da interposição do recurso 

de apelação, haja vista a inadmissibilidade deste quando a sentença estiver 

completamente coerente com súmula jurisprudencial do STF e do STJ. 

Ainda, o Novo Código de Processo Civil tem por escopo impedir o 

prosseguimento de demandas que estão dissonantes dos entendimentos 

massificados pelos tribunais logo nos primórdios das respectivas ações judiciais, ou, 

pelo menos, quando da prolação da sentença de mérito. Tal entendimento é 

inovador, porquanto a legislação processual civil anterior facilitava o livre 

convencimento do magistrado sem que houvesse vinculação expressa às súmulas 

jurisprudenciais sob enfoque. 

Ou seja, na sistemática legal anterior, embora houvesse a recomendação de 

que os órgãos de instâncias inferiores observassem os pronunciamentos superiores, 

havia o entendimento majoritário de que aqueles possuíam liberdade de julgamento, 

podendo confrontar o entendimento dos Tribunais superiores217. No entanto, com o 

advento do artigo 927, do Novo CPC, este obriga aos juízes e tribunais a seguirem 

os entendimentos sumulares firmados pelos Tribunais superiores, bem como as 

                                                           
217

 NEVES, Daniel Amorim de Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013. p. 756. 



124 

decisões pronunciadas em regime de recursos especiais e extraordinários 

repetitivos, nos moldes do inciso III do dispositivo em análise. 

Percebe-se, portanto, uma maior preocupação do legislador em promover a 

celeridade processual, no sentido de haver a prestação jurisdicional tempestiva, 

realçando, por conseguinte, a influência conhecida dos órgãos jurisprudenciais 

superiores em face dos de instâncias inferiores. É, pois, uma forma de tentar 

uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a “estável, íntegra e coerente”, conforme 

preceitua o caput do artigo 926, do Novo CPC218. 

No sentido de vislumbrar a obstaculização de demandas contrárias aos 

precedentes jurisprudenciais dominantes, a nova legislação, no artigo 332219, realça 

que o juiz pode julgar, liminarmente, improcedentes pedidos contrários a enunciados 

de súmulas jurisprudenciais do STF e do STJ; acórdão proferido pelo STF ou STJ 

em regime de recursos repetitivos; enunciados de súmulas do Tribunal de Justiça 

local, no que diz respeito a direito local; além de entendimento firmado em incidentes 

de demandas repetitivas ou de assunção de competência. 

Nestes termos, o eminente doutrinador  Fredie Didier Júnior harmoniza o 

inciso I do artigo 332, do Novo CPC, com o inciso IV do artigo 927, da Legislação em 

comento, porquanto os fundamentos reproduzidos: 

 

O incido I do art. 332 fala em súmula de tribunal superior. Sucede 
que o inciso IV do art. 927 determina a vinculação apenas dos 
enunciados da súmula do STF em matéria constitucional e da súmula 
do STJ em matéria infraconstitucional federal; essa restrição não 
aparece no art. 332. Para fim de harmonizar os dispositivos do 
Código, que deve ser interpretado como uma unidade, somente é 
permitida a improcedência liminar do pedido que contrariar súmula 
do STF em matéria constitucional e súmula do STJ em matéria 
infraconstitucional (legislação Federal). Essa observação inclui, 
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 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. 
(BRASIL. Novo Código de Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 
2015). 
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 Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do 
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - 
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local (BRASIL. Novo 
Código de Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 
2015).  
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também, obviamente, a súmula vinculante (art. 927, II, CPC), que 
também é súmula do STF em matéria constitucional220. 

 

Compreende-se que o doutrinador interpretou de forma sistemática e 

harmônica o artigo 332, inciso I, porquanto o dispositivo de nº 927, do Novo CPC, 

restringe a obrigatoriedade de observância dos juízes e tribunais superiores a 

súmulas do STF e STJ de matérias constitucionais e infraconstitucionais, 

respectivamente, sendo que o primeiro artigo relata a improcedência liminar dos 

pedidos de forma a omitir a especificidade em comento. 

Percebe-se a importância do magistrado de primeiro grau dada pela nova 

legislação processual, quando do julgamento de demandas com conteúdos 

repetitivos ou contrários a jurisprudências pacificadas, porquanto a possibilidade de 

improcedência liminar dos pedidos nas circunstâncias acima elencadas. Ressalta-

se, no entanto, que a possibilidade do artigo 332 é vislumbrada somente na 

desnecessidade de instrução probatória221. 

Frisa-se que o julgamento primeiro terá de identificar a incoerência dos 

pedidos com os enunciados de súmulas e julgamentos majoritários dos tribunais, 

além de conhecer a necessidade ou não de instrução probatória, reputando-se em 

enorme responsabilidade do magistrado em perceber as circunstâncias sob enfoque; 

cabendo, todavia, no reconhecimento de análise equivocada do julgador, a 

interposição de recurso de apelação, dando a oportunidade de retratação deste no 

prazo de 5 (cinco) dias, consoante preconiza o parágrafo terceiro, artigo 332, do 

atual CPC222. 

A improcedência liminar dos pedidos, portanto, não gera afronta aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme preceitua a nova doutrina de  
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 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1: Introdução ao Direito 
Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Conforme o Novo CPC 2015. 17. ed. 
Salvador: Juspodivm: Salvador, 2015.p. 597. 
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 Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do 
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: I - enunciado de súmula do 
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II - acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - 
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local (BRASIL. Novo 
Código de Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 
2015). 
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 § 3

o
 Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias (BRASIL. Novo Código de 

Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 
2015). 
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Fredie Didier Júnior, porquanto se tratar de julgamento de improcedência, ao passo 

que a parte promovida não precisa se manifestar para ser vitoriosa na demanda 

processual em epígrafe, inexistindo, desta feita, qualquer prejuízo em detrimento do 

polo passivo223. 

Outra inovação do Novo Código de Processo Civil que vislumbra uma maior 

preocupação do legislador em realçar a importância dos precedentes 

jurisprudenciais é sobre a caução no cumprimento de sentença provisória de quantia 

certa. Isto porque a legislação processual civil antiga determinava o oferecimento da 

caução suficiente e idônea, quando do levantamento de valores depositados em 

juízo ou da prática de alienação de propriedade que pudesse causar grave prejuízo 

ao executado no cumprimento de sentença provisória, haja vista o texto do artigo 

475-O, inciso III, do Código de Processo Civil antes em vigor. 

Não obstante o entendimento acima, o parágrafo segundo do dispositivo 

supramencionado declarava a dispensa da caução na situação de necessidade e 

quando os créditos fossem alimentares ou decorrentes de ato ilícitos, no limite de 

sessenta vezes o valor do salário mínimo; bem como na execução provisória com 

pendência de agravo no STF ou STJ, salvo quando resultasse em risco de grave 

dano ou reparação incerta224. 

Já o Novo CPC, porém, acrescentou uma inédita hipótese de dispensa da 

caução na execução provisória de obrigação de pagar quantia certa, no artigo 521, 

inciso V, deste Diploma, haja vista que não será exigida quando a sentença, a qual 

estará sendo executada provisoriamente, ser coerente com súmula jurisprudencial 
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 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1: Introdução ao Direito 
Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Conforme o Novo CPC 2015. 17. ed. 
Salvador: Juspodivm: Salvador, 2015. p. 593. 
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 Art. 475 – O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a 
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2006/2005/lei/l11232.htm>. Acesso em: 13 maio 2015). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11232.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12322.htm#art1


127 

do STF e do STJ ou em consonância com acórdão de julgamento de casos 

repetitivos225. 

É crível que o vigente CPC traz uma série de novos requisitos processuais 

em obediência e respeito às decisões promanadas pelos tribunais pátrios, 

principalmente no que concerne às súmulas jurisprudenciais, súmulas vinculantes e 

acórdãos prolatados em regime de recursos especiais e extraordinários repetitivos. 

Pode-se abordar, ainda, o viés diferenciado do artigo 932, inciso IV, do Novo 

CPC, que ordena ao relator, quando do recebimento de recurso no tribunal local, 

negar provimento ao instrumento recursal que for diverso de súmula do STF, STJ e 

do próprio tribunal, de acórdão proferido pelos tribunais excepcionais no regime de 

recursos repetitivos ou contra a decisão de incidente de demandas repetitivas ou de 

assunção de competência. 

Há, de acordo com o dispositivo acima, um julgamento de mérito do recurso 

que for dissonante das jurisprudências pacificadas dos tribunais acima 

mencionados; diferente do antigo artigo 557, do antigo CPC, que determinava a 

inadmissibilidade do recurso quando se encontrava “em confronto com súmula ou 

com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, 

ou de Tribunal Superior”226. 

Antes, na verdade, o recurso era apenas inadmitido sem que houvesse 

qualquer julgamento de mérito, de acordo com o artigo 557 do CPC anterior, ao 

passo que a nova legislação processual determina a análise de mérito quando da 

existência das circunstâncias processuais sob enfoque. É percebida, portanto, a 

relevância dos precedentes majoritários dos Tribunais superiores, porquanto, além 

de obstar o seguimento de recurso contrário a estes, o Tribunal local, assim como os 

próprios juízes, pode prolatar decisão de mérito com eficácia de coisa julgada 

formal, conforme o artigo 332 da nova legislação. 
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 Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o 
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Pode-se aferir que o Novo CPC aboliu a súmula impeditiva de recursos, 

porquanto determinou a ausência de juízo prévio de admissibilidade pelo órgão 

recebedor do recurso. Por exemplo, se o recurso for de apelação, o artigo 1.010, 

parágrafo terceiro da nova legislação, determina que, após a apresentação de 

contrarrazões do instrumento, estes serão direcionados para o tribunal competente 

independentemente de juízo de prelibação227. Não há mais, portanto, duplo juízo de 

admissibilidade na apelação. 

Por tal motivo, não haverá mais possibilidade do juízo de primeiro grau 

inadmitir recurso de apelação “quando a sentença estiver em conformidade com 

súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal”, conforme 

parágrafo primeiro do artigo 518 do anterior CPC. Assim, no sentido de suprir a 

ausência da súmula impeditiva de recursos, o legislador providenciou que o relator 

do tribunal, cujo recurso de apelação será direcionado, julgue pela improcedência 

deste quando estiver em dissonância com as referidas súmulas, haja vista o 

enunciado do artigo 932 do Novo CPC. 

Ou seja, as súmulas deixaram de ser impeditivas de conhecimento de 

recurso para serem objetos de julgamento de mérito do instrumento em tela, quando 

da apreciação pelo relator do tribunal de justiça, conforme preceitua a nova 

legislação processual que entrou em vigor no último 16 de março deste ano de 2016.  

Cumpre salientar que a ausência de juízo prévio de admissibilidade restou 

percebida em recurso interposto na primeira instância e em recurso interposto em 

tribunal de segunda instância, porquanto o artigo 1.030 e seu parágrafo único, do 

Novo CPC, estabelece que o instrumento será direcionado ao Tribunal superior, 

após a apresentação das contrarrazões, independente de juízo de admissibilidade 

do Tribunal de Justiça ou Regional Federal228. 
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 Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os 
nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de 
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ao respectivo tribunal superior. Parágrafo único. A remessa de que trata o caput dar-se-á 
independentemente de juízo de admissibilidade. (BRASIL. Novo Código de Processo Civil. Lei n. 
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É uma forma de preconizar o novo princípio da primazia da decisão de 

mérito instituído pela Lei nº 13.105/15. Percebido pelos diversos dispositivos insertos 

na nova legislação, o princípio tem em vista priorizar a decisão de mérito, fazendo o 

possível para que esta seja prolatada, julgando a demanda principal mediante 

recurso ou demanda incidental229. 

Quanto ao recurso extraordinário, o STF não admitirá no caso de versar 

sobre matéria sem repercussão geral, nos moldes do caput do artigo 1.035 do Novo 

CPC, percebendo que sequer será analisado o mérito do recurso. É percebido que 

não houve modificação em face do pressuposto de admissibilidade da repercussão 

geral, por ser requisito entabulado pelo parágrafo terceiro do artigo 102 da 

Constituição Federal, haja vista a redação incluída pela EC 45/04. 

Assim, sendo um pressuposto de admissibilidade recursal delineado pela 

Constituição Federal não cabe à norma infraconstitucional modificar os seus termos, 

como aconteceu com os artigos 932 do Novo CPC, e 557 do CPC antes vigente. 

O Novo CPC, ainda, traz o Capítulo IX que disciplina sobre a reclamação, 

sendo esta ação de competência originária dos tribunais, e que visa à preservação 

da competência do tribunal, bem assim, garantir a autoridade das decisões daqueles 

tribunais, e a observância de decisões do STF em controle concentrado abstrato, 

além de observar o enunciado de súmula vinculante ou precedentes confeccionados 

em casos repetitivos, conforme leitura do artigo 988 do Novo CPC230. 

                                                                                                                                                                                     
13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 2015). 

229
 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1: Introdução ao Direito 

Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. Conforme o Novo CPC 2015. 17. ed. 
Salvador: Juspodivm: Salvador, 2015. p. 136. 

230
 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a 
competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a 
observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de 
precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 
competência. § 1

o
 A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento 

compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se 
pretenda garantir. § 2

o
 A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao 

presidente do tribunal. § 3
o
 Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator 

do processo principal, sempre que possível. § 4
o
 As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a 

aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. § 5
o
 É 

inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão. § 6
o
 A 

inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão 
reclamado não prejudica a reclamação. (BRASIL. Novo Código de Processo Civil. Lei n. 13.105, 
de 16 de março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 2015). 
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Salienta-se que as disposições acerca da reclamação foram entabuladas 

nos artigos 988 a 993 do Novo CPC, sendo que o antigo CPC não tratava, 

especificamente, do instrumento processual em tela, haja vista a Lei nº 8.038/90 

versar sobre o assunto. Tanto é que o artigo 1.072, inciso IV, do Novo CPC revoga 

as disposições desta Lei que disciplinam o procedimento da reclamação, haja vista a 

legislação processual nova ser superveniente e tratar do mesmo assunto. 

Por fim, cumpre aferir acerca do incidente de demandas repetitivas 

instituídas pela nova legislação processual, disciplinado pelos artigos 976 a 987 do 

Novo Código de Processo Civil. O respectivo procedimento é percebido, segundo 

norma do artigo 976 no Novo CPC, quando da existência de vários processos que 

discutam sobre a mesma questão de direito e quando houver risco de ofensa à 

isonomia e à segurança jurídica. 

O incidente será interposto junto ao presidente do Tribunal pelo juiz ou 

relator, por meio de ofício; pelas partes, Ministério Público ou Defensoria Pública 

mediante petição, conforme anuncia o artigo 977 do Novo CPC. Em comentário ao 

instituto processual em comento, Ney Castelo Branco Neto enfatiza a imperatividade 

dos operadores de direito de interposição do referido incidente: 

 

Importa, de logo, deixar registrado, que os legitimados para o pedido 
de instauração do incidente (juiz ou relator; partes, Ministério Público 
ou Defensoria pública) possuem o dever de, uma vez verificada a 
possível multiplicação de ações fundadas na mesma tese jurídica, 
instar o Presidente do Tribunal onde se processa a demanda, não 
sendo mera faculdade dos operadores do direito, dada a necessária 
cooperação que norteia o processo civil contemporâneo, com a 
participação ativa e leal das partes e do órgão julgador231. 

 

Conforme a análise reproduzida, é cogente a interposição do incidente em 

tela quando da visualização das circunstâncias processuais indicadas no artigo 976 

do Novo CPC, haja vista o dever de cooperação das partes que influenciam no 

processo civil nacional na resolução tempestiva das demandas judiciais, haja vista o 

artigo 6º do diploma processual em foco232. 

                                                           
231

 BRANCO NETO, Ney Castelo. Processual Civil: Primeiras impressões sobre o incidente de 
resolução de demandas repetitivas no projeto do novo CPC. Âmbito Jurídico. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9463>. 
Acesso em: 13 maio 2015. 

232
 Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva (BRASIL. Novo Código de Processo Civil. Lei n. 
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Quando do resultado do incidente de demandas repetitivas, a tese jurídica, 

em matéria eminentemente de direito, será aplicada em todos os processos 

individuais ou coletivos que discutem matéria de direito decidida pelo incidente e que 

estejam em tramitação no espaço de jurisdição do Tribunal julgador, incluído os 

Juizados especiais do Estado ou da região. Ainda, o resultado do incidente de 

demandadas repetitivas terá eficácia em face dos litígios vindouros que versem 

sobre a mesma questão de direito, cujo trâmite seja percebido na competência do 

Tribunal julgador do incidente. É o que delibera o artigo 985 do Novo CPC233. 

É importante frisar, ainda, que caberá a reclamação quando ato decisório 

não observar a tese de direito adotada no incidente de demandas repetitivas, 

consoante determinam o parágrafo primeiro do artigo 985 e o inciso IV do artigo 988, 

ambos da Lei nº 13.105/15. 

Diante dos argumentos suscitados, é inconteste que a nova legislação 

processual civil manteve a sistemática percebida na legislação anterior, bem como a 

aprimorou, dando seguimento aos preceitos da celeridade processual mediante 

valorização dos precedentes consolidados pelos Tribunais de Justiça ou superiores, 

para fins de evitar a interposição de causas cujos direitos são idênticos. São estas 

algumas inovações entabuladas pela Lei nº 13.105/15, cuja vigência iniciou há 

pouco tempo.  

 

                                                                                                                                                                                     
13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 2015). 

233
 Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou 
coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do 
respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou 
região; II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no 
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. § 1

o
 Não observada a 

tese adotada no incidente, caberá reclamação. § 2
o
 Se o incidente tiver por objeto questão relativa 

a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será 
comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva 
aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada (BRASIL. Novo Código de 
Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 
2015).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art986


132 

7.2 O DIREITO AO RECURSO: Institutos Limitadores em face das Normas da 

Reforma Processual 

 

7.2.1 Súmula Impeditiva de Recursos 

 

Em que pese a extinção do instituto sob análise na novel codificação 

processual civil como requisito de admissibilidade recursal, relevante a sua 

abordagem para o presente estudo, tendo em vista a sua importante contribuição 

para o processo civil brasileiro, porquanto diminuiu uma série de discussões 

prescindíveis em face da consolidação de entendimentos dos Tribunais superiores, 

além de ter promovido o desafogamento dos tribunais no que diz respeito a 

inúmeros recursos, que, basicamente, já foram abortados no seu nascedouro. Era 

uma forma de exceção do duplo grau de jurisdição em nome da razoável duração 

processual. 

Com efeito, não restam dúvidas, diante das exposições ora apresentadas, 

que o tempo é um dos elementos primordiais para lograr a justiça pretendida pelo 

jurisdicionado. Além de ser aliado dos atos processuais, haja vista o magistrado e a 

secretaria judiciária precisarem de tempo razoável para a prática dos atos decisórios 

e inerentes ao devido processo legal, é primordial a sua razoabilidade para fins de 

utilidade da tutela buscada ao Poder Judiciário. 

Compreende-se que a solução do litígio em tempo hábil propõe a segurança 

jurídica de que sua pretensão será apreciada em tempo razoável e de forma eficaz, 

no intuito de promover a justiça para que haja a utilidade da tutela prolatada. Busca-

se o acesso à justiça mediante tutela tempestiva. 

Para isto, o ordenamento jurídico nacional já vinha excepcionando o instituto 

do duplo grau de jurisdição, com base, inclusive, em parte da doutrina, que não o 

reconhece como garantia constitucional e, por isso, defende-se, pode ser mitigado 

pela legislação constitucional e infraconstitucional sem que haja agressão aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Então, falou-se, primeiramente, no instituto processual da súmula impeditiva 

de recursos. O respectivo instrumento adentrou ao ordenamento jurídico de forma 

expressa quando da inclusão do parágrafo primeiro, no artigo 518, do Código de 

Processo Civil anterior, haja vista redação da Lei nº 11.276/06, porquanto o 

entendimento de que “o juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença 
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estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do 

Supremo Tribunal Federal”234. 

Pode-se entender que os recursos, além dos seus pressupostos de 

admissibilidade intrínsecos (legitimidade, cabimento, interesse e inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade 

e regularidade formal) considerados pela maioria doutrinária235, possuíam mais um 

requisito de admissibilidade, em especial a apelação, instituído pela Lei nº 

11.276/06, que traduzia não agir em confronto com decisão coerente com súmula 

dos Tribunais Superiores. 

Em análise ao instituto em comento, Humberto Theodoro Junior lecionou 

que o fundamento determinante para a efetividade da súmula impeditiva era, 

justamente, a possibilidade da existência de súmula que vinculasse os juízes e 

tribunais, no sentido de impedir que estes julgassem em desconformidade com as 

súmulas dos Tribunais superiores236. 

Ou seja, se as súmulas vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário, 

devem também imperar sobre as partes processuais, no sentido de evitar 

interposição de recursos inúteis. Isso porque mesmo com o recebimento do 

instrumento recursal em epígrafe, quando da apreciação deste pelo Tribunal 

competente, haverá a sua improcedência liminar, porquanto ser diverso do teor da 

súmula, e a sentença ser coerente com esta, implicando, pois, agora, no 

adentramento do mérito da causa, ex vi da legislação processual vigente, conforme 

já salientado em linhas acima. 

Humberto Theodoro Júnior considera uma “perda de tempo e gasto 

processual” interpor recurso em face de sentença que será mantida nos tribunais. 

Fala-se em economia processual, porquanto consistir competência do Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça a uniformização interpretativa da lei 

federal, em âmbitos constitucionais e infraconstitucionais, sendo que chegando o 
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 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm>. Acesso em: 27 mar. 2015. 
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 NEVES, Daniel Amorim de Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013. p. 616-617. 

236
 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 1: teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. 54. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 645. 
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caso ao conhecimento destes é óbvio o seguimento dos conteúdos de suas 

súmulas237. 

É importante trazer à baila que a utilidade do recurso está inserta no 

pressuposto intrínseco do interesse de agir recursal que se assemelha às condições 

da ação, no que diz respeito ao interesse de agir, o qual possui os aspectos da 

necessidade, utilidade e adequação da via eleita238.  

Nesse sentido, bastante viável a afirmação da inutilidade de recurso de 

apelação quando ojeriza sentença em conformidade absoluta com as súmulas dos 

tribunais superiores, porquanto não ter possibilidade de reforma e prolação de 

conteúdo diverso da decisão definitiva. Em coerência com os termos em tela, os 

doutrinadores Sérgio Cruz Arenhart e Luiz Guilherme Marinoni realçam que: 

 

Se a sentença afirma o entendimento contido em súmula do Superior 
Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, não há razão 
para admitir que a parte possa se limitar a interpor apelação 
reiterando argumentos definidos na Súmula e consolidados no 
tribunal ao qual recorre. Em tais circunstâncias, a abertura de uma 
livre oportunidade para a interposição da apelação não só traria 
prejuízo ao direito fundamental à duração razoável do processo, 
como também ocasionaria um acúmulo despropositado de recursos e 
processo nos tribunais, particularmente nos casos de ‘ações 
repetitivas’239.  

 

Percebe-se os efeitos negativos de recurso contra sentença baseada em 

súmula, haja vista a flagrante obstaculização do regular andamento processual no 

intuito de promover o duplo grau de jurisdição viciado pela inutilidade, bem como a 

superlotação de recursos nos tribunais, o que fragiliza a atuação célere do Poder 

Judiciário e, por conseguinte, afeta a segurança jurídica do jurisdicionado em 

relação ao Poder em tela. 

Cumpre observar que, bem antes da instituição da súmula impeditiva, os 

Tribunais já obstavam os recursos que tinham conteúdo dissonante das súmulas e 

jurisprudências dominantes do tribunal local ou regional, do Supremo Tribunal 

Federal e de Tribunal Superior, haja vista a redação do artigo 557 do antigo Código 

                                                           
237

 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 1: teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. 54. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 645. 
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 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, v. 2: processo 
de conhecimento. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 516. 

239
 ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, v. 2: processo 
de conhecimento. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 532. 
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de Processo Civil, dada pela Lei nº 9.756/98240, o que restou alargado pelo artigo 

932, III, IV e V, do NCPC. 

Diante disso, a súmula impeditiva, na verdade, não era figura inédita no 

ordenamento jurídico, mas apenas uma ampliação do instituto de mitigação do duplo 

grau de jurisdição, que antes podia ser feita quando do juízo de admissibilidade pelo 

juiz de primeira instância, conforme antiga redação do parágrafo primeiro, artigo 518, 

do Código de Processo Civil. 

Não se pode olvidar que o impedimento do artigo 557 do Código de 

Processo Civil anterior (sucedido pelo artigo 932, III, IV e V, do NCPC), cuja redação 

restou mencionada acima, estendia-se ao reexame necessário entabulado no artigo 

475 do antigo CPC241, como estabelecia a Súmula nº 253 do Superior Tribunal de 

Justiça com a seguinte redação: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir 

o recurso, alcança o reexame necessário”.  

 Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha enfatizam que, na 

incidência de sentença de acordo com súmula dos Tribunais superiores, o 

recebimento de apelação e apresentação da sentença ao Tribunal no reexame 

necessário consistiam em condutas processuais inúteis, haja vista que o relator 

negaria seguimento a apelação e ao reexame necessário242.  

Desta feita, no sentido de evitar a perfectibilização de atos desnecessários 

ao processo judicial, era que o parágrafo terceiro do artigo 475 do antigo CPC 

determinava que não haveria o reexame necessário da sentença se esta “estiver 

fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula 

                                                           
240

 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, 
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 1998) 
(BRASIL. Lei n. 9.756, de 17 de dezembro de 1998: Dispõe sobre o processamento de recursos 
no âmbito dos tribunais. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9756.htm>. 
Acesso em: 13 maio 2015). 
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 Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 
confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001). I - 
proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e 
fundações de direito público; (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001); II - que julgar 
procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública 
(art. 585, VI). (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001). (BRASIL. Código de Processo 
Civil. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm>. Acesso em: 27 mar. 2015). 

242
 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da Curso de Direito Processual Civil, v. 3: 
Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 11. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2013. p. 145. 
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deste Tribunal ou do tribunal superior competente”243. Era uma redação incluída pela 

Lei nº 10.352/01, ratificando o conteúdo da Súmula nº 253 do STJ. 

Diante da força processual que ostentava a súmula impeditiva, é importante 

realçar a relevância da anterior apreciação feita pelo magistrado, então autor do 

juízo da admissibilidade, isto porque a sentença em conformidade com a súmula do 

STF e STJ já nasceria com coisa julgada, haja vista a inadmissibilidade de 

interposição do recurso ou mesmo de aferição da remessa necessária. 

Por isso, entendia Humberto Theodoro Junior que a sentença deveria estar 

inteiramente baseada na súmula do STJ ou do STF, tendo em vista que o respaldo 

parcial da súmula traz o viés de que há questões passíveis de discussões no 

Tribunal, ao passo que havendo outros argumentos diversos da súmula não há o 

que se falar em irrecorribilidade da sentença, não havendo, pois, coisa julgada 

instantânea ao seu nascimento244. 

No entanto, não se obrigava que a sentença expressasse a exatidão da 

súmula, bastando que o seu fundamento fosse coerente com o texto do enunciado 

do STJ ou do STF para que houvesse a inadmissibilidade de recurso de apelação 

interposto pela parte sucumbente, conforme parágrafo primeiro do artigo 518 do 

antigo CPC245. 

Não menos importante, aduz-se que a súmula impeditiva de recursos era 

aplicada somente quando a controvérsia recursal baseava-se em conteúdo de direito 

referente à súmula, ao passo que quando a discussão processual se funda em 

matéria de fato ou de outras questões de direito, a força do artigo 518 não podia ser 

vislumbrada no curso do processo judicial, sob pena de violação aos princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

Em julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, cuja relatoria pertenceu ao Desembargador Saldanha da Fonseca, houve 

uma breve citação dos ensinamentos promanados por Araken de Assis, o qual 

realçava a importância do instrumento em tela nos casos de discussão de matéria 

de direito. Neste sentido, segue os termos reproduzidos no acórdão em comento: 

 

                                                           
243

 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: 
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‘A disposição [alhures] criou fato impeditivo à admissibilidade da 
apelação na consideração dos fundamentos do ato decisório. Impõe-
se, doravante, ao órgão a quo, antes de receber o apelo, cotejar a 
fundamentação da sentença e as alegações contidas no ato de 
recorrer. Verificando, nesta tarefa, restringir-se a controvérsia a 
alguma questão de direito objeto de verbete da súmula de 
jurisprudência dominante do STJ e do STF, cabe-lhe negar 
seguimento ao apelo. Só nesta hipótese estrita, como se defendeu 
alhures (retro, 30.2.4), aplica-se o dispositivo, pois a presença de 
outras questões de fato ou de direito estranhas à incidência do 
verbete, embora objeto de jurisprudência dominante, desautoriza a 
negativa de seguimento da apelação’246. 

 

A citação doutrinária acima realça, justamente, a restrição do instrumento 

impeditivo em tela de que a inadmissibilidade recursal, na circunstância processual 

em análise, somente era percebida quando da discussão acerca de matéria 

estritamente de direito, ao passo que qualquer menção a conteúdo de fato ou 

questão diversa da matéria sumular, não teria como haver o impedimento do recurso 

interposto pela parte sucumbente247. 

Isto ocorria, justamente, no sentido de evitar discussões acerca de matérias 

já pacificadas pelos Tribunais superiores. Conforme anunciado alhures, 

economizava-se o tempo processual que seria despendido em controvérsias inúteis 

ao deslinde das circunstâncias apresentadas no bojo dos atos processuais, mas 

sempre vinculadas às questões de direito. 

Além da informação acima evidenciada, os processualistas Fredie Didier 

Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha realçaram outras circunstâncias impeditivas 

de incidência do parágrafo primeiro do artigo 518, como, por exemplo, quando o 

apelante alegava erro em relação às normas processuais, requerendo, pois, a 

nulidade da decisão judicial; quando o recorrente aduzia fundamento inédito e não 
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analisado pelos Tribunais que confeccionaram a súmula impeditiva; quando da 

existência de confronto entre súmulas do STF e do STJ; ou quando havia 

divergência de posicionamento entre o enunciado de súmula de um Tribunal e a 

jurisprudência majoritária de outro Tribunal superior248. 

A primeira hipótese analisada pelos doutrinadores reputa, justamente, no 

entendimento de que a apelação não podia impugnar conteúdo da sentença quando 

está em consonância com súmulas dos tribunais superiores em destaque, mas, 

obviamente, quando trazia conteúdo diverso e não analisado no bojo dos autos 

processuais não tinha como se falar em impedir o seguimento do recurso apelatório. 

Tal entendimento era vislumbrado porque a apelação tratava de conteúdo 

eminentemente processual, haja vista o error in procedendo, e não matéria de direito 

versada pela súmula base da sentença recorrida. 

Já as últimas circunstâncias elencadas pelos doutrinadores supra 

mencionados possuíam relação com a competência destes Tribunais de uniformizar 

as jurisprudências. Era uma forma de promover a segurança jurídica dos 

jurisdicionados no sentido de tornar mais previsível o êxito ou não de determinadas 

pretensões levadas a juízo, além disso, tinha o condão de evitar ou pelo menos 

diminuir a diversidade de decisões jurisdicionais promanadas em casos, muitas 

vezes, semelhantes. 

Ainda, consistia em flagrante posicionamento da força que o entendimento 

dos Tribunais superiores possuíam – e ainda possuem - no ordenamento jurídico 

brasileiro, porquanto o positivismo puro, na verdade, não mais é a fonte de apoio do 

processo judicial nacional, mas as análises circunstanciais promanadas pelos 

tribunais têm ganhado espaço na aplicação das normas jurídicas ao caso concreto. 

Novamente, merece ser registrado que, de acordo com a nova legislação 

processual em vigor, as súmulas deixaram de ser impeditivas de conhecimento de 

recurso para serem objetos de julgamento de mérito recursal, quando da apreciação 

pelo relator do Tribunal respectivo, o que traduz a necessidade permanente de 

desestímulo de recursos infundados. 
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 DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da Curso de Direito Processual Civil, v. 3: 
Meio de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 11. ed. Salvador: 
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7.2.2 Efeitos da Súmula Vinculante no Reexame das Decisões Judiciais 

 

O instrumento processual da súmula vinculante recebeu vida quando da 

reforma do Poder Judiciário pela Emenda Constitucional 45/2004, porquanto ter 

incluído o artigo 103-A na Constituição Federal, cuja redação promove maior poder 

às decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal em matéria eminentemente 

constitucional. 

A súmula de natureza vinculante é aprovada mediante decisão de dois 

terços do Supremo Tribunal Federal, a qual a vigência é percebida quando da 

publicação no diário oficial, vinculando, por conseguinte, os demais órgãos do Poder 

Judiciário e a Administração Pública direta e indireta em todas as esferas 

federativas, consoante redação do caput do artigo 103-A249. 

Percebe-se a força que as decisões judiciais do STF têm em face do 

ordenamento jurídico nacional, podendo, inclusive, formular interpretação de norma 

jurídica, em matéria constitucional, que vincula não somente o Poder Judiciário, mas 

a esfera administrativa.  

A súmula vinculante já era prevista por Hans Kelsen quando da confecção 

da obra Teoria Pura do Direito, haja vista o esclarecimento acerca da possibilidade 

de tribunais superiores, em geral de última instância, produzirem regramentos de 

natureza geral e não apenas para a análise de casos específicos, ao passo que a 

decisão judicial do caso concreto se torna imperativa para os demais casos 

semelhantes250. 

O eminente positivista realça, nos termos abaixo, acerca da função criadora 

do Direito pelos tribunais: 

 

A função criadora de Direito dos tribunais, que existe em todas as 
circunstâncias, surge com particular evidência quando um tribunal 
recebe competência para produzir também normas gerais através de 
decisões com força de precedentes. Estamos especialmente 
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 Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
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próximos de uma atribuição deste poder a um tribunal, 
designadamente a um tribunal de última instância, quando este seja 
autorizado, em certas circunstâncias, a decidir um caso, não em 
aplicação de uma norma vigente de Direito material, mas segundo a 
sua livre apreciação do mesmo, quer dizer: quando seja autorizado a 
produzir uma norma individual cujo conteúdo não esteja 
predeterminado em qualquer norma geral do Direito positivo. Conferir 
a uma tal decisão caráter de precedente é tão-só um alargamento 
coerente da função criadora de Direito dos tribunais251. 

 

O pronunciamento leciona acerca da criação de normas pelos tribunais, 

quando da perfectibilização do livre convencimento em face de casos concreto. 

Cabe falar em ousadia normativa, porquanto, no sistema brasileiro, impera-se o 

federalismo em que o poder de legislar, como função principal, é somente do Poder 

Legislativo, e, inicialmente, o Poder Judiciário apenas aplica a regra 

consubstanciada por aquele. 

Não se pode, todavia, deixar de ser mencionada a diferença entre a súmula 

vinculante e as demais súmulas promanadas pelos tribunais a título de 

uniformização jurisprudencial, sendo estas últimas originadas do artigo 479 do 

Código de Processo Civil antes vigente, ao estabelecer que “o julgamento, tomado 

pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o tribunal, será objeto de 

súmula e constituirá precedente na uniformização da jurisprudência”252. 

Do mesmo modo, ante essa nova leitura da sistemática jurídico-processual 

e com o ímpeto de racionalizar o sistema recursal e evitar que os Tribunais 

Superiores sejam obrigados a se manifestarem repetidas vezes sobre a mesma 

tese jurídica, o novo CPC estabelece, em seu artigo 927: 

 

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 
concentrado de constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos 
extraordinário e especial repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em 
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; 
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 BRASIL. Código de Processo Civil. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm>. Acesso em: 27 mar. 2015. 
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V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais 
estiverem vinculados253. 

 

Realça-se que a súmula jurisprudencial não tem força de lei quando da sua 

vigência, mas ajuda os tribunais que a deram origem nos julgamentos de casos que 

são cobertos pelo conteúdo sumular. É uma forma de melhorar o entendimento 

normativo, bem como de tornar mais uniforme as decisões promanadas por 

determinado tribunal254. 

A propósito, no âmbito da Justiça do Trabalho, muito antes da vigência do 

novo CPC, já se questionou se um ato administrativo do Tribunal Superior do 

Trabalho poderia atribuir natureza vinculante a suas decisões, tendo o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da Representação 946/DF, da relatoria do Ministro 

Xavier de Albuquerque, julgado inconstitucional o §1º, do art. 902, da CLT, que 

previa efeito vinculante aos prejulgados do TST255. 

O fundamento utilizado foi de que os prejulgados, por se tratarem de tese 

em abstrato aplicada de forma obrigatória ao caso concreto, se assemelhavam a 

norma, digo aqui lei, e, por isso, haveria invasão do Poder Judiciário na esfera 

Legislativa. Ainda, segundo o Supremo Tribunal Federal, a única exceção seria os 

casos previstos na própria Constituição, na época, o poder normativo em dissídio 

coletivo.  

Com efeito, a hipótese de que trata o antigo e o novo CPC não é a mesma 

do julgado acima, sendo, neste caso, aplicável a regra contemplada no artigo 103-

A, da Constituição Federal de 1988.256 
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Não obstante isso, a uniformização jurisprudencial, além da súmula, pode 

ser feita mediante provocação do juiz, quando da existência de divergências 

interpretativas em relação a um certo caso.  

Aqui, prepondera a relevância inquestionável das opiniões pronunciadas 

pelos tribunais, conforme brilhante lição de Karl Larenz: 

 

‘Quem quiser conhecer o Direito tal como é realmente aplicado e 
vive, não pode contentar-se com normas, tem de se inquirir do 
entendimento que lhe é dado pela jurisprudência. Os precedentes 
são, pois, uma fonte de conhecimento. Não, porém, uma fonte de 
normas jurídicas imediatamente vinculativas’257. 

 

Foca o trecho acima, devidamente, na força que as interpretações 

jurisprudenciais têm no direito contemporâneo, não se firmando este, porém, 

somente na letra fria da lei posta, mas na interpretação, também, dos estudiosos 

doutrinadores que providenciam entendimentos mais adequados com os anseios 

sociais. Consiste em uma maior humanização do direito para que haja uma melhor 

eficácia social. 

Não se deve esquecer que o Supremo Tribunal Federal, assim como os 

outros tribunais, também publica súmulas jurisprudenciais que tratam de condições 

fáticas que não possuem o efeito vinculativo disciplinado pelo artigo 103-A da 

Constituição Federal, mas o que dispõe o artigo 926 do atual Código de Processo 

Civil258. 

Superando a distinção entre as súmulas jurisprudenciais e súmulas 

vinculantes, volta-se ao estudo destas no que diz respeito à sua enorme influência 
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nas decisões judiciais, principalmente quanto ao texto constitucional que esclarece a 

imperatividade destas nos demais órgãos do Poder Judiciário. 

Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá orienta, em artigo cuja súmula vinculante 

é tema central, que esta, adotada em seara individual, passa a influenciar todos os 

casos semelhantes vindouros, sendo que o art. 103-A da Constituição Federal 

providenciou a observância obrigatória do texto da súmula, garantindo o caráter 

atributivo e imperativo do conteúdo sumular259. 

Os seus efeitos nas decisões judiciais e, por conseguinte, na reapreciação 

destas pelos demais tribunais são, basicamente, imperativos, porquanto a EC 45/04 

atribuiu poder de formação do direito ao Supremo Tribunal Federal, quando permitiu 

que as decisões reiteradas pudessem ser vinculantes. Ou seja, o livre 

convencimento do STF tem o condão, diante dos procedimentos disciplinados no 

dispositivo constitucional em comento, de mitigar o livre convencimento dos demais 

órgãos do Poder Judiciário. 

O magistrado, no exercício da função jurisdicional, tem liberdade para 

providenciar a solução do litígio em consonância com as convicções que restaram 

percebidas quando da instrução processual ou no colhimento de provas insertas nos 

autos. No entanto, no ordenamento jurídico brasileiro, no sentido de evitar 

arbitrariedades por parte dos julgadores, vigora o livre convencimento motivado, 

onde estes, ao proferirem atos de conteúdos decisórios, têm a obrigação 

constitucional e infraconstitucional de fundamentarem suas decisões260. É a 

prestação jurisdicional propriamente dita, consubstanciada no artigo 93, inciso IX, da 

Constituição Federal261, cuja redação também foi dada pela EC 45/04. 
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Os magistrados podem decidir de acordo com as convicções percebidas no 

curso dos atos processuais, sempre obedecendo ao regramento jurídico e 

observando o conteúdo de súmulas vinculantes, porquanto serem, agora, normas de 

força obrigatória, geral e abstrata. É o que se percebe quando dos precedentes 

confeccionados pelos tribunais pátrios, haja vista o teor publicado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, quando da análise da Súmula Vinculante nº 19 

do STF: 

 

Tenho por oportuno transcrever, aqui, os termos da Súmula 
Vinculante n.19 do Supremo Tribunal Federal: 
‘A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de 
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 
provenientes de imóveis, não viola o art. 145, II, da CF’. 
Donde se conclui que a questão relativa à Taxa de Coleta de Lixo, já 
foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Feral, não podendo ser 
mais considerada inconstitucional. 
Diante da prevalência do entendimento da Corte Maior, cristalizado 
na Súmula Vinculante n. 19 do STF, outra alternativa não há senão 
pela conclusão da constitucionalidade da exigência da referida 
taxa262. 

 

Diante de tal relevância, há quem critique a impositividade da súmula 

vinculante, atribuindo a esta a competência da “extinção das instâncias, a 

subjugação do oxigênio jurisprudencial”263, julgando-a “péssima em termos de 

evolução do direito”264, porquanto ser mais uma fonte de obediência judicial, 

estabelecendo a Constituição meios de impugnação de decisões que não respeitem 

conteúdo de súmula vinculativa. 

O parágrafo terceiro do artigo 103-A da Constituição Federal estabelece o 

instrumento processual da reclamação ao STF em desfavor de ato administrativo ou 

decisão judicial que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la de forma equivocada. 

Assim, na procedência da reclamação ajuizada haverá a anulação do ato 
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administrativo ou, sendo decisão judicial, a sua cassação, determinando, por 

conseguinte, a prolação de outra decisão265. 

O instituto da reclamação não é originário da EC 45/04 para os fins acima 

dissertados, mas o constituinte originário estabeleceu a possibilidade de interposição 

da reclamação para o STF e o STJ preservar sua competência e garantir a 

autoridade de suas decisões, nos moldes dos artigos  02, inciso I, alínea “l”, e 105, 

inciso I, alínea “f” da Constituição Federal266, respectivamente, competindo-lhes o 

processamento e julgamento originariamente. 

Assevera-se que a reclamação não é cabível como sucedâneo recursal, mas 

não cabe contra decisão transitada em julgado, conforme Súmula nº 734 do STF267, 

sendo que especialmente a reclamação para fins do art. 103-A, parágrafo terceiro, 

da CF/88, não tem prejuízos de outras formas de impugnações de decisões judiciais, 

nos moldes do artigo 7º da Lei nº 11.417/06268, a qual regulamenta o artigo 103-A. 

Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha assinalam que, no caso 

de reclamação em face decisão judicial que negou vigência ou aplicou 

inadequadamente a súmula vinculante, há um acúmulo das formas de impugnar a 

respectiva decisão, revelando-se imprescindível para algumas circunstâncias à 
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 Art. 103-A. Caput. § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável 
ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a 
procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará 
que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004). BRASIL. Constituição. Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
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interposição de recursos com o fito de impedir a coisa julgada, haja vista o teor da 

Súmula nº 734 do STF269. 

Quanto ao cabimento de ação rescisória em face de súmulas, cumpre aferir 

que, no que dispõe o artigo 966, inciso V, do vigente Código de Processo Civil, a 

ação em comento é cabível contra sentença que viola manifestamente norma 

jurídica270, sendo que súmula jurisprudencial, ao contrário da súmula vinculante, não 

consiste em norma cogente no ordenamento jurídico brasileiro, mas apenas serve 

de orientação para as causas semelhantes vindouras. 

No entanto, em artigo escrito por Izabelle Albuquerque Costa Maia há a 

expressa consideração de que a decisão transitada em julgado e que viole norma de 

súmula vinculante pode ser rescindida mediante a ação judicial mencionada, 

porquanto esta súmula ter natureza cogente e não ser uma mera tese 

jurisprudencial271 Ratifica em seguida que: 

 

[...], a súmula vinculante tem força obrigatória, geral, abstrata e 
impessoal. Constitui a súmula vinculante uma norma jurídica geral e 
abstrata, pois vale para todos e não regula determinado caso 
concreto, mas todos que se enquadrem em seu enunciado. 
Considerar a súmula vinculante como norma que compõe o 
ordenamento implica dizer que a sua violação gera fundamento 
suficiente para o cabimento da ação rescisória com o fim de rescindir 
a decisão que a violou272. 

 

Cumpre aferir que a obrigatoriedade da norma é importante para considerar 

cabível ação rescisória, sendo o caso das súmulas vinculantes do artigo 103-A da 

CF/88, porquanto a mera orientação jurisprudencial não causa o efeito imperativo e, 

portanto, não obriga o julgador a promanar decisões em consonância absoluta com 

os termos desta.  
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Tanto é que o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte 

proclamou que é preciso o manejo da “ação rescisória para o fim de 

desconstituir decisão judicial que confronte o referido enunciado sumular”273, haja 

vista sua imperiosidade em face dos demais órgãos do Poder Judiciário. 

Realça-se, ademais, que o acúmulo de recursos a serem apreciados pelos 

tribunais nacionais gera enorme desconforto à população, porquanto a inevitável 

demora dos julgamentos em decorrência da ausência de estrutura adequada para 

responder em tempo hábil as demandas pretendidas. Por tal motivo, o descrédito em 

face do Poder Judiciário é evidente, sendo que o efeito vinculante das súmulas 

confeccionadas pelo Supremo Tribunal Federal tem o condão de corrigir o problema 

em tela274. 

 

7.2.3 Regime de Recursos Repetitivos 

 

O regime de recursos repetitivos consiste em mais uma inovação legislativa 

com o fito de preservar a economia processual e incidir a duração razoável do 

processo, mediante a mitigação do duplo grau de jurisdição. É uma maneira, ou 

melhor, mais uma, de desafogar o Superior Tribunal de Justiça e evitar o julgamento 

de vários recursos baseados na mesma matéria de direito. 

Chama a doutrina de julgamento por amostragem do recurso especial 

repetido o instituto processual incluído no ordenamento jurídico pela Lei nº 

11.627/08, com o acréscimo no antigo CPC, em seu artigo 543-C, que dispunha, 

junto com o seu parágrafo primeiro, sobre o sobrestamento de recursos de matérias 

de direito idêntico no tribunal de origem, enquanto que o presidente deste tribunal 

seleciona dois ou mais recursos representativos para que sejam remetidos ao 

Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, este também, por 

força da redação do artigo 1.036 do novo CPC275, com igual competência para 

afetação de recurso extraordinário ao regime de recurso repetitivo. 
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Vinculante e Reforma do Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 217. 

275
 Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com 
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as 
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É inconteste que os objetivos primordiais do estabelecimento deste 

procedimento processual foram sobrestar a subida ao STJ e ao STF de recursos 

especiais e extraordinários, respectivamente, repetitivos, motivo pelo qual são 

obstados no Tribunal de origem até que os recursos representativos sejam julgados, 

julgamento único e definitivo do STJ e do STF, além da repercussão da 

manifestação definitiva em face dos demais recursos obstados no Tribunal local276. 

Não disfarçou o legislador a intenção de tentar evitar o julgamento de vários 

recursos idênticos e promover o improvimento de recursos contrários à 

jurisprudência dominante do STJ e do STF, nos moldes do art. 932, IV, “b” e “c”277, 

do atual CPC, tendo em vista que o julgamento do STJ e do STF será definitivo em 

relação às demais circunstâncias com identidade na matéria de direito, e, por isso, o 

tribunal local, quando do recebimento de recurso especial ou extraordinário, cuja 

matéria seja semelhante aos julgados mediante regime de recursos repetitivos, 

pode, em juízo prévio de admissibilidade, negar seguimento ao recurso. 

É o que dispõe o art. 932, IV, “b” e “c”, do vigente CPC, no que diz respeito 

aos recursos vindouros ao julgamento do STJ e do STF, e o artigo 1.040, I, do 

mesmo diploma legal278, quanto aos recursos sobrestados no tribunal de origem, 

cujas decisões estiverem em consonância com o entendimento promanado pelo STJ 

e pelo STF. No caso do acórdão local ser diverso do entendimento da Corte 

Superior, os recursos sobrestados deverão ser reexaminados pelo tribunal de 

origem, conforme inciso II, do artigo 1.040, do CPC vigente. 

Cumpre salientar que o regime de recursos extraordinários repetitivos foi 

incluído na legislação processual civil anterior, no ano de 2006, pela Lei nº 
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11.418/06, aferindo que o regime de recursos especiais repetitivos não consiste em 

inovação no processo civil nacional, mas houve apenas uma extensão de método 

processual adotado nos recursos extraordinários para os recursos especiais. 

Assim, é cediço que o legislador propõe maior celeridade da prestação 

jurisdicional, impedindo que os Tribunais superiores percam tempo, elemento 

imprescindível no processo brasileiro, com causas que já foram pronunciadas pelos 

tribunais, causas estas cujas controvérsias são apenas em matéria de direito, 

porquanto a Súmula nº 7 do STJ não permitir que este analise situações fáticas ou 

de conteúdo eminentemente probatório279. 

Compreende-se que as demandas repetitivas são crescentes no Poder 

Judiciário, porquanto ser quase inoperante o sistema de demandas coletivas, motivo 

pelo qual inviabiliza o julgamento em tempo hábil pelos tribunais nacionais. 

Leonardo Carneiro da Cunha elenca os principais motivos pelos quais as demandas 

coletivas não são vislumbradas com facilidade no âmbito judiciário280. O primeiro 

argumento a ser apreciado é de que inexiste quantidade suficiente de associações 

que possam lograr as circunstâncias coletivas apresentadas em dado momento, 

preferindo, ou melhor, sendo mais fácil, a interposição de lides individuais e, por 

conseguinte, uma leva de recursos cujos conteúdos são idênticos. 

Confere o doutrinador que a legislação obsta a interposição de demandas 

coletivas em relação a determinados assuntos jurídicos, como o parágrafo único do 

artigo 1º da Lei nº 7.347/85, que impede ação civil pública “para veicular pretensões 

que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários 

podem ser individualmente determinados”281. 

Ratifica, ainda, o doutrinador os seguintes fundamentos: 

 

c) a extensão secundumeventum litis da coisa julgada coletiva 
contribui para que as questões repetitivas não sejam definitivamente 
solucionadas nas ações coletivas. Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 
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103 do CDC, a extensão da coisa julgada poderá beneficiar, jamais 
prejudicar, os direitos individuais. Julgado procedente o pedido, ou 
improcedente após instrução suficiente, haverá coisa julgada para os 
legitimados coletivos, podendo, entretanto, ser propostas as 
demandas individuais em defesa dos respectivos direitos individuais. 
Na improcedência por falta de prova, não haverá coisa julgada, 
podendo qualquer legitimado coletivo repropor a demanda coletiva, 
desde que haja novas provas, sendo igualmente permitido a qualquer 
sujeito propor sua demanda individual. Vale dizer que as demandas 
individuais podem ser propostas em qualquer caso de 
improcedência; 
d) a restrição da eficácia subjetiva da coisa julgada em ação coletiva, 
estabelecida pelo art. 16 da Lei nº 7.347/198 e, igualmente, pelo art. 
2º-A da Lei nº 9.494/1997, que lhe impõem uma limitação territorial, 
acarreta uma indevida fragmentação dos litígios, contrariando a 
essência do processo coletivo, que tem por finalidade concentrar 
toda a discussão numa única causa282. 

 

Observa-se que o ordenamento jurídico nacional disciplina acerca das 

demandas de natureza coletiva, no entanto, versam sobre os limites destas e 

promovem a abertura para que haja o ajuizamento de demandas de natureza 

individual. Desta realidade, compreende-se a finalidade do legislador de viabilizar 

um julgamento em massa de recursos cujas matérias de direito são idênticas, 

economizando, por conseguinte, os atos processuais.  

Analisando, ainda, o procedimento em tela, o parágrafo segundo do artigo 

1.037, II, do Novo CPC283, delibera sobre a possibilidade do relator, no Tribunal 

superior, ordenar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou 

coletivos, que tratam da mesma matéria e que tramitem no território nacional. No 

entanto, é imprescindível que haja jurisprudência majoritária na Corte Superior para 

que esta possa, de ofício, sobrestar recursos especiais e extraordinários nos 

tribunais de segunda instância284. 
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Novamente é percebida a importância dos entendimentos versados e 

consolidados pelos tribunais superiores da fixação do ordenamento jurídico nacional, 

haja vista que, além de serem de suma relevância para a orientação de causas 

supervenientes, cujos conteúdos são semelhantes ou idênticos ao que restou 

sedimentado, servem como fonte de apoio dos atos procedimentais, como o instituto 

processual em análise. 

Isto porque a legislação permitiu que o STJ e o STF avocasse a atribuição 

dada aos tribunais locais quando da inobservância por estes, no sentido, óbvio, de 

vislumbrar a garantia constitucional de uma prestação jurisdicional tempestiva, mas, 

também, para viabilizar a uniformização jurisprudencial, acionando o entendimento 

majoritário do tribunal em comento. 

Enfatiza-se que a uniformização da jurisprudência advém, outrossim, do 

constitucionalismo contemporâneo, haja vista que a lei, somente ela, não garante a 

justiça se não for interpretada em consonância com os valores e as normas 

entabuladas pela Constituição Federal285. Ratificando o viés defendido, a mestra 

Patrícia Gomes Teixeira, em artigo inserto em obra Processo e Constituição, reforça 

que: 

 

Considerando o sentido teórico da unidade da jurisdição, somada à 
atribuição de pacificação social dos conflitos sociais, global e não 
individualmente considerados, desejável é a uniformização de 
jurisprudência, fruto da vontade institucional aferida após consenso, 
por sua vez, seja o resultado, quiçá imposto pela maioria ou pelo 
órgão de maior hierarquia, de discussões travadas de instância a 
instância sobre a interpretação e a aplicação, graças à dialeticidade 
do processo286. 

 

Dos termos acima reproduzidos, atesta-se que a uniformização 

jurisprudencial é de suma importância para a solução mais segura dos conflitos 

sociais, providenciando, por conseguinte, a pacificação social destes. Sendo assim, 

é crível que o regime adotado pelo antigo CPC em 2008, referente aos recursos 

especiais repetidos, além de tornar mais célere a prestação jurisdicional, teve por fim 
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facilitar a uniformização da jurisprudência e, por conseguinte, garantir a eficácia de 

suas decisões, nos moldes do art.  05, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal287. 

Cumpre realçar, ainda, a ausência de absolutismo da decisão do 

sobrestamento dos recursos especial e extraordinário no tribunal de origem, 

porquanto é cabível o agravo interno para fins de apreciação pelo próprio tribunal. 

Ademais, é admitido o pedido de reconsideração desta decisão ao tribunal, desde 

que seja outro tema a ser apreciado, ou quando da existência de peculiaridade a ser 

vislumbrada no caso sob enfoque. 

No entanto, para que haja a apreciação do pedido de reconsideração da 

decisão de sobrestamento é necessário o exame prévio de admissibilidade, tendo 

em vista que percebida a admissibilidade do recurso, impera-se a análise dos 

fundamentos do pedido de reconsideração, ao passo que inadmitido o recurso por 

ausência de quaisquer dos pressupostos de admissibilidade recursal, o 

sobrestamento será imediatamente afastado, negando-lhe seguimento288. 

Chama-se a atenção, ademais, para a preocupação do legislador em 

permitir que o ministro relator requeira informações ao tribunal de origem acerca das 

peculiaridades e controvérsias que envolvem o caso matéria de recurso. É o que 

afere o parágrafo terceiro do artigo 1.038, III, do atual CPC289, que realça a 

relevância da comunicação entre as instâncias. 

Daniel Amorim Assumpção Neves disserta, justamente, sobre a interessante 

faculdade do relator de ouvir os tribunais locais no sentido de preencher elementos 

importantes para o convencimento e consolidação de posicionamento do STJ e do 

STF, haja vista os enormes efeitos da decisão a qual, certamente, afetará outros 

recursos de matérias idênticas290. 
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 Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: [...] f) a 
reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 
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Entende o STJ, ainda, que os recursos em julgamento por este tribunal que 

possuírem matéria de direito submetida ao regime de recursos repetitivos não são 

sobrestados sob este fundamento, ao passo que atingem somente os recursos que 

estão, ainda, nos tribunais de segunda instância291. Isto porque a legislação é clara 

quando aborda acerca da incidência do procedimento aos recursos recebidos pelo 

tribunal local, não fazendo qualquer menção sobre os instrumentos que já estão em 

tramitação da Corte Superior. 

Humberto Theodoro Junior, em relevante consideração acerca da 

impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade da sistemática de recursos 

repetitivos, alerta que a Lei nº 11.672/08, a qual incluiu o procedimento em tela no 

CPC outrora em vigor, não estabeleceu pressuposto de admissibilidade diverso dos 

descritos no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, mas apenas um 

procedimento específico quando da existência de causas seriadas292. 

Com esteio no doutrinador acima, o procedimento em epígrafe pretende 

diminuir o tempo para a solução das demandas, haja vista a garantia da duração 

razoável do processo, vislumbrando todos os recursos para fins de viabilizar a 

celeridade dos atos processuais, conforme preceito entabulado no artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88293. 

 

7.3 A POSSIBILIDADE DE IMUTABILIDADE DAS DECISÕES JURISPRUDENCIAIS 

EM DECORRÊNCIA DA LIMITAÇÃO DO DIREITO AO RECURSO VERSUS 

MUDANÇAS SOCIAIS 

 

O ordenamento jurídico nacional, como restou evidenciado, tem apresentado 

meios que tornam o processo mais rápido, no ponto de vista de resolução 

processual em tempo adequado e tempestivo, promovendo uma maior restrição do 

princípio fundamental do duplo grau de jurisdição. Assim, tem-se percebido uma 

maior preocupação do legislador de evitar a interposição de recursos contrários à 

jurisprudência pacificada pelos Tribunais superiores e locais, no sentido de fugir da 
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estagnação processual a qual gera insegurança jurídica e, por conseguinte, 

descrédito na atividade jurisdicional. 

Foi a realidade da súmula impeditiva de recursos e é a realidade atual da 

súmula vinculante e do regime de recursos repetitivos que obstam o conhecimento 

de recurso que seja contrário a decisões coerentes com os entendimentos 

consolidados em face dos instrumentos jurisdicionais mencionados. Percebe-se, 

ainda, que o Novo Código de Processo Civil instituiu o chamado incidente 

processual de demandas repetitivas que evitará, outrossim, a interposição de litígios 

que versem sobre matéria já discutida e pacificada pelos tribunais. 

No entanto, paira a preocupação doutrinária de que a efetiva mitigação do 

princípio do duplo grau de jurisdição seja causa ensejadora de perenização de 

entendimentos incoerentes da metamorfose social. Tal viés é observado quando da 

impossibilidade do tribunal de reanalisar decisão baseada em súmula 

jurisprudencial, por exemplo, o qual evita o levantamento de discussão com o fito de 

renovar o entendimento sedimentado pelas Cortes de Justiça. 

É o medo de que a uniformização jurisprudencial se solidifique no estágio de 

impedir o surgimento de novidades doutrinárias em relação aos novos anseios 

sociais originados da dinamicidade existente entre as relações humanas, haja vista 

que o Direito deve ser baseado nas relações humanizadas que, pelas mudanças 

constantes, dão ensejo a necessidades inovadoras, devendo o direito acompanhá-

las sob pena de não ser efetivo. 

A súmula vinculante, por exemplo, como instituto que se destina aos demais 

órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública, direta ou indireta, é alvo de 

críticas por impedir dos juízes de primeiro grau dizerem o direito de acordo com o 

livre convencimento motivado, resultando, por conseguinte, em obstaculização da 

modernização do direito e do surgimento de novas discussões jurídicas. 

Neste aspecto, afirma João Baptista Herkenhoff: 

 

[...] querem fechar o Judiciário aos avanços, ao novo, ao desafio de 
criar; querem podar toda e qualquer tentativa de prática de um Direito 
mais aberto e mais crítico. Mas tais súmulas vinculantes vão também 
amordaçar as lutas populares na direção da crescente e dialética 
ampliação dos direitos humanos. Já temos as súmulas não 
vinculantes e estas prestam serviço ao Direito. Constituem 
indicativos para os juízes que, em muitas hipóteses, se servem delas 
nos seus julgamentos. Bem diferentes serão as súmulas vinculantes, 
porque retirarão dos juízes parte substancial de seu papel social, em 
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nome de uma eficiência a qualquer custo, mesmo que o preço seja a 
estagnação do Direito [...]294. 

 

É percebido que o efeito provocado pelas súmulas vinculantes tem gerado o 

entendimento de estagnação das novas tendências jurídicas, porquanto o viés de 

que o órgão de primeira instância não pode expressar, livremente, o fundamento 

vislumbrado em face de circunstância apresentada em juízo, em decorrência da 

obediência majestosa ao conteúdo da respectiva súmula. 

A tese doutrinária reproduzida acima realça que as súmulas jurisprudenciais 

têm o condão de orientar os órgãos jurisdicionais, mas não vinculam suas decisões, 

motivo pelo qual promovem a melhor satisfação do Direito. No entanto, esta vertente 

foi modificada quando da entrada em vigor do Novo CPC. Consoante o artigo 932, 

inciso IV, alínea “a”, desta legislação, o relator, quando do recebimento de recurso, 

deverá negar-lhe provimento quando estiver contrário à súmula do Supremo Tribunal 

Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. 

Procede a tese de que as decisões cujos conteúdos forem estreitamente 

baseados em súmulas vinculantes, súmulas do STJ e STF ou proferidas em regime 

de recursos repetitivos, além de incidente de demandas repetitivas, quando da 

vigência do Novo CPC, já nascem fadada a perfectibilizar a coisa julgada, 

entendendo que não somente a súmula vinculante obriga ao Poder Judiciário, mas 

os outros instrumentos processuais de forma implícita. 

No sentido, pois, de evitar a mumificação das teses jurisprudenciais, deve-se 

providenciar meios que fomentem o renascimento de discussões jurídicas, o que 

será responsável por manter aceso o interesse pelos debates jurídicos, 

principalmente quanto à análise do caso concreto pelo Poder Judiciário, no sentido 

de evitar o engessamento jurídico em face da súmula impeditiva de recursos295. 

O engessamento advém, justamente, pelo entendimento de que os juízes de 

primeiro grau têm de decidir em conformidade com as súmulas pacificadas, em 

nome da razoabilidade do período processual, tendo em vista a certeza da reforma 

quando da apresentação de recurso impugnando a referida decisão de instância 
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inferior. Fala-se, neste caso, em restrição ao livre convencimento motivado dos 

juízes de primeiro grau, haja vista a obrigação implícita de decidir nos moldes dos 

tribunais. 

No entanto, o Código de Processo Civil antigo não obrigava, expressamente, 

aos juízes seguirem o entendimento sedimentado pelos Tribunais superiores, 

conservando, com isso, o livre convencimento dos magistrados e tribunais locais, 

embora a ciência de modificação do entendimento quando da apresentação de 

recursos em tribunais superiores.  

Acontece que, recentemente, restou percebida a mudança de conduta dos 

Tribunais locais e regionais frente à jurisprudência dominante dos Tribunais 

superiores. Tal entendimento é observado, por exemplo, em julgamentos de Ações 

Revisionais de Contratos Bancários pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Norte, especificamente quanto ao entendimento já consolidado nos Tribunais 

superiores pela permissividade de capitalização de juros em periocidade inferior a 

um ano, amparando-se no instituto previsto nos artigos 543-B e 543-C do antigo 

CPC. 

Nesse sentido, basta conferir o voto do Desembargador Amaury Moura 

Sobrinho, no julgamento conjunto das Apelações Cíveis nºs 2015.013330-5 e 

2015.013331-2: 

  

Com relação à capitalização de juros, o Supremo Tribunal Federal, 
quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.377-RS, 
submetido à sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, 
ocorrido em 04.02.2015, assentou a tese da constitucionalidade do 
artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. 
Assim, considerada a validade constitucional da Medida Provisória n° 
2.170-16/2001 (sob a ótica formal) e ausente uma manifestação de 
mérito do Supremo Tribunal Federal sobre a adaptação 
constitucional da capitalização de juros (sob o ângulo material), o 
tema deve ser solucionado a partir do entendimento emprestado pelo 
Superior Tribunal de Justiça acerca da legalidade ou não da 
cobrança da capitalização mensal de juros. 
Nessa diretriz, o Pleno desta Casa de Justiça, na sessão realizada 
em 25.02.2015, ao julgar os Embargos Infringentes nº 2014.026005-
6, com fundamento no disposto no artigo 243, II, §1º, do RITJRN, 
afastou a aplicação da decisão exarada na Arguição de 
Inconstitucionalidade em Apelação Cível nº 2008.004025-9/0002.00, 
para aplicar o pensamento jurídico do Superior Tribunal de Justiça296. 
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Ainda, na mesma esteira, o acórdão da Quarta Turma do TRF da 5ª Região, 

realçando o entendimento do STJ quanto ao pagamento do saldo residual ser de 

responsabilidade do mutuário de contrato de financiamento habitacional, não 

fazendo qualquer menção à abusividade ou onerosidade excessiva do contrato, e, 

por conseguinte, seguindo-a: 

 

[...]  II. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do 
REsp 1.443.870/PE, entendeu que: ‘nos contratos de financiamento 
celebrados no âmbito do SFH, sem cláusula de garantia de cobertura 
do FCVS, o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo 
mutuário’. (REsp 1443870, unanimidade, Rel. Min. Ricardo Villas 
Boas Cueva). 
III. Nessa linha, nos contratos de financiamento celebrados no âmbito 
do SFH, sem a cláusula de garantia de cobertura do FCVS, como é o 
caso dos autos, o saldo devedor residual deverá ser suportado pelo 
mutuário, devendo ser reformada a sentença de primeiro, que 
determinou a exclusão da cláusula décima sétima do contrato297. 

 

É de fácil percepção, pois, que os Tribunais têm se preocupado em reforçar 

o viés defendido pelos Tribunais superiores, no sentido de uniformizar a 

jurisprudência e, por conseguinte, promover uma maior segurança aos 

jurisdicionados, a fim de que estes consigam entender e conhecer o verdadeiro 

fundamento do Poder Judiciário em face de circunstâncias semelhantes apreciadas. 

É, ainda, uma liberalidade dos tribunais locais e regionais, conforme anunciado 

alhures. 

É para evitar, sempre que possível, que a “sorte” das partes processuais 

fique dependendo apenas da distribuição do feito ou do instrumento recursal em 

relação aos órgãos jurisdicionais, no sentido de que cada um decida à sua 
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maneira298, na forma de impedir a ideal aproximação do Poder Judiciário com os 

seus jurisdicionados. 

Já o Novo CPC, Lei nº 13.105/15, mediante norma do artigo 927299, 

determina que os juízes e tribunais observem as decisões do STF em controle 

concentrado de constitucionalidade, evidenciando a natureza imperativa das 

decisões em comento, os enunciados de súmula vinculante e de súmulas do STF e 

do STJ de conteúdo constitucional e infraconstitucional, respectivamente, além de 

seguimento de acórdãos que decidiram demandas repetitivas e assunção de 

competência ou julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 

Percebe-se que o artigo 927, juntamente com o artigo 932, inciso IV, do 

Novo CPC realçam o efeito vinculativo das jurisprudências, o que ensejará em 

avalanche de críticas doutrinárias em face da expressa mitigação do livre 

convencimento motivado dos juízes e tribunais locais e regionais, e o conseguinte 

engessamento das discussões jurídicas apresentadas. 

Mitiga-se o duplo grau de jurisdição porquanto, apesar de ser princípio 

imanente ao devido processo legal, sua exigência não é inafastável, tendo em vista 

que a parte processual não tem o direito de retardar os atos do processo mediante 

interposição de recurso de apelação das decisões de primeira instância, 

prejudicando a eficácia judiciária em desfavor do principal objetivo da função 

jurisdicional, a paz social300. 

Por tal entendimento, pela supressão da segunda instância em 

circunstâncias determinadas, busca-se meios de fomentar a discussão 

jurisprudencial para reanalisar equívocos jurisdicionais dos magistrados, bem como 

reapreciar entendimentos sedimentados em situações não mais vivenciadas pela 

sociedade. 
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Quanto à súmula impeditiva de recursos, antes vigente no ordenamento 

jurídico, o eminente doutrinador Humberto Theodoro Junior lecionava sobre a 

possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando do equívoco do 

magistrado em denegar recurso de apelação sob este fundamento. Assim, a 

inadequada aplicação da súmula impeditiva pelo magistrado podia ser impugnada 

por instrumento processual no sentido de que a injustiça fosse corrigida pelo tribunal 

competente301. 

Falava-se, no caso em comento, em injustiça quando da negativa da 

apelação contrária à decisão consonante com súmula jurisprudencial, se a sentença 

não versasse unicamente sobre a súmula em foco, ao passo que a parte que se 

sentiu prejudicada podia interpor recurso específico para fins de reapreciação da 

decisão interlocutória que inadmitiu a apelação. O duplo grau de jurisdição, pois, 

quando da possibilidade de error in iudicando, não é mitigado, tendo em vista que 

neste caso a grandeza a ser percebida é do princípio do efetivo contraditório e da 

ampla defesa. 

Afirmavam os doutrinadores  Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da 

Cunha que: 

 

Em encontro promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito 
Processual, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de 
Justiça, defendeu ser possível aplicar-se, analogicamente, a esse 
agravo de instrumento regra contida no antigo § 3º (atual § 4º, após a 
Lei n. 1 2 .322/2010) do art. 544 do CPC, de sorte que pode o relator, 
se a sentença estiver em desacordo com súmula ou jurisprudência 
dominante de tribunal superior, conhecer do agravo para já dar 
provimento à própria apelação, ou determinar a conversão do agravo 
de instrumento em apelação, observando-se, daí em diante, o 
procedimento desta, com revisor, inclusão em pauta, sustentação 
oral etc302. 

 

O viés em comento primava pela instrumentalidade do processo, no sentido 

de evitar o prolongamento do processo judicial e a conseguinte inutilidade da tutela 

jurisdicional, promovendo a sua duração razoável a fim de solucionar o litígio com 
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rapidez, eficiência e agilidade303, sempre observando, todavia, o devido processo 

legal e os princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa. 

O ordenamento jurídico preocupou-se em criar instrumentos recursais para 

impugnar decisões de trancamento de recursos, no escopo de extirpar alguma 

injustiça feita pelo magistrado prolator da decisão, conforme eventualmente 

acontecia com a súmula impeditiva de recursos, a qual permitia o agravo de 

instrumento contra decisão de juiz que negava seguimento à apelação cível. No 

caso dos recursos excepcionais (especial e extraordinário), quando denegado o 

seguimento pelo tribunal de origem, percebia-se o cabimento de agravo, nos moldes 

do artigo 544 do antigo Código de Processo Civil304. 

Neste caso, o instrumento recursal era interposto nos próprios autos 

judiciais, haja vista ser direcionado ao órgão prolator da decisão, a qual havia 

negado seguimento aos recursos excepcionais, sendo que, após contrarrazoado no 

prazo de 10 (dez) dias, seriam remetidos os autos processuais ao Superior Tribunal 

de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para fins de julgamento sobre a 

admissibilidade ou não do recurso. Verifica-se que os autos eram destinados aos 

Tribunais superiores em sua completude, tornando prescindível a juntada de 

instrumentos305. 

Percebe-se, portanto, que os tribunais superiores tinham conhecimento do 

conteúdo do recurso especial e extraordinário, mediante interposição do agravo em 

comento, motivo pelo qual se podia afirmar que a possibilidade de engessamento 

das decisões judiciais era mitigada, porquanto, mesmo que o tribunal local vedasse 

a discussão de matéria em face do não conhecimento de instrumento recursal, era 

cabível a imposição de agravo para pugnar pela admissão dos recursos cujo 

seguimento foi negado no intuito de fomentar a rediscussão ou a apreciação de nova 

tese jurídica levantada pelo advogado regularmente constituído. 

Salienta-se, ainda, que do conhecimento e provimento do respectivo agravo, 

o STF ou STJ já podia analisar o mérito do Recurso Extraordinário ou Especial, 
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respectivamente, se constassem todos os elementos necessários para o julgamento 

dos instrumentos em tela. Nelson Nery Junior esclarece que não há, neste ato, 

ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, muito pelo contrário, a competência 

de julgamento tanto dos agravos quanto dos recursos especial e extraordinário é, 

justamente, dos Tribunais superiores em tela, sendo que há apenas um 

abreviamento do processo em favor da economia processual306. 

Ou seja, o ordenamento jurídico propunha meios recursais que visavam a 

não mumificação das teses jurídicas sedimentadas pelo Poder Judiciário, no sentido 

de demonstrar os novos anseios sociais e, por conseguinte, as peculiaridades que, 

porventura, não tinham sido vislumbradas nas instâncias inferiores, oportunidade 

esta providenciada pelo princípio fundamental do duplo grau de jurisdição. 

Acerca do viés de que as súmulas vinculantes impedem a formação do livre 

convencimento motivado das instâncias inferiores, bem como fomentam a 

estagnação das discussões jurídicas, haja vista seus efeitos imperativos em face 

dos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre salientar que as referidas súmulas 

não foram criadas para serem perenes, mas apenas para reger determinadas 

circunstâncias enquanto estas existirem. 

Tal entendimento é verificado na observância do parágrafo segundo do 

artigo 103-A da Constituição Federal, o qual reputa a possibilidade de revisão ou 

cancelamento de súmula vinculante mediante provocação dos legitimados para 

interposição de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)307. O procedimento de 

revisão, edição e cancelamento de súmula vinculante foi disciplinado pela Lei nº 

11.417/06, que, no seu artigo 3º, discrimina os legitimados para a proposição de 

modificação da mencionada norma308. 
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Salienta-se que, além do próprio STF e dos legitimados para interposição de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), conforme norma constitucional, a lei 

federal determina que “os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados 

ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais 

Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares”309 

podem promover o cancelamento ou revisão de súmula vinculante. 

Ressalta o Ministro Gilmar Ferreira Mendes a conveniência de legitimar 

juízes e tribunais para a propositura de revisão, cancelamento ou edição de súmula 

vinculante, haja vista terem maior contato, diariamente, com os diversos processos 

judiciais cujos conteúdos discutidos podem ensejar em edição de nova súmula 

vinculante310, e, por conseguinte, o cancelamento desta em razão de mudanças 

quanto aos anseios sociais. 

Ainda, o parágrafo primeiro do artigo 3º da Lei nº 11.417/11 disciplina que o 

Município tem legitimidade para propor a edição, o cancelamento ou a revisão da 

súmula vinculante de forma incidental ao processo principal que integra como parte, 

sem que haja, todavia, a suspensão deste311. Assim, o rol estabelecido pela lei 

federal é ampliado em relação ao que restou perfectibilizado na Constituição 

Federal. 
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É importante confirmar que a súmula vinculante é criada no sentido de 

uniformizar a jurisprudência, validando, interpretando e tornando eficaz normas 

determinadas que são objeto de controvérsias nos órgãos judiciários ou entre estes 

e a administração pública, e, por conseguinte, promover maior segurança jurídica 

em favor dos jurisdicionados312, não obstante sua eficácia vinculante não ser perene 

e cega em face dos avanços sociais e as necessidades supervenientes das relações 

intersubjetivas, haja vista a possibilidade de reforma, inclusive, de ofício pelo STF. 

Gilmar Ferreira Mendes leciona acerca da contemporaneidade das súmulas 

vinculantes, sob pena de sua ineficácia, consoante os seguintes termos: 

 

A súmula vinculante somente terá eficácia para reduzir a crise do 
Supremo Tribunal Federal e a das instâncias ordinárias se puder ser 
adotada em tempo social e politicamente adequado. Em outras 
palavras, não pode haver espaço muito largo entre o surgimento da 
controvérsia com ampla repercussão e a tomada de decisão com 
efeito vinculante. Do contrário, a súmula vinculante perderá o seu 
conteúdo pedagógico-institucional, não cumprindo a função de 
orientação das instâncias ordinárias e da Administração Pública em 
geral. Nesse caso, sua eficácia ficará restrita aos processos ainda 
em tramitação313. 

 

É inconteste, portanto, que o conteúdo da súmula vinculante, 

obrigatoriamente, deve ser direcionado a situações contemporâneas, sob pena de 

se tornar ineficaz. Nesse sentido, quando da mudança de contexto histórico-social, 

assim como a legislação posta, a súmula vinculante não mais terá efeitos sobre a 

sociedade, porquanto a impossibilidade de haver a subsunção do fato à norma. 

Salienta-se, todavia, que o particular não pode provocar o STF para fins de 

discussão de validade ou eficácia da súmula vinculante, haja vista o rol de 

legitimados taxativos na lei federal em questão, motivo pelo qual enseja o 

entendimento de que o procedimento de revisão, edição e confecção das súmulas 

está distante dos anseios vivenciados pela sociedade. 
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No entanto, é cediço que as pessoas legítimas para a provocação do STF, 

neste sentido, são, justamente, representantes do povo, presumindo-se a ciência 

destes em relação aos direitos e necessidades pugnados pelos seus representados. 

Isto porque seria grande o número de processos judiciais a fim de cancelar súmula 

sempre que esta confrontar os interesses individuais, ao passo que os legitimados 

legais visam ao bem estar coletivo e, portanto, a retirada de enunciado de súmula 

vinculante do ordenamento jurídico deve ser perfectibilizada em favor dos interesses 

sociais. 

Neste caso, a mitigação do duplo grau de jurisdição em face de efeito 

cogente da súmula vinculante é percebida somente enquanto esta é eficaz em face 

dos jurisdicionados, ou seja, enquanto esta responder as indagações promovidas 

pelos mais interessados, os particulares que tiveram direitos violados. Sendo que o 

estancamento das evoluções jurisdicionais não pode ser percebido, porquanto haver 

mecanismos que extirpam do ordenamento jurídico enunciado de súmula vinculante 

que não mais se adequa às circunstanciais sociais. 

Essa possível modificação circunstancial ou necessária da sociedade em 

constante evolução é percebida, justamente, quando do surgimento de novas 

demandas e novas teses jurídicas apresentadas pelos particulares a fim de que o 

Poder Judiciário também as analise. Não se pode falar em petrificação dos 

delineamentos jurisdicionais, porquanto a própria sociedade clama por mudanças 

em face de suas novas necessidades e possibilidades. 

Tanto é verdade que o ordenamento jurídico propõe meios de modernização 

dos entendimentos pronunciados pelos órgãos do Poder Judiciário que o Novo 

Código de Processo Civil explicita acerca das modificações de enunciados de 

súmulas ou precedentes consolidados pelos tribunais nacionais, inclusive, 

possibilitando a participação popular nas assembleias destes termos. 

É uma forma de estreitar os laços entre a sociedade e o Poder Judiciário 

que, de forma lamentável, ainda é conhecido como um poder elitizado e de difícil 

acessibilidade para os mais necessitados financeiramente, embora haja medidas 

judiciais que suprem esta deficiência monetária dos jurisdicionais, para fins de 

melhorar o acesso à ordem jurídica. 

Aliás, para suplantar tal deficiência, bastante enriquecedora a contribuição 

do eminente Juiz e jusfilósofo Ricardo Tinoco de Góes, em seu estudo com o tema 
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Democracia Deliberativa e Jurisdição: a legitimidade da decisão judicial a partir e 

para além da teoria de J. Habermas, quando assinala314: 

 

Para assegurar uma decisão com legitimidade, a superação desse 
óbice deve igualmente principiar com uma argumentação a 
desenvolver-se frente a uma crise de valorações que preexistiram à 
absorção dos princípios constitucionais, cuja pluralidade é captada 
pelo texto maior, texto esse que em razão de sua própria ductilidade, 
impõe a reabertura do debate público, agora concretamente.  
É a retomada de uma discussão anterior para que se promova uma 
nova ponderação, pois ao se reconhecer que uma geração passada 
não pode ditar o futuro jurídico de todas as gerações futuras, impõe-se 
que ela ocorra segundo a intersubjetividade que o modelo 
procedimental/discursivo agasalha, sempre conclamando e 
oportunizando a participação de todos os cidadãos mais uma vez 
considerados autores e destinatários de um Direito produzido 
democraticamente, desta feita perante a Jurisdição. 

 

Quanto à preocupação do legislador em integrar a sociedade quando das 

mudanças dos paradigmas decisórios do Judiciário, o parágrafo segundo do artigo 

927 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) determina a participação 

das pessoas, órgãos e entidades que possam contribuir para a discussão que pode 

modificar as teses jurídicas adotadas pelas súmulas ou pelo Poder Judiciário, 

quando do julgamento de casos repetitivos, tudo isto mediante audiência pública. 

O dispositivo em questão tem esteio no princípio da publicidade dos atos 

processuais e emana do inciso LX do artigo 5º da Constituição Federal, no sentido 

de que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou interesse social o exigirem”315, sob o fundamento de ser 

“exatamente como meio de se dar transparência à atividade jurisdicional”316. 

Cumpre salientar que o princípio da publicidade dos atos processuais restou 

preconizado no § 5º, artigo 927, do novo CPC, ao prever que “os tribunais darão 
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publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e 

divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores”317. 

Além do mais, a participação de pessoas que possam contribuir para as 

discussões de novas teses jurídicas tem por finalidade promover a eficácia dos 

pronunciamentos jurisdicionais e, por conseguinte, a efetividade do processo judicial. 

Assim, o novo CPC é coerente com o viés aprimorado pelo Ministro Humberto 

Martins, no pronunciamento dos seguintes termos: 

 

A modificação da legislação processual, e, principalmente a 
interpretação das normas que dão eficácia às decisões judiciais pela 
jurisprudência brasileira, denotam que a efetividade do processo (civil 
ou penal) brasileiro é resultado de uma nova política brasileira, seja 
legislativa (com a proposta de projetos de leis para agilização do 
processo), seja jurisdicional, com a evolução da interpretação 
normativa, preocupada em dar efetividade ao direito fundamental ‘à 
duração razoável do processo’318. 

 

Do pronunciamento reproduzido, vê-se que a eficácia das decisões judiciais 

e a efetividade do processo judicial brasileiro têm sido objeto de modificação de 

legislação processual, bem como de avanços hermenêuticos; ao passo que o 

dispositivo em comento, o qual realçou a possibilidade, flagrante, de modificação de 

teses jurídicas mediante a participação social, tem por objetivo, justamente, tornar 

mais eficazes as decisões jurisdicionais e, por conseguinte, mais coerente com a 

nova ordem constitucional o processo judicial.  

É a verdadeira percepção do Estado Democrático de Direito, no sentido de 

valorizar os anseios sociais, primordialmente, para tornar as discussões jurídicas 

mais consentâneas com a realidade social posta, democratizando o surgimento do 

Direito como uma forma de facilitar o acesso da sociedade à ordem jurídica. 

No sentido, ademais, de evitar a fragilidade das novas teses jurídicas 

surgidas no âmbito do Poder Judiciário, o parágrafo quarto do artigo 927 da Lei nº 

13.105/15 determinou sobre a necessidade de fundamentação adequada e 
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específica para a viabilização de renovação de súmulas, jurisprudência pacificada ou 

matéria adotada em julgamentos de casos repetitivos.  

Percebe-se, portanto, uma preocupação mais enfatizada do legislador de 

modificar a tese jurisprudencial com apoio em conteúdos amplamente 

fundamentados, e, mais, como foco os casos específicos para fins de efetivarem 

melhor os julgamentos. Segue o dispositivo no sentido de valorizar a segurança 

jurídica, a proteção da confiança e da isonomia319.  

Devendo asseverar, todavia, que o princípio da segurança jurídica e o da 

proteção à confiança são considerados, segundo José Joaquim Gomes Canotilho, 

elementos constitutivos do Estado de Direito, e intimamente ligados, porquanto 

aquele tem por objetivo a estabilidade jurídica, enquanto que este condiciona os 

componentes subjetivos da segurança jurídica, no sentido de que alguns 

doutrinadores aferem que o princípio da proteção à confiança é um subprincípio da 

segurança jurídica320. 

O respectivo dispositivo realça a importância da segurança jurídica, 

inclusive, com a possibilidade de modulação dos efeitos da alteração jurisdicional, 

haja vista o interesse social e a própria segurança jurídica, quando houver a 

mudança de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais 

superiores e dos fundamentos oriundos dos casos repetitivos que serão 

vislumbrados quando da entrada em vigor do novo diploma processual civil321. 

Dos termos mencionados, cumpre afirmar que o engessamento do Poder 

Judiciário não deve ser vislumbrado, porquanto diversos instrumentos processuais 

se encontram presentes no ordenamento jurídico brasileiro para evitar essa 

mumificação das jurisprudências sedimentadas em Tribunais superiores, inclusive, 
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com as inovações processuais aferidas, haja vista a necessidade da renovação do 

Poder Judiciário frente às necessidades sociais supervenientes. 
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8 ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, À LUZ DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

8.1 RECENTES POSIÇÕES PRETORIANAS NACIONAIS SOBRE EFETIVIDADE, 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E ACESSO À JUSTIÇA 

 

Ultimamente, já se percebe que os novos paradigmas de efetividade, 

razoável duração do processo e acesso à justiça provocam uma profunda 

modificação no modo de julgar das Cortes brasileiras, internalizando em seus 

membros uma nova cultural jurídica, sendo tais elementos entrelaçados, e, na 

maioria das vezes, tais conceitos confundem-se entre si na sua aplicação aos casos 

examinados. 

Neste tópico, tem-se por objetivo principal investigar o posicionamento dos 

Tribunais Superiores – Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal –, 

bem assim, alguns Tribunais Estaduais, em relação a temas como efetividade, 

razoável duração do processo e acesso à justiça, especialmente buscando 

identificar se há um padrão para a aplicação do referido princípio da razoável 

duração do processo ou se o mesmo é aplicado de acordo com a análise 

individualizada de cada caso. 

Com já assinalado anteriormente, não há na legislação brasileira 

determinação expressa indicando qual seria a duração razoável do processo. A 

doutrina, há tempos, exige que os códigos de processo definam o que vem a ser 

razoabilidade, para maior clareza, sem prejuízo da aplicação imediata do princípio. 

Em decorrência dessa omissão, doutrina e jurisprudência pátrias vêm 

defendendo a utilização dos critérios adotados pelo Tribunal Europeu de Direitos 

Humanos. Segundo este tribunal, a duração razoável do processo é concebida de 

acordo com a complexidade da causa, a conduta das partes, a forma de agir do juiz 

e das outras autoridades que colaboram no processo. 

Assim, são oportunos alguns recentes julgados do Superior Tribunal de 

Justiça, do Supremo Tribunal Federal e, a nível estadual, do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Norte sobre essa questão. Senão, vejamos: 

No STJ, em matéria recursal, em caso de interposição de embargos 

declaratórios seguidos, com objetivo de protelar o encerramento do processo: 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS QUE PRETENDEM, 
NOVAMENTE, A REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PLEITO 
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ATENTADO AO DIREITO DE 
RECORRER E À JURISDIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
CONFIGURADA. ARTS. 17, VII, C/C ART. 18, CAPUT E § 2º, DO 
CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS REINCIDENTES. MULTA DO 
ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE DE 
CUMULAÇÃO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM 
APLICAÇÃO DE MULTA E CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM 
JULGADO. 
1. Configura afronta ao exercício da jurisdição e aos princípios 
democráticos de acesso à Justiça e de razoável duração do 
processo - contempt of court, as repetidas e infundadas 
insurgências recursais, devendo ser contida essa prática com 
os recursos previstos em lei. 
2. Sendo manifestamente incabíveis os quatro aclaratórios já 
opostos, todos rejeitados ou não conhecidos, tem-se por 
caracterizada a litigância de má-fé, nos termos do art. 17, VII, 
devendo ser aplicada a multa e a indenização à parte embargada, 
nos termos do art. 18, além da multa por embargos protelatórios, na 
forma do art. 538, parágrafo único, todos do CPC. 
3. Adequada - e saudável à higidez da relação processual e ao 
exercício da jurisdição - a certificação do trânsito em julgado da 
última decisão proferida à luz da legítima pretensão recursal. 
4. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa 
e certificação do trânsito em julgado322. 

 

Ainda no Superior Tribunal de Justiça, mas em case penal, a aplicação da 

razoável duração do processo para fundamentar a dispensa de degravação de 

depoimentos testemunhais, associando tal garantia à necessidade do Poder 

Judiciário fazer uso de meios tecnológicos mais avançados, conforme abaixo: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENAL. ROUBO 
CIRCUNSTANCIADO. ADVOGADO NÃO INTIMADO PARA ATO 
DEPRECADO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 155, DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. ATO QUE NÃO BASEOU, POR SI SÓ, A 
CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO LASTREADA EM TODO O 
MATERIAL PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS GRAVADOS 
DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO FORAM 
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 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça (STJ). 4ª Turma. Embargos de Declaração nos Embargos 
de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração 
no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos 
EDcl no AgRg no AREsp 231704/CE. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. DJe 28/08/2015. (grifo 
nosso). 
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TRANSCRITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PRECLUSA. FATO 
QUE, OUTROSSIM, NÃO CONSUBSTANCIA 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PENA-BASE 
FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL VALIDAMENTE. INDICAÇÃO 
DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E NÃO INERENTES AO TIPO 
PENAL. RECONHECIMENTO DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO 
DE PENA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8. FUNDAMENTAÇÃO 
IDÔNEA ILEGALIDADE NA PRISÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE 
SOLTURA PREJUDICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM 
JULGADO. WRIT NÃO CONHECIDO.  
1. Não se conhece do habeas corpus impetrado em substituição ao 
recurso ordinário. 
2. Conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal 
Federal (Súmula n.º 155), a ausência de intimação da expedição de 
carta precatória constitui nulidade relativa, que depende, para ser 
declarada, da demonstração de efetivo prejuízo. 
3. No caso, efetivamente, não se comprovou qualquer prejuízo, 
mormente porque o ato deprecado não se consubstanciou em 
elemento que, por si só, fundou a condenação - conclusão baseada 
em todo o conjunto probatório produzido na instrução do processo-
crime. 
4. Não obstante a oportunidade de suscitar a ilegalidade das provas 
obtidas por meio eletrônico encontrar-se preclusa - já que, na 
sentença nada quanto a tal tocante foi requerido -, de qualquer forma 
não há nulidade a ser declarada pela falta de transcrição da prova 
oral gravada. 
5. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos 
termos da audiência de instrução em meio audiovisual. Tal regra - 
cuja redação foi conferida pela Lei n.º 11.719/2008 - não tem o 
escopo somente de reduzir o tempo de realização do ato, em razão 
da desnecessidade da redução, a termo, dos depoimentos do 
acusado, vítima e testemunhas, mas, também o de possibilitar 
registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples 
escrita. Vê-se, assim, que o dispositivo não causa prejuízo às partes. 
Ao contrário, fortalece a sua segurança. 
6. Por isso, corretamente, estabelece o art. 405, § 2º, do Código de 
Processo Penal, que, ‘no caso de registro audiovisual, será 
encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade 
detranscrição’. 
7. A busca da celeridade na prestação jurisdicional é hoje 
imperativo constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, 
da Constituição da República, segundo o qual ‘a todos, no 
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitação’. O fato de não terem sido degravados e 
transcritos depoimentos orais alinhou-se ao espírito da referida 
norma constitucional. 
8. No mais, se ao Julgador ocorre a necessidade de ter acesso ao 
conteúdo dos depoimentos gravados em meio audiovisual, pode 
fazê-lo com o auxílio de uma miríade de equipamentos, dispensada 
efetivamente a degravação. 
9. O Poder Judiciário brasileiro, a bem de todos, tem buscado 
nos recursos tecnológicos meios para otimizar a prestação 
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jurisdicional, devendo se harmonizarem com este horizonte 
todos aqueles que nele atuam. 
10. Alegações genéricas de nulidade, desprovidas de demonstração 
do concreto prejuízo, não podem dar ensejo à invalidação da ação 
penal. É imprescindível a demonstração de prejuízo, pois o art. 563, 
do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da 
disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief. 
11. O estabelecimento da pena-base acima do mínimo legal foi 
justificado pelas instâncias antecedentes devido à ação ter sido 
realizada dentro de residência, as vítimas terem sido ameaçadas e 
tido suas liberdades restringidas. Conforme jurisprudência desta 
Corte, tais circunstâncias não são consideradas ínsitas ao tipo penal, 
o que permite o aumento. 
12. O acréscimo da pena na terceira fase da dosimetria, 
implementado em 3/8, em decorrência da aplicação das majorantes 
previstas nos incisos I e II, do § 2.º, do art. 157, do Código Penal, 
restou concretamente fundamentado. Isso porque a ação foi 
cometida por quatro agentes, com emprego de três armas de fogo - o 
que demonstra, de forma idônea, a intensa reprovabilidade da 
conduta. 
13. ‘Justificada e razoável a dosimetria utilizada pelo magistrado para 
fixar a pena-base, não se permite, em sede de habeas corpus, rever 
o conjunto probatório para examinar a justiça da exasperação’ (STJ, 
HC 58.493/RJ, 6.ª Turma, Rel. Min. MARIA THEREZA, DJ de 
24/09/2007). 
14. Fixada pena superior a oito anos de reclusão, impõe-se o 
estabelecimento do regime fechado para o início de seu 
cumprimento, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea a, do Código Penal. 
15. Quanto à alegação de excesso de prazo para a formação da 
culpa, por ser a prisão agora decorrente de título prisional definitivo, 
resta evidenciada, no ponto, a ausência superveniente de interesse 
processual323.  

 

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 

4.425, ao declarar a inconstitucionalidade do regime especial de pagamento de 

precatórios previsto no art. 97, do ADCT, sob o fundamento de que a modificação 

realizada pela EC 62/09 prolongava demasiadamente o cumprimento das sentenças 

judiciais transitadas em julgado, afrontando a autoridade da coisa julgada, o princípio 

da independência entre os poderes, da razoável duração do processo, além da 

garantia do acesso à justiça, assim ementou o julgamento: 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA 
FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO 
CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE 
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 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça (STJ). 5ª turma. Habeas Corpus: HC 177195/SP. Relatora: 
Ministra Laurita Vaz. DJe 02/09/2014. (grifo nosso). 



173 

VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). 
CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE 
‘SUPERPREFERÊNCIA’ A CREDORES DE VERBAS 
ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE 
DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS 
QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO 
PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À 
ISONOMIA (CF, ART. 5º). INCONSTITUCIONALIDADE DA 
SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM 
PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA 
PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, 
ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL 
(CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES 
(CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O 
PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE 
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO 
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO 
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). 
INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO 
DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS 
JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM 
PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À 
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO 
(CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME 
ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA 
CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, 
CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 
2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À 
GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA 
TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO 
ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO 
JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.  
1. A aprovação de emendas à Constituição não recebeu da Carta de 
1988 tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo 
entre os dois turnos de votação (CF, art. 62, §2º), de sorte que 
inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de 
solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência 
judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação 
típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte 
e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. 
Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira.  
2. Os precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores 
de doença grave devem submeter-se ao pagamento prioritário, até 
certo limite, posto metodologia que promove, com razoabilidade, a 
dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade 
(CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do 
legislador constituinte para operacionalização da novel preferência 
subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009.  
3. A expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no art. 
100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto 
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baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de 
idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos 
credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem 
qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de 
sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim 
posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o 
pagamento.  
4. A compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em 
precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição 
Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da 
jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material 
(CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e 
ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, 
caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 
1º, caput).  
5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta 
violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos 
fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice 
oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em 
que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor 
real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno 
tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de 
captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo 
legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é 
inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do 
período).  
6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos 
fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de 
remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio 
constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos 
estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da 
parte processual privada que, salvo expressa determinação em 
contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao 
mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de 
inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão 
‘independentemente de sua natureza’, contida no art. 100, §12, da 
CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos 
precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros 
de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário.  
7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à 
atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos 
inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade 
que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela 
inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 
6 supra. 
8. O regime ‘especial’ de pagamento de precatórios para 
Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova 
moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública 
e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola 
a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, 
caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o 
postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à 
justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o 
direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI).  
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9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente 
em parte324.  

 

Já no âmbito do TJRN, há precedente, em matéria penal, da adoção do 

direito à razoável duração do processo para justificar o não excesso desse prazo, 

tendo em vista a complexidade da causa originária: 

 

EMENTA: PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C 
ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO 
CONHECIDA EM SEDE DE LIMINAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO 
ANALISADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POR AUSÊNCIA 
DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS 
MÍNIMAS PARA EMBASAR A DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA 
E MATERIALIDADE DA CONDUTA TÍPICA SUPOSTAMENTE 
PRATICADA PELO PACIENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO 
PARA A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 
INOCORRÊNCIA. CURSO PROCESSUAL JUSTIFICADO PELAS 
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE 
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM 
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA, MAS 
DENEGADA325.  

 

Tantas outras decisões poderiam ser colacionadas, haja vista a 

prodigalidade no uso da efetividade, razoável duração do processo e acesso à 

justiça como mecanismos de solucionar uma causa com maior razoabilidade e 

senso de justiça, mas tornaria a exposição deste subtópico repetitiva e bastante 

extensa, sendo que os precedentes acima já se mostram suficientes para ilustrarem 

a importância dos referidos princípios para a atual interpretação conforme a 

Constituição.  
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Ação Direta de Inconstitucionalidade: ADI 4357 DF. 
Relator Ministro Ayres Brito. Julgado em 14/03/2013. DJe 26/09/2014. (grifo nosso). 
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8.2 A POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À CORTE 

INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, AMPARADA NA VIOLAÇÃO AO 

PRINCÍPIO DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: Análise do Caso dos 

Condenados do Processo do Mensalão 

 

O eminente Ministro Celso de Mello, no primeiro dia de julgamento da AP 

470, ao analisar, em Questão de Ordem, a possibilidade de julgamento conjunto de 

todos os réus do “Mensalão” (mesmo aqueles sem foro por prerrogativa de função) 

perante o Supremo Tribunal Federal, assim concluiu: 

 

A própria jurisprudência internacional, a respeito do princípio do 
duplo grau de jurisdição, tem reconhecido, como ressaltam, em seus 
preciosos comentários à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, os professores LUIZ FLÁVIO GOMES e VALERIO DE 
OLIVEIRA MAZZUOLI, em extensa análise do artigo 8º, item 3º, 
alínea ‘h’, do Pacto de São José da Costa Rica, que consagra o 
postulado do duplo grau, que há duas exceções, sendo uma delas a 
que envolve os processos instaurados perante ‘o Tribunal Máximo de 
cada país’, vale dizer, perante a Corte judiciária investida do mais 
elevado grau de jurisdição, como sucede com o Supremo Tribunal 
Federal. A mim me parece, desse modo, Senhor Presidente, com 
toda vênia, que não há que se cogitar de transgressão às cláusulas 
quer da Convenção Americana de Direitos Humanos quer do Pacto 
Internacional de Direitos Civis e Políticos326. 

 

Seguindo esse posicionamento, o Supremo Tribunal Federal, por maioria (9 

votos contra e 2 a favor327), rejeitou o pedido do advogado Márcio Thomaz Bastos 

de desmembramento do processo, o que fez com que todos os réus do “Mensalão” 

(os que tinham e os que não tinham foro por prerrogativa de função) passassem a 

ser julgados pelo Supremo conjuntamente. 

Referindo-se a Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazzuoli, o Ministro 

Celso de Mello corroborou a tese da impossibilidade de desmembramento do 

processo. Cabe destacar, contudo, que a passagem doutrinária citada, faz referência 

ao sistema regional europeu de direitos humanos, em que realmente existe cláusula 

permissiva a excepcionar o duplo grau de jurisdição, quando há processos 
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 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Ação Penal: AP 470 MG. Relator Ministro Celso de 
Mello. Julgamento: 15/08/2012. DJe 23/08/2012. 
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 Os 2 votos a favor foram dos Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. 
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instaurados pelas cortes supremas de cada país328. Regra semelhante, porém, não 

existe na sistemática da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969), em 

que a garantia do duplo grau apresenta-se como absoluta (não contém qualquer 

exceção). 

Nesse mesmo sentido, o Ministro Ricardo Lewandowski, na decisão da 

Questão de Ordem referida, bem observou: 

 

Preocupa-me, por fim, o fato de que, se este Supremo Tribunal 
persistir no julgamento único e final de réus sem prerrogativa de foro, 
ele estará, segundo penso, negando vigência ao mencionado art. 8º, 
2, h, do Pacto de São José da Costa Rica, que lhes garante, sem 
qualquer restrição, o direito de recorrer, no caso de eventual 
condenação, a uma instância superior, insistência essa que poderá 
ensejar eventual reclamação perante a Comissão ou a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos329. 

 

Assim, evidencia-se a divergência na votação da Questão de Ordem perante 

a Corte Suprema, tendo a tese do desmembramento do processo (baseada na 

garantia estabelecida pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos) restado 

vencida. 

Para melhor compreender a regra do duplo grau de jurisdição no âmbito da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mostra-se pertinente analisar o 

caso do “Mensalão”, que poderá, eventualmente, ser levado à análise tanto da 

Comissão quanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos330. 

                                                           
328

 Na obra citada, lê-se o seguinte: “As duas exceções ao direito ao duplo grau, que vêm sendo 
reconhecidas no âmbito dos órgãos jurisdicionais europeus, são as seguintes: (a) condenação 
imposta pelo tribunal máximo do país; (b) caso de condenação imposta em razão de recurso 
contra sentença absolutória” (GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Comentários 
à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: Pacto de San José da Costa Rica. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010). p. 135. 

329
 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Ação Penal: AP 470 MG. Relator Ministro Celso de 
Mello. Julgamento: 15/08/2012. DJe 23/08/2012. p. 92. 

330
 A propósito, anota Valério de Oliveira Mazzuoli que o tema relativo ao duplo grau de jurisdição já 
foi debatido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos quando do julgamento do Caso 
Barreto Leiva Vs. Venezuela, em  7 de novembro de 2009, relatando que: “[...] Nesse caso, o Sr. 
Oscar Enrique Barreto Leiva, ex-diretor geral setorial de Administração e Serviços do Ministério da 
Secretaria da Presidência da Venezuela, respondeu a uma ação judicial juntamente com o ex-
presidente Carlos Andrés Pérez e outras autoridades detentoras do foro privilegiado; Barreto 
Leiva, contudo, não detinha a prerrogativa do foro, porém, mesmo assim, em razão da regra da 
conexão, foi julgado pela instância máxima do Judiciário venezuelano, sendo condenado a um ano 
e dois meses de prisão por crimes contra o patrimônio público praticados durante a sua gestão, 
em 1989. Após ser condenado, Barreto Leiva recorreu à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, a qual, no ano de 2008, admitiu a queixa e fez recomendações à Venezuela. Ausente 
qualquer resposta do Estado, a Comissão submeteu, então, a causa à jurisdição da Corte 
Interamericana, que entendeu, ao final, que a Venezuela violara o direito (consagrado na 
Convenção Americana) relativo ao duplo grau de jurisdição, ao não oportunizar ao Sr. Barreto 
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Na Convenção Europeia de Direitos Humanos (1950) há ressalva expressa a 

permitir o julgamento de quaisquer pessoas pelo mais alto tribunal do país, sem que 

tal configure violação ao duplo grau de jurisdição (art. 2º, 2, da Convenção 

Europeia)331. 

Na realidade brasileira, o país encontra-se sujeito à jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos desde que aceitou a competência contenciosa 

daquele tribunal, por meio do Decreto Legislativo nº 89/1998, inexistindo qualquer 

ressalva ou exceção – diferentemente do que faz a Convenção Europeia – no que 

tange ao direito ao duplo grau de jurisdição na sistemática da Convenção 

Americana. 

Diante disso, e considerando a similitude absoluta entre o Caso Barreto 

Leiva, julgado pela Corte Interamericana em 17.11.2009, e o que foi decidido na 

Questão de Ordem da Ação Penal 470 (“Mensalão”), muito bem entende Valério de 

Oliveira Mazzuoli que esta última Questão de Ordem poderá ser objeto de demanda 

perante o sistema interamericano de direitos humanos (a iniciar-se na Comissão 

                                                                                                                                                                                     
Leiva o direito de apelar para um tribunal superior, eis que a condenação sofrida por este último 
proveio de um tribunal que conheceu do caso em única instância. Em outras palavras, a Corte 
Interamericana entendeu o sentenciado não dispôs, em consequência da conexão, da 
possibilidade de impugnar a sentença condenatória, o que estaria a violar a garantia do duplo grau 
prevista (sem ressalvas) na Convenção. Ainda sobre o Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, referido 
autor destaca trecho da sentença da Corte Interamericana, que condenou o Estado, nos seguintes 
termos: ‘O Tribunal assinalou nos parágrafos anteriores que a Venezuela violou o artigo 8.2. H da 
Convenção, porque não permitiu que o senhor Barreto Leiva recorresse da sentença condenatória 
prolatada em seu desfavor. A Comissão e o representante não solicitaram nenhuma medida de 
reparação, distinta da indenização, tendente a reparar essa violação. Sem embargo, a Corte, 
tendo em conta que a reparação do dano ocasionado pela infração de uma obrigação 
internacional requer, sempre que possível, a plena restituição (restitutio in integrum), a qual 
consiste no restabelecimento da situação anterior, decide ordenar ao Estado que oportunize ao 
senhor Barreto Leiva a possibilidade de recorrer da referida sentença’ [tradução nossa]. Como se 
percebe, o precedente do Caso Barreto Leiva coincide perfeitamente com a situação dos réus 
condenados no processo do “Mensalão”, uma vez que todos eles (tendo ou não foro por 
prerrogativa de função) foram impedidos de recorrer da sentença condenatória para outro tribunal 
interno (eis que julgados pela instância máxima do país), em violação à regra expressa na 
Convenção Americana (art. 8º, 2, h) [...] Como se vê, esse precedente da Corte Interamericana 
(Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela) demonstra nitidamente tratar-se de violação a um direito 
humano o cerceamento (pelo motivo que for) ao duplo grau de jurisdição, mesmo quando o 
julgamento se deu pelo mais alto tribunal de um país (como é o caso, no Brasil, de um julgamento 
perante o STF).” (CIDH, Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, Sentença de 17.11.2009 (Fundo, 
Reparações e Custas), Série C, nº 206, § 91). (MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Possibilidade de 
condenação do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. JusBrasil. 2014. 
Disponível em: <http://valeriomazzuoli.jusbrasil.com.br/artigos/121815167/possibilidade-de-
condenacao-do-brasil-perante-a-corte-interamericana-de-direitos-humanos>. Acesso em 28 de 
jan. 2016). 

331
 CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela. 
Sentença de 17 de novembro de 2009: Mérito, Reparações e Custas. Jurisprudência da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. 2009. Disponível em: 
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/pdf/5-
direito-a-liberdade-pessoal>. Acesso em: 29 abr. 2016. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/887084/decreto-legislativo-89-98
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Interamericana de Direitos Humanos, sediada em Washington, EUA), justificando 

que tal situação decorrerá do fato de não ter o STF devidamente controlado a 

convencionalidade das leis brasileiras – em especial, o Código de Processo Penal, 

que estabelece a regra da conexão (arts. 76, III, e 78, III) – em face da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos332. 

No caso do “Mensalão”, apenas três réus – Valdemar Costa Neto, João 

Paulo Cunha (PT-SP) e Pedro Henry (PP-MT) – exerciam o mandato, à época do 

julgamento, de deputados federais, e, portanto, estavam amparados pelo foro 

privilegiado perante o Supremo, enquanto que todos os demais 35 réus foram 

conjuntamente julgados pelo fato de o STF ter entendido que as conexões entre as 

acusações não autorizavam o desmembramento da ação penal, sendo que tal 

posição ignorou que o próprio Supremo Tribunal Federal, desde dezembro de 2008, 

admite o status supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos333. 

Logo, é possível admitir, sob a alegativa de que não houve observância pelo 

Estado brasileiro sobre a convencionalidade das leis, que qualquer cidadão inste o 

sistema interamericano de direitos humanos, mediante queixa, para que aquela 

Corte internacional avoque para si a competência de controle e determine que nova 

solução seja dada ao caso concreto do “Mensalão”. 

Destaque-se que o próprio Ministro Celso de Mello vislumbrou essa hipótese 

de intervenção pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que: 

 

Nada impedirá, contudo, que a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, sediada em Washington, D. C., esgotada a jurisdição 
doméstica (ou interna) e atendidas as demais condições estipuladas 
no Artigo 46 e nos Artigos 48 a 51 do Pacto de São José, submeta o 
caso à jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, em ordem a permitir que esta exerça o controle de 
convencionalidade334. 

 

Na realidade, ante a negativa de vigência à regra do art. 8º, 2, h, da 

Convenção Americana, o Supremo Tribunal Federal acabou por permitir, a partir 

                                                           
332

 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O controle jurisdicional da convencionalidade das leis. 3. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

333
 Cf. BRASIL. Superior Tribunal Federal (STF). Recurso Extraordinário: RE 466.343-1/SP. Relator 
Ministro Cezar Peluso. Julgado: 03/12/2008. DJe 05/06/2009. Ver MAZZUOLI, Valério de Oliveira. 
Curso de direito internacional público. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 393-
403; e MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. 8. ed. Rev. E atual., São Paulo: Saraiva, 2013. p. 589-605. 

334
 BRASIL. Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Ação Penal: AP 470 MG. Relator Ministro Celso de 
Mello. Julgamento: 15/08/2012. DJe 23/08/2012. p. 569-570. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/código-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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desse momento, a possibilidade de que os interessados recorressem ao sistema 

interamericano contra o Estado brasileiro. Cabe destacar que esse posicionamento 

do STF, que negou vigência ao art. 8º, 2, h, da Convenção Americana, ainda pode 

ser encontrado no julgamento do RHC nº 79.785/RJ, em 29.03.2000.  

Mais uma vez, é válida a citação ao pensamento de Valerio de Oliveira 

Mazzuoli, ao observar que “este aresto citado fez tábula rasa dos critérios 

contemporâneos mais importantes de solução de antinomias, em especial o do 

‘diálogo das fontes’,335 ao não aceitar uma norma mais benéfica por sobre um 

comando de índole constitucional”336. 

Relevante também ser anotado que, desde o ano de 2007, a 1ª Turma do 

Supremo Tribunal Federal vem entendendo que as disposições da Convenção 

Americana sobrepõem-se às do Código de Processo Penal, em que pese o status 

supralegal dos tratados de direitos humanos que somente foram definitivamente 

reconhecidos pela Suprema Corte na histórica decisão do RE nº 466.343-1/SP, em 

03.12.2008. Veja-se a ementa do acórdão que inaugurou esse posicionamento da 1ª 

Turma do STF: 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. 
PROCESSAMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE 
RECOLHIMENTO DO RÉU À PRISÃO. DECRETO DE CUSTÓDIA 
CAUTELAR NÃO PREJUDICADO. PRISÃO PREVENTIVA 
SUBSISTENTE ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS QUE A 
MOTIVARAM. ORDEM CONCEDIDA. 
I - Independe do recolhimento à prisão o regular processamento de 
recurso de apelação do condenado. 
II - O decreto de prisão preventiva, porém, pode subsistir enquanto 
perdurarem os motivos que justificaram a sua decretação.  
III - A garantia do devido processo legal engloba o direito ao duplo 
grau de jurisdição, sobrepondo-se à exigência prevista no art. 594 do 
CPP.  
IV - O acesso à instância recursal superior consubstancia direito que 
se encontra incorporado ao sistema pátrio de direitos e garantias 
fundamentais. 

                                                           
335

 A expressão é de Erik Jayme, empregada originalmente no seu Curso da Haia de 1995. Ver. 
JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des 
Cours, v. 25 ,  995. , p. 259: “Desde que evocamos a comunicação em direito internacional 
privado, o fenômeno mais importante é o fato que a solução dos conflitos de leis emerge como 
resultado de um diálogo entre as fontes mais heterogêneas. Os direitos humanos, as 
constituições, as convenções internacionais, os sistemas nacionais: todas essas fontes não se 
excluem mutuamente; elas ‘falam’ uma com a outra. Os juízes devem coordenar essas fontes 
escutando o que elas dizem” (tradução nossa). 

336
 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. 
São Paulo: Saraiva, 2010. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/código-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616104/artigo-594-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/código-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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V - Ainda que não se empreste dignidade constitucional ao 
duplo grau de jurisdição, trata-se de garantia prevista na 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, cuja ratificação 
pelo Brasil deu-se em 1992, data posterior à promulgação do 
Código de Processo Penal.  
VI - A incorporação posterior ao ordenamento brasileiro de regra 
prevista em tratado internacional tem o condão de modificar a 
legislação ordinária que lhe é anterior. 
VII - Ordem concedida337. 

 

Nessa decisão, a declaração, pelo STF, da inaplicabilidade do então vigente 

artigo 594 do Código de Processo Penal, teve fundamental importância para que dito 

dispositivo fosse, pouco tempo depois, revogado pelo Poder Legislativo (Lei nº 

11.719 /2008).  

Torna-se inexplicável, então, não ter o STF, no caso do “Mensalão”, seguido 

o posicionamento supra, olvidando a superioridade da Convenção Americana, 

reconhecida pela 1ª Turma desde 2007 (HC nº 88.420), e pelo Pleno desde 2008 

(RE nº 466.343-1/SP). 

Com efeito, quando tal incongruência ocorre no plano do direito interno, e 

tratando-se de questão relacionada a direitos humanos, emerge a competência da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos para dar a última palavra, harmonizando 

a aplicação da Convenção Americana no Estado em causa.  

Nesse exato sentido está a lição de Carolina Alves de Souza Lima: 

 

A criação de Tribunais Internacionais visa à resolução de conflitos 
com base no Direito Internacional referendado pela maioria dos 
países participantes e sempre com a preocupação latente de 
preservação dos Direitos Humanos, que ultrapassam os limites da 
territorialidade estatal para serem protegidos também por organismos 
internacionais338. 

 

No caso específico de reconhecimento do duplo grau de jurisdição pela 

Corte Interamericana, assim destaca a mesma autora: 

 

Com base nos dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica, é 
possível recorrer primeiro à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e depois à Corte Interamericana de Direitos Humanos para 
que cada uma delas, dentre as suas competências, tome as 

                                                           
337

 BRASIL. Superior Tribunal Federal (STF). Recurso Extraordinário: RE 466.343-1/SP. Relator 
Ministro Cezar Peluso. Julgado: 03/12/2008. DJe 05/06/2009. (Grifo nosso). 
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 LIMA, Carolina Alves de Souza. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. 
Barueri: Manole, 2004. p. 8-9. 
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providências cabíveis quanto ao desrespeito de dispositivos do Pacto 
de São José da Costa Rica, no caso em questão, a não aplicação do 
Duplo Grau de Jurisdição às autoridades sujeitas ao foro por 
prerrogativa de função. Deve-se recorrer primeiramente à justiça 
brasileira. Caso esta não tome as providências jurídicas cabíveis, 
recorre-se à justiça internacional339. 

 

Assim sendo, uma vez esgotada a competência da justiça brasileira – no 

caso do “Mensalão” o processo já começou em última instância – é incontroverso 

que poderão os condenados, imediatamente, demandar o Brasil perante a Comissão 

Interamericana.  

Por sua vez, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, se entender 

admissível eventual queixa proposta, e depois de percorrido certo trâmite interno 

previsto na Convenção Americana, poderá ingressar com a ação competente 

perante a Corte Interamericana (em São José, Costa Rica) requerendo a revisão do 

julgamento do “Mensalão”, para que os réus (todos eles) possam ser julgados por 

uma instância inferior e, se condenados, tenham a oportunidade de recorrer à 

instância superior, em respeito ao duplo grau de jurisdição consagrado no art. 8º, 2, 

h, da Convenção Americana340. 

Eventual defesa do Estado, no sentido de que o STF julgou os embargos 

declaratórios e de que estes supririam a regra do duplo grau, não poderá ser levada 

em conta, eis que o art. 8º, 2, h, da Convenção Americana, refere-se ao direito de 

recorrer da sentença a um juiz ou tribunal “superior”. 

Também não se poderá alegar, perante o sistema interamericano, que o 

direito brasileiro (segundo o entendimento atual do STF) aloca os tratados de 

direitos humanos em nível abaixo da Constituição.  

Na realidade, toda a discussão existente no Brasil – especialmente a partir 

do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE nº 466.343-1/SP, em 

03.12.2008 – sobre a hierarquia dos tratados no plano do nosso direito interno, à luz 

das normas internacionais de direitos humanos e da jurisprudência da Corte 

Interamericana, não obsta a que o tribunal internacional condene o Estado brasileiro 

por desrespeito a um tratado que ele mesmo, no exercício de sua soberania, 

ratificou e se comprometeu a cumprir.  
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 LIMA, Carolina Alves de Souza. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. 
Barueri: Manole, 2004, p. 9. 
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 Sobre o trâmite das queixas individuais perante a Comissão, ver GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, 
Valerio de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos: Pacto de 
San José da Costa Rica. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
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A Constituição de cada nação, sabe-se, é um simples “fato” para o direito 

internacional dos direitos humanos, não impedindo a condenação do Estado perante 

um tribunal de índole internacional341. O ato de ratificar e se comprometer para com 

um dado tratado é também um ato soberano do Estado que ele mesmo não pode 

revogar sem causa, a menos que se utilize do instrumento próprio da denúncia, que 

é o modo pelo qual o Estado (somente assim) se desengaja voluntariamente de um 

compromisso internacionalmente assumido. 

É interessante anotar que mesmo os réus que detêm foro por prerrogativa 

de função, segundo a sistemática da Convenção Americana, devem ser julgados por 

juiz ou instância judiciária inferior, eis que a regra do duplo grau (como se falou) é 

absoluta na Convenção Americana; esta não faz acepção a qualquer tipo de pessoa 

ou agente para fins de aplicação da regra. 

Destaque-se, ainda, que o Brasil, ao ratificar, no ano de 1992, a Convenção 

Americana de Direitos Humanos, não fez qualquer reserva ao tratado, 

especialmente com a finalidade de bloquear o comando do artigo 8º, 2, h, da 

Convenção.  

Dessa forma, o Estado brasileiro assumiu para si exatamente o que dispõe o 

artigo 5º, § 2º, da Constituição de 1988, segundo o qual os direitos e garantias 

expressos na Constituição “não excluem” outros direitos decorrentes “dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.  

Além do mais, nenhum processo internacional relativo a direitos humanos, 

ajuizado perante um tribunal internacional de direitos humanos do qual o Brasil é 

parte, afronta a Constituição brasileira; ao contrário, a Constituição sempre 

reconheceu (e aceitou) essa sistemática desde a sua promulgação, quando fez 

constar, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que “o Brasil 

propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos” (art. 

7º)342. 

                                                           
341

 A respeito, ver MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 7. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 101; CRAWFORD, James. Brownlie’s principles of 
public international law. 8. ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.p. 52-54; CANÇADO 
TRINDADE, Antônio Augusto. Desafios e conquistas do direito internacional dos direitos humanos 
no início do século XXI. In: MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de (Org.). Desafios do direito 
internacional contemporâneo. Brasília: FUNAG, 2007. p. 209.  

342
 Nesse exato sentido, ver LIMA, Carolina Alves de Souza. O princípio constitucional do duplo 
grau de jurisdição. Barueri: Manole, 2004. p.  0, que afirma: “A Carta de  988 está dentre as 
Constituições abertas ao Direito Internacional dos Direitos do Homem, uma vez que o seu art. 7º 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias preceitua que ‘O Brasil propugnará pela 
formação de um tribunal internacional dos direitos humanos’. O dispositivo em questão reafirma a 
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http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/131159349/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Admitir-se-ia, nessa linha de raciocínio, que os réus do “Mensalão” tivessem 

formulado, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um provimento 

cautelar tendente a impedir o imediato cumprimento das penas impostas no acórdão 

do Supremo, nos termos do artigo 63, 2, da Convenção Americana, que assim 

dispõe:  

 

Em casos de extrema gravidade e urgência, e quando se fizer 
necessário evitar danos irreparáveis às pessoas, a Corte, nos 
assuntos de que estiver conhecendo, poderá tomar as medidas 
provisórias que considerar pertinentes. Se se tratar de assuntos que 
ainda não estiverem submetidos ao seu conhecimento, poderá atuar 
a pedido da Comissão. 

 

Enfim, faz sentido e dispõe de fundamento jurídico a tese de que o STF não 

observou, como deveria, a regra do duplo grau de jurisdição quando do julgamento 

do “Mensalão”, abrindo caminho para que o Estado brasileiro fosse demandado 

perante o sistema interamericano de direitos humanos. 

Aliás, à vista de pesquisa eletrônica, no sítio do Consultor Jurídico343, consta 

a informação que o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, recorreu à Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos para que seja avaliado o direito ao duplo grau 

de jurisdição em sua condenação na Ação Penal 470 – o processo do mensalão. Tal 

pleito foi formulado com base no artigo 8, alínea 'h', da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), que trata do direito de recorrer 

da sentença para juiz ou tribunal superior, sob o argumento de que a convenção 

referenciada foi violada pelo Supremo Tribunal Federal344. 

Se, eventualmente, a Comissão Interamericana aceitar a denúncia do réu 

supra mencionado e submeter à Corte Interamericana a competente ação de 

responsabilidade internacional contra o Estado brasileiro, poderá a Corte decidir pelo 

direito do réu a ter revisto o julgamento da AP 470, inclusive com a possibilidade da 

                                                                                                                                                                                     
posição da República Federativa do Brasil em aderir á proteção internacional dos Direitos do 
Homem e as suas consequências no plano jurídico”. 

343
 DIREITOS HUMANOS: Dirceu denuncia condenação à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos. Consultor Jurídico. 2014. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2014-mai-13/jose-
dirceu-recorre-comissao-interamericana-duplo-grau-jurisdicao>. Acesso em: 28 jan. 2016. 

344
 De acordo com o artigo 44 da CADH, de que "qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade 
não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, 
pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas de violação desta 
Convenção por um Estado Parte" (SECRETARIA GERAL DA OEA. Convenção Americana de 
Direitos Humanos de 22 de novembro de 1969. San José da Costa Rica. Disponível em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm>. Acesso 
em: 8 abr. 2015) 
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responsabilização do Estado brasileiro pelo julgamento dissonante ao direito, 

valendo a decisão para todos os réus do processo ou, ao menos, para os que não 

detinham, à época da decisão do STF, o benefício do foro privilegiado345. 

                                                           
345

 A propósito do caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, assim decidiu o TIDH: “Em consequência, se o 
senhor Barreto Leiva assim solicitar ao Estado, através de seu Poder Judiciário, este deverá 
conceder a faculdade de recorrer da sentença e revisar em sua totalidade a decisão condenatória. 
Se o julgador decidir que a condenação esteve em conformidade com o Direito, não imporá 
nenhuma pena adicional à vítima e reiterará que esta cumpriu todas as condenações impostas 
oportunamente (par. 22 supra). Se, ao contrário, o julgador decidir que o senhor Barreto Leiva é 
inocente ou que a condenação imposta não se ajustou ao Direito, disporá sobre as medidas de 
reparação que considere corretas pelo tempo que o senhor Barreto Leiva esteve privado de sua 
liberdade e por todos os prejuízos de ordem material e imaterial causados. Esta obrigação deverá 
ser cumprida em um prazo razoável. 131. Recorda-se ao Estado, neste ponto, que a obrigação de 
reparar é regulamentada pelo Direito Internacional, e não pode ser modificada ou descumprida 
pelo Estado invocando para isso disposições de seu direito interno [...] O Estado, através de seu 
Poder Judiciário e em conformidade com os parágrafos 128 a 130 desta Sentença, deve conceder 
ao senhor Barreto Leiva, se este assim solicitar, a faculdade de recorrer da sentença e revisar em 
sua totalidade a decisão condenatória a que se refere esta Sentença (par. 22 supra). Se o julgador 
decidir que a condenação esteve ajustada ao Direito, não imporá nenhuma pena adicional à vítima 
e reiterará que esta cumpriu todas as condenações impostas oportunamente. Se, ao contrário, o 
julgador decidir que o senhor Barreto Leiva é inocente ou que a condenação imposta não se 
ajustou ao Direito, determinará as medidas de reparação que considere adequadas pelo tempo 
que o senhor Barreto Leiva esteve privado de sua liberdade e por todos os prejuízos de ordem 
material e imaterial causados. Esta obrigação deverá ser cumprida em um prazo razoável”, 
conforme: CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso Barreto Leiva vs. 
Venezuela. Sentença de 17 de novembro de 2009: Mérito, Reparações e Custas. Jurisprudência 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 2009. Disponível em: 
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/pdf/5-
direito-a-liberdade-pessoal>. Acesso em: 29 abr. 2016.  
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9 PANORAMA GERAL DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS NOS TRIBUNAIS, A 

PARTIR DA REFORMA CONSTITUCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO (EMENDA 

CONSTITUCIONAL Nº 45/2004) 

 

A despeito do pouco interesse do Poder Judiciário na formulação e exame 

de dados estatísticos, e considerando a existência de alguns poucos bancos de 

dados relativamente completos e confiáveis, a exemplo do Banco Nacional de 

Dados do Poder Judiciário (BNDPJ), acessível no sítio eletrônico do STF 

(www.stf.jus.br); o projeto “Justiça em Números”, disponível no ambiente eletrônico 

do Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br); e o banco estatístico do Conselho 

da Justiça Federal, sobre ações em tramitação na Justiça Federal 

(http://www.cnj.jus.br/atlas/atlas.htm), é pertinente a investigação sobre quais são as 

matérias que mais ocasionam o congestionamento dos órgãos jurisdicionais e qual o 

tempo de tramitação em cada instância e em cada fase processual. 

É notório o enorme quantitativo de processos em andamento nos tribunais 

brasileiros, e muitos consideram que, após A Reforma da Codificação Processual 

Civil, as dificuldades tenham se exacerbado, particularmente com a facilitação na 

tramitação do recurso de agravo instrumentalizado e a concessão de poderes para 

os juízes anteciparem total ou parcialmente os efeitos da tutela jurisdicional final, 

introduzidos pelas alterações de 1994 e 1995 do Código de Processo Civil346. 

Assim, para se compreender melhor a situação do volume de trabalho de 

três dos principais tribunais do país – São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais –, 

embora que superficialmente, é relevante trazer à colação relatório do Conselho 

Nacional de Justiça do ano de 2015, ano-base 2014347. Em São Paulo, foram 

proferidas 717.682 decisões que põem fim a relação processual em segundo grau 

durante o período base. Já no Rio de Janeiro, esse número foi de 250.272, e, em 

Minas Gerais, de 296.572. 

Ora, levando-se em conta que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta com 

441 Desembargadores, Rio de Janeiro com 176 e Minas Gerais com 128, calcula-se 

a média de 1.627 decisões que põem fim ao processo por cada Desembargador em 

                                                           
346

 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O prosseguimento da reforma processual. Revista de Processo, 
n. 95, 1999. 

347
 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Poder Judiciário. A Justiça em números: 
indicadores estatísticos do Poder Judiciário Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros>. Acesso em: 18 dez. 2015. 

http://www.stf.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/
http://www.cnj.jus.br/atlas/atlas.htm
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São Paulo, números que resultam em 1.422 no Rio de Janeiro e em 2.317, em 

Minas Gerais. 

Considerando que um semestre tem, no máximo, 138 dias úteis, observa-se 

que, por exemplo, no Rio de Janeiro, cada Desembargador julgou, ao menos, 10,3 

processos ao dia, afora as decisões interlocutórias proferidas e os demais processos 

de cujo julgamento participou sem ser o relator. Tal quadro, agrava-se nos TJ’s de 

São Paulo e de Minas Gerais, sendo essa uma situação generalizada também com 

relação aos demais tribunais estaduais. 

A propósito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, composto por 15 

Desembargadores, a pesquisa do CNJ, relativa ao ano de 2015, ano-base de 2014, 

aponta que foram proferidas 24.075 decisões que põem fim a relação processual em 

segundo grau durante o período base, donde que se estima a média de 1.605 

decisões que põem fim ao processo por cada Desembargador potiguar, o que revela 

um esforço bem relevante frente aos tribunais maiores em sua composição de 

magistrados. 

Certamente, essa sobrecarga excessiva de trabalho compromete a 

qualidade dos serviços judiciais, à míngua de tempo disponível para estudar e 

examinar mais detidamente esse acentuado volume de processos em grau de 

recurso, sem falar nos feitos de competência originária dos tribunais. Isso posto, cai 

por terra qualquer argumento de que os magistrados de segundo grau sejam mais 

capacitados de julgar em relação aos magistrados de primeiro grau. 

Ademais, a sobrecarga de trabalho nos tribunais vem acarretando o 

fenômeno de represamento de feitos, sendo instituídas, na busca de solução, outras 

técnicas para julgamento de recursos, valendo citar a dispensa da leitura do relatório 

dos votos, salvo quando há advogados presentes à sessão de julgamento (TJSP), e 

a interpretação, com base no art. 557 do antigo Código de Processo Civil, no sentido 

de ser dispensável a colegialidade no julgamento de recursos quando o relator 

entende que são nitidamente improcedentes, o que se ampliará, inclusive para 

julgamento de mérito de recurso, por força da redação do artigo 932, III, IV e V, do 

NCPC. 

Sobre o modo como vinham sendo julgados os recursos nos idos do ano de 

1995, Oreste Laspro já afirmava: 

 



188 

Todavia o julgamento e os debates em segundo grau estão distantes 
de um sistema em que os votos dos julgadores nascem da discussão 
das questões, mas sim, resume-se a uma simples leitura de votos já 
anteriormente preparados, nos moldes, ainda que pouco 
modificados, das tenções que prevaleceram até 1.928 nos Tribunais 
de Relação348. 

 

Outro problema em destaque atinge diretamente a colegialidade dos 

julgamentos e consiste na extensão interpretativa que alguns órgãos fracionários 

estavam conferindo ao artigo 557 do anterior Código de Processo Civil. Referida 

norma permitia ao Relator, monocraticamente, negar seguimento a recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 

súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 

Tribunal Federal ou de tribunal superior, o que restou alargado no atual CPC, 

inclusive no que toca a julgamentos de mérito em sede de recurso, a teor da 

redação do artigo 932, III, IV e V349.  

A ideia que embasou a opção legislativa supra, pela singularidade no 

julgamento de determinados recursos, era dispensar a apreciação da matéria por 

órgão colegiado, quando fosse possível ao relator antever que o julgamento da 

turma seria feito por critérios objetivos350. 

Assim, os casos mais comuns de aplicação da regra acima seriam os 

recursos interpostos contra decisão proferida em conformidade com o entendimento 

do tribunal ad quem. 

Entrementes, a redação do artigo deixou margem para uma ampliação dos 

casos em que ao relator pode julgar monocraticamente, haja vista que o legislador 

                                                           
348

 LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 133. 

349
 Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que 
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar 
provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior 
Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado 
em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; V - depois 
de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida 
for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do 
próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 
Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução 
de demandas repetitivas ou de assunção de competência; [...] (BRASIL. Novo Código de Processo 
Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 
2015). 

350
 DINAMARCO, Cândido Rangel. O relator, a jurisprudência e os recursos. In: ______. Aspectos 
polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com a lei 9.756/98. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1999. p.131. 



189 

incluiu nas hipóteses de dispensa do colegiado o julgamento dos recursos 

manifestamente improcedentes, o que se revela de ser definido objetivamente, de 

forma que alguns julgadores passaram a entender que dispunham de amplos 

poderes para decidir os recursos que irão julgar monocraticamente e quais iriam 

submeter à turma. 

Assim sendo, ante uma redação pouco precisa do dispositivo legal 

processual, gerou-se um alargamento de sua utilização em algumas cortes do país, 

que passaram a julgar monocraticamente recursos, a despeito da controvérsia fática, 

ao entendimento de que os argumentos do recorrente seriam frontalmente contrários 

à prova juntada com o recurso. 

Ante a utilização das práticas referenciadas nos julgamentos realizados 

pelos tribunais brasileiros, não há como se sustentar a defesa da ampla e irrestrita 

manutenção do direito ao recurso. 
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10 PROPOSTAS PARA A REDUÇÃO DE RECURSOS CÍVEIS 

DESNECESSÁRIOS E ENCERRAMENTO MAIS RÁPIDO DAS LIDES 

 

10.1 OBSERVAÇÕES INICIAIS 

 

De início, é importante anotar que nenhuma proposta legislativa para a 

aceleração dos processos, de per si, tem a capacidade de acarretar a solução 

imediata para os problemas que afligem os operadores do direito, sendo esse 

também o pensamento de Flavio Luiz Yarshell, ao afirmar: 

 

Ingenuidade ou desconhecimento supor que um problema de tal 
complexidade possa ser resolvido com uma penada do legislador 
que, por melhor técnica que tivesse (e nem sempre tem), mantidas 
as condições estruturais do sistema, alterar a realidade das coisas, 
‘por decreto’351.  

 

Ora, quando a infra-estrutura, quer dizer, número de tribunais, magistrados, 

servidores, defensores públicos, advogados, afora local e materiais de trabalho 

continuam inadequados e insuficientes, a tendência é que o aprimoramento da 

legislação processual civil não afete, de forma significativa, o andamento dos 

processos em tramitação nas Cortes cíveis. 

É de conhecimento público que, principalmente nos países em 

subdesenvolvimentos – ou em desenvolvimento –, como o nosso, o problema da 

morosidade não se atribui unicamente à deficiência das leis, mas também – e de 

forma prevalente que se diga – a aspectos materiais, a exemplo da falta de recursos 

humanos (juízes e servidores qualificados), de estrutura física, de equipamentos e 

de materiais de expediente352. 

Segundo o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Silvio 

Rocha353, a tramitação completa de processos judiciais em meio eletrônico ainda é 

um grande desafio que o Judiciário tem trabalhado para alcançar. Segundo ele, a 
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 YARSHELL, Flavio Luiz. A Reforma do Judiciário e a promessa de ‘duração razoável do processo’. 
Revista do Advogado, AASP, ano XXIV, n. 75, abr. 2004. p. 28.  

352
 No que toca à infra-estrutura material para a Administração da Justiça, desponta, nos tempos 
atuais, o papel da informatização de dados e tecnologia como aliada para a persecução de uma 
prestação jurisdicional mais ágil. Cf. BENUCCI, Renato Luís. A tecnologia aplicada ao processo 
judicial. Campinas: Millennium, 2007. p. 50 e ss. 

353
 ROCHA, Silvio. Tecnologia confere maior celeridade à Justiça, afirma conselheiro. Disponível 
em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/22892-tecnologia-confere-maior-celeridade-a-justica-afirma-
conselheiro>. 29 abr. 2016. 
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utilização da tecnologia vai dar maior celeridade ao andamento processual. “A 

solução da morosidade da Justiça está justamente na implantação efetiva do 

Processo Judicial Eletrônico, primeiro porque ele vai eliminar uma série de atos 

extremamente burocráticos e que são responsáveis por entraves na prestação 

jurisdicional”, destacou.  

O Processo Judicial Eletrônico (PJe), sistema de informática desenvolvido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os tribunais para a 

automação do Judiciário, foi lançado oficialmente em 21 de junho de 2011, pelo 

ministro Cezar Peluso, presidente do CNJ354, pretendendo o CNJ convergir os 

esforços dos tribunais brasileiros para a adoção de uma solução única, gratuita para 

os próprios tribunais e atenta para requisitos importantes de segurança e de 

interoperabilidade, racionalizando gastos com elaboração e aquisição de softwares e 

permitindo o emprego desses valores financeiros e de pessoal em atividades mais 

dirigidas à finalidade do Judiciário: resolver os conflitos355. 

Além do mais, entre os projetos para uma nova gestão do sistema judiciário 

nacional, que conduza a uma maior agilização dos processos, destaca-se o “Justiça 

sem Papel”, que estabelece procedimentos eletrônicos nos julgamentos e a 

utilização do recurso de videoconferência pela Turma de Uniformização da 

Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais; o sistema de penhora on line; a 

consulta e o recebimento automático da movimentação processual, intimação por 

correio eletrônico e telefone; a disponibilização de jurisprudência nos sítios 

institucionais; além do recente Projeto de Certificação Digital de Acórdãos da 

Jurisprudência. 

De acordo com o então auxiliar da presidência do CNJ e um dos 

responsáveis do PJe, Juiz Marivaldo Dantas, o órgão deverá regulamentar o modelo 

de interoperabilidade – instrumento com o objetivo de interligar os sistemas 

eletrônicos dos diversos órgãos que atuam na Justiça, como a Defensoria Pública e 

o Ministério Público, já que não existe um sistema operacional único para os 92 

Tribunais brasileiros.  
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 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Campanhas. Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/campanhas/356-geral/13129-processo-judicial-eletronico-
pje>. Acesso em: 6 mar. 2013. 
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 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Campanhas. Processo Judicial Eletrônico (PJe). 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/campanhas/356-geral/13129-processo-judicial-eletronico-
pje>. Acesso em: 6 mar. 2013. 
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Em função de tudo isso, não só a legislação, mas também a própria 

Administração da Justiça terá que se atualizar para atender as inovações 

tecnológicas, no escopo de concretizar esses ideais constitucionais de celeridade e 

efetividade.  

Dalmo de Abreu Dallari sustenta, por oportuno, que o mais significativo fator 

determinante da intempestividade da tutela jurisdicional no Brasil é o flagrante 

desequilíbrio de forças existentes entre os Poderes da República, havendo, desde 

1889, quando foi proclamada a República, uma aparente prevalência do Executivo, 

secundado pelo Legislativo, aparecendo o Judiciário, em verdade, como o Poder 

mais fraco356. Logo, ao contrário do que se imputa ao Poder Judiciário e a seus 

membros, como grande beneficiário de recursos públicos, constata-se exacerbada 

indisposição e falta de vontade política dos Poderes Executivo e Legislativo em 

modificar o estado de coisas refletido diretamente na falta de investimentos para 

aperfeiçoamento da qualidade dos serviços judiciais. 

No entanto, diante de toda essa problemática atual não se pode admitir a 

falsa ideia de que as reformas legislativas careçam, de uma forma geral, de efeitos 

práticos ou não apresentem qualquer serventia na solução da excessiva duração do 

processo. 

Nesse contexto, é válido trazer à colação a lição de José Carlos Barbosa 

Moreira, de que a norma nem é impotente nem onipotente, e que se a modificação 

normativa não tivesse qualquer relevância, tanto uma reforma boa quanto uma ruim 

deixariam as coisas exatamente onde estão, o que, sabe-se há muito, não é 

verdadeiro357. 

Sobre a importância das reformas, ensina Paulo Afonso Brum Vaz que “[...] o 

atraso, de efeitos nefastos, não se deve apenas aos problemas de ordem estrutural 

da justiça, mas também aos instrumentos processuais que lhe são disponibilizados 

pelo sistema”358. 

Com efeito, a despeito da exigência reformista do Código de Processo Civil, 

a surgida com a reforma do Poder Judiciário, afigura-se relevante a proposição de 

outras alterações legislativas que possam ajudar no equacionamento da 
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 DALARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 77. 
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 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de direito processual (nona séria). São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 10. 
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 VAZ, Paulo Afonso Brum. Reexame necessário no novo processual civil. Revista Direito Federal, 
Brasília, ano 22, n. 78, out./dez. 2004. p. 261. 



193 

problemática da morosidade processual, em particular envolvendo o direito ao 

recurso. 

Em suma, é importante ser observado que inexiste “solução mágica” ou 

mesmo resolução infalível para o problema da morosidade, sendo, na realidade, 

diversificadas as causas do insatisfatório desempenho da máquina judiciária, não 

sendo possível apostar unicamente em uma solução legislativa ou mesmo, 

meramente, de gestão judiciária.  

Em verdade, não se pode deixar de perseguir a concretização das reformas 

das leis processuais e de buscar o aperfeiçoamento, por investimento, e eficiência 

na gestão do serviço prestado pelo Poder Judiciário. 

As sugestões abaixo de aceleração dos feitos têm por destinatários não só 

os particulares, mas, principalmente, os entes públicos, estes os maiores litigantes 

da Justiça brasileira359.  

 

10.2 EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO COMO REGRA GERAL NAS 

APELAÇÕES CÍVEIS 

 

De acordo com a sistemática atual, o recebimento da apelação suspende, 

via de regra, os efeitos da sentença recorrida, o que, a princípio, denota uma 

desvalorização do juiz de primeiro grau e uma supervalorização dos juízos recursais, 

deixando a entender que o magistrado a quo figura como mero preparador do feito 

para a instância superior. Em razão disso é que juristas como Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, Carlos Mário da Silva Velloso e José Rogério Cruz e Tucci entendem que 

deva ser atribuída exequibilidade provisória à sentença, tal como acontece nos 

sistemas processuais italiano, alemão e português360. 

Não se pode ignorar opiniões doutrinárias opostas, que defendem a 

manutenção do efeito suspensivo como regra no recurso de apelação. Sob esse 

prisma, Sérgio Bermudes entende que o efeito suspensivo dos recursos realiza o 

princípio do duplo grau de jurisdição na sua plenitude: 
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O efeito suspensivo dos recursos é consequência natural do seu 
efeito devolutivo, elemento dele, destinado a assegurar a sua 
plenitude. Se se entende conveniente a revisão de um ato, para tanto 
se deferindo a outro órgão essa revisão, é melhor conter-lhe a 
eficácia, até que esse novo exame se realize361. 

 

Nesse aspecto, exemplar é o processo trabalhista que adota efeito 

meramente devolutivo como regra geral, salvo as exceções previstas na CLT, Art. 

899: “Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente 

devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória 

até a penhora362” (Redação dada pela Lei nº 5.442, de 24.5.1968). 

Havia, em tramitação, no Congresso Nacional, o PLS 136/2004 – por 

sugestão da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) – com o propósito de 

tornar o efeito devolutivo regra geral do recurso de apelação cível, podendo o juiz 

lhe atribuir efeito suspensivo apenas em determinadas situações e para evitar dano 

irreparável à parte: 

 

A restrição das hipóteses em que o recurso de apelação é recebido 
no efeito suspensivo é fundamental para conferir maior celeridade ao 
processo, uma vez que a recepção desse recurso apenas no efeito 
devolutivo permite que a parte vencedora na primeira instância 
prossiga com a execução da sentença, o que garantirá maior 
efetividade às decisões judiciais de primeiro grau. Conforme dispõe o 
projeto, a atribuição do efeito suspensivo à apelação somente terá 
cabimento nas hipóteses em que o prosseguimento da execução 
possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao devedor363. 

 

De acordo com a redação original do projeto de lei em referência, o artigo 

520 do CPC passaria a ter a seguinte redação: “Art. 520. A apelação terá somente 

efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano 

irreparável à parte”364. 
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Analisando a matéria no direito comparado, o ordenamento jurídico alemão, 

no § 704 da ZPO, prevê a execução forçada das sentenças definitivas ou das que 

forem declaradas provisoriamente executáveis, vedando o diploma germânico que 

sejam declaradas provisoriamente executáveis apenas as sentenças proferidas em 

processos de divórcio e nos relativos à infância. Os §§ 708 a 710, de sua vez, 

elencam as causas em que a execução provisória pode ocorrer sem a prestação de 

caução (ohne Sicherheitsleistung) – a imensa maioria, diga-se – e com a prestação 

de caução (gegen Sicherheitsleistung)365. 

No direito processual italiano, após a reforma de 1990, os artigos 282 e 283 

do CPC prescrevem que a sentença de primeiro grau pode ser executada 

provisoriamente pelo vencedor, cabendo ao juízo ad quem, a requerimento da parte, 

quando ocorram graves motivos, suspender integral ou parcialmente a eficácia 

executiva ou a execução da sentença impugnada366. 

Já o Código de Processo Civil português atribui efeito meramente devolutivo 

à apelação, ressalvadas as ações que versem sobre o estado das pessoas, a posse 

ou a propriedade do domicílio do réu, facultando-se à parte vencida requerer, ao 

interpor o recurso, que a apelação tenha efeito suspensivo quando a execução lhe 

cause prejuízo considerável e se ofereça para prestar caução367. 

A doutrina nacional é bastante favorável à adoção do efeito meramente 

devolutivo como regra nas apelações. Conforme anota Gabriel de Oliveira Zéfiro, o 

sistema recursal atual conduz a um paradoxo, porque o derrotado em primeira 

instância, por sentença proferida em cognição exauriente, mesmo com uma 

                                                                                                                                                                                     
encerrada, face a sua prejudicialidade, a partir da incorporação ao PLS 166/2010, que tratava da 
proposição do NCPC. 
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declaração judicial de que não é portador do direito controvertido, continua em 

posição favorável frente ao vencedor, que se submete ao tempo do julgamento do 

recurso para ver se concretizar o seu direito368. 

Mais absurdo que isso é o fato de no sistema processual brasileiro existirem 

as medidas antecipatórias dos efeitos da tutela forçada e eficácia imediatas, embora 

a sua cognição seja sumária, enquanto a sentença, cuja prolação exige do 

magistrado uma cognição exauriente dos fatos trazidos na demanda tem castrada a 

sua eficácia imediata no mundo real. Isso decorre exatamente da previsão de efeito 

suspensivo como regra geral nas apelações369. Tal fato, inclusive, foi uma das 

justificativas apresentadas ao tempo do PLS 136/2004, acima mencionado, 

consoante se lê abaixo: 

 

Todavia, verifica-se no sistema atual uma incoerência que deve ser 
corrigida. É mais fácil alcançar a efetividade de uma decisão 
interlocutória que antecipa os efeitos da tutela do que a de uma 
sentença que concede essa mesma tutela, agora em sede de 
cognição plena e exauriente. Isso porque aquela é atacada via 
recurso de agravo, que de regra não tem efeito suspensivo, ao passo 
que a última desafia apelação, onde a regra é inversa, ou seja, o 
recurso é recebido em ambos os efeitos. [...] 
Verifica-se, então, a seguinte incoerência: a efetivação de uma 
decisão interlocutória antecipatória só será suspensa em razão de 
recurso quando evidenciado o risco de dano para a parte contrária ao 
beneficiário (CPC, arts. 527, III, e 558, caput), ao passo que a 
efetivação da tutela concedida na sentença será suspensa como 
regra, salvo se houver antecipação dos seus efeitos, mas desde que 
haja risco de dano para o beneficiário. 
Bem de se ver, pois, que a efetivação de uma tutela concedida em 
sede de cognição sumária é mais fácil de ser alcançada do que 
aquela concedida após cognição plena e exauriente. [...] 
Portanto, o que se pretende, com a alteração proposta, é sugerir uma 
inversão na regra dos efeitos da apelação, conforme previsto 
atualmente no art. 520 do Código de Processo Civil, ou seja, o 
recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, salvo nos 
casos de dano irreparável ou de difícil reparação370. 

 

                                                           
368

 ZÉFIRO, Gabriel de Oliveira. O direito à razoável duração da demanda. In: ANDRADE, André 
Gustavo Corrêa de (Org.). A constitucionalização do direito: a Constituição como Locus da 
hermenêutica jurídica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 379.  

369
 Nesse mesmo sentido, rotulando tal fenômeno de “incoerência sistemática” do sistema processual 
brasileiro, confira-se BUENO, Cassio Scarpinella. Efeitos dos recursos. In: NERY JÚNIOR, 
Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos 
cíveis e assuntos afins, v. 10. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 72-73. 

370
 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei Do Senado Nº   , de 2004 (do Senador Pedro Simon): 
Modifica o art. 520 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, 
conferindo efeito devolutivo à apelação, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/1586.pdf>. Acesso em: 11 de out. 2015. 



197 

Em se cuidando de sentença condenatória, a sua prolação não implica na 

satisfação material do credor, e, em vista disso, não resta superada a crise de 

adimplemento. Acaso ocorra o inadimplemento espontâneo do julgado pelo devedor, 

abre-se ao autor a via da execução, por meio da qual se buscará a concretização do 

direito reconhecido na sentença, e, por óbvio, desde que superada a etapa recursal, 

ressalvando a hipótese da execução provisória a ser realizada quando se tratar de 

sentença recorrida e sem atribuição de efeito suspensivo, e encontra previsão no 

artigo 520, do NCPC. Mas, na execução provisória, a produção de efeitos ocorre de 

forma parcial e limitada. 

Como se percebe, a previsão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) como 

regra geral na apelação impede que a sentença produza seus efeitos, tornando-a 

inócua, de forma que seria muito bem-vinda a incidência do efeito suspensivo 

apenas em casos excepcionais previstos na legislação. 

A principal crítica em torno da adoção do efeito unicamente devolutivo da 

apelação como regra geral reside na possibilidade da ocorrência de danos 

irreparáveis ao recorrente, no caso de provimento da apelação371. Tal oposição não 

merece razão, até mesmo porque, na pendência de recurso, não se admite a 

execução definitiva do julgado, correndo a execução provisória por conta e risco do 

exequente, de quem se exige, via de regra, a prestação de caução idônea e 

suficiente, para o cumprimento de atos que importem em alienação de propriedade, 

levantamento de depósito em dinheiro, ou dos quais possa resultar grave dano ao 

devedor (NCPC, artigo 520, IV). 

Destarte, a questão dos efeitos dos recursos tem íntima conexão com a 

problemática da efetividade das decisões, devendo se averiguar o que merece maior 

atenção: se a decisão recorrida ou o inconformismo do sucumbente. 

Sobre isso, é pertinente a assertiva de Frederico Augusto Leopoldino 

Koehler: “Portanto, imputar o efeito suspensivo como regra nas apelações é o 

mesmo que privar a sentença de qualquer eficácia, conferindo prevalência absoluta 

ao inconformismo do litigante derrotado na primeira instância”372. 

Para Sérgio Ferraz, a efetividade da decisão judicial relaciona-se 

diretamente com o prestígio da justiça e com a integridade do ordenamento jurídico, 
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sendo necessário que as sentenças criem uma nova situação jurídica a partir delas, 

sendo essa a essência para justificar a existência do Poder Judiciário e do próprio 

ordenamento jurídico373. Portanto, é importante haver uma maior restrição aos casos 

de concessão de efeito suspensivo à apelação, no intuito de se atribuir maior 

utilidade das execuções provisórias374. 

Por seu lado, Oreste Laspro adverte que uma das tendências mais fortes no 

direito comparado é a generalização da execução provisória da sentença de primeira 

instância, o que conduz a um desinteresse pela apresentação exacerbada de 

recursos375. 

Certamente, a adoção do efeito unicamente devolutivo da apelação como 

regra geral desestimularia a interposição de apelações protelatórias, contribuindo 

para a dinamização do trâmite processual, sem que fique prejudicada a possibilidade 

do recorrente pleitear perante o tribunal a concessão do efeito suspensivo, acaso 

não concedido pelo magistrado de 1º grau, amparando-se na relevância dos 

fundamentos recursais e no perigo de dano grave ou de difícil reparação que lhe 

possa acarretar o cumprimento imediato da sentença. 

É de se lamentar, com relação ao novo do Código de Processo Civil, cabe-

nos destacar que a apelação continua tendo efeito suspensivo como regra, 

excetuadas as hipóteses mencionadas nos incisos do artigo 1.012, §1º, que 

praticamente repete o outrora vigente artigo 520 do CPC/1973. Nas palavras de 

Cássio Scarpinella Bueno:  

 

O art. 1.012 reproduz, com os desenvolvimentos e aprimoramentos 
cabíveis, a regra do art. 520 e a do parágrafo único do art. 558 do 
CPC atual. Trata-se com o devido respeito, de um dos grandes 
retrocessos do novo CPC que choca frontalmente com o que, a este 
respeito, propuseram o Anteprojeto e o Projeto do Senado. 
Infelizmente, o Senado, na derradeira fase do processo legislativo, 
não recuperou a sua própria proposta (art. 968 do Projeto do 
Senado), mantendo, em última análise, a regra de que a apelação, 
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no direito processual civil brasileiro, tem (e continua a ter) efeito 
suspensivo”376. 

 

10.3 DEPÓSITO PRÉVIO DA CONDENAÇÃO OU DO BEM LITIGIOSO COMO 

REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS CÍVEIS 

 

Neste tópico, sugere-se a exigência de depósito prévio do valor da 

condenação ou do bem controvertido, como requisito de admissibilidade da 

apelação. Tal medida já se encontra contemplada no processo trabalhista, conforme 

prescrito no artigo 899, §§ 1º, 2º e 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, verbis: 

 

Artigo 899 Omissis. 
§ 1º Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o salário-
mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso 
inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva 
importância. Transitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á 
o levantamento imediato da importância de depósito, em favor da 
parte vencedora, por simples despacho do juiz. 
§ 2º Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito 
corresponderá ao que for arbitrado, para efeito de custas, pela Junta 
ou Juízo de Direito, até o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo 
da região. 
§ 6º Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de 
custas, exceder o limite de 10 (dez) vezes o salário-mínimo da 
região, o depósito para fins de recursos será limitado a este valor377. 

 

Poder-se-ia, a princípio, argumentar que o depósito prévio recursal poderia 

redundar em eventual malferimento ao artigo 5º, inciso XXXIV, da Constituição 

Federal, que garante o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do pagamento 
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de taxas. Aliás, o depósito recursal no processo trabalhista já foi declarado 

constitucional pelo STF, conforme julgamento da ADI-MC 836/DF378. 

Na Justiça Trabalhista, não havendo condenação em pecúnia, torna-se 

desnecessário o depósito, na conformidade da Súmula nº 161 do TST, assim 

ementada: “Se não há condenação a pagamento em pecúnia, descabe o depósito 

de que tratam os § § 1º e 2º do art. 899 da CLT (ex-Prejulgado nº 39)”. 

Quando há condenação em pecúnia, o valor do depósito corresponde a essa 

condenação, limitada ao teto estabelecido pelo Tribunal Superior do Trabalho379. Na 

hipótese de ser ilíquido o valor da condenação, incide a Instrução Normativa nº 3 do 

TST, assim redigida: “VII – Toda decisão condenatória ilíquida deverá conter o 

arbitramento do valor da condenação. O acréscimo de condenação em grau 

recursal, quando ilíquido, deverá ser arbitrado também para fins de depósito"380. 

Para a finalidade desta dissertação, e levando em conta o enfoque no 

processo civil, a proposta de ser exigido o depósito recursal se restringe às 

condenações pecuniárias em quantia líquida ou mesmo quando o bem controvertido 

tiver valor certo, sendo essa a solução que melhor atende à celeridade e 

simplificação do processo. 

Como cediço, o processo judicial é caracterizado pelo pagamento de custas, 

preparo, porte de remessa e de retorno, além de outras despesas, sendo 

inconcebível qualquer alegativa que barrasse essa possibilidade de depósito prévio.  

Tal regra de depósito prévio ao recurso, logicamente, para incidir em relação 

aos entes públicos, na condição de recorrentes, dependeria de revogação de lei 
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própria381, que disciplina a dispensa desse depósito, valendo lembrar, como vimos 

acima, que a Fazenda Pública é uma das maiores litigantes e cuja atuação, em 

muitos casos, compromete a celeridade e a efetividade dos processos, donde se faz 

necessária a atenção aos princípios da isonomia e da paridade de armas entre os 

litigantes (Waffengleichheit). Tal entendimento pode ser conciliado com o regime de 

precatórios, mediante a previsão de devolução do montante depositado à Fazenda 

Pública após o trânsito em julgado, o que se verifica independentemente de ter sido 

o recurso provido ou improvido, saindo-se ou não a Fazenda Pública vencedora, 

pois, acaso o valor venha a ser liberado em prol do vencedor, estaria sendo burlada 

a ordem dos precatórios. A intenção principal é evitar a interposição de recursos 

meramente protelatórios e despertar o interesse, igualmente na Administração 

Pública, na aceleração dos processos, para que o numerário depositado volte, o 

mais rápido possível, aos cofres do erário. 

A limitação do acesso à justiça de segundo grau, por meio do 

condicionamento do recurso a pressupostos prévios e externos à relação 

processual, é um eficiente instrumento de aceleração da tutela jurisdicional, 

bastando ver o exemplo positivo de exigência de depósito prévio da Justiça do 

Trabalho. 

Por oportuno, Francisco César Pinheiro Rodrigues, falando sobre o sistema 

adotado nos Estados Unidos da América, no qual o devedor apenas pode interpor 

apelação se depositar integralmente o valor da condenação, diz que tal exigência, 

somada às altas custas recursais e aos elevados honorários cobrados pelos 

advogados para recorrer, conduz a um baixo percentual de apelações naquele país, 

que gira em torno de 6% (seis por cento) das sentenças de primeira instância. 

Naquele ordenamento jurídico, se o devedor não dispõe do dinheiro do depósito 

poderá contratar seguro para tal finalidade, mediante o oferecimento de garantia em 

bens. Uma vez não provido o recurso, a seguradora torna-se proprietária desses 
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bens, de modo que somente a parte verdadeiramente injustiçada e com que 

disponha de fundadas razões busca a reforma da sentença em grau recursal382. 

Assim, a proposta em exposição neste tópico apresenta dupla função: inibir 

a interposição de recursos infundados, de natureza protelatória, e, ao mesmo tempo, 

assegurar eventual execução da sentença, na hipótese de sua confirmação. Nesse 

mesmo entendimento, Vilian Bollmann assevera: “Outra medida relevante é a de 

expandir a prática do depósito recursal – existente no processo trabalhista – para 

todos os tipos de recurso, o que não só inibe a interposição de recursos 

protelatórios, como também assegura uma eventual execução de valor”383. 

Em síntese, sugere-se, para o aprimoramento do sistema recursal, o 

estabelecimento da exigência de depósito integral do valor da condenação ou do 

bem controvertido como pressuposto recursal da apelação. 

Por outro lado, o depósito prévio não pode impedir o acesso do menos 

favorecido economicamente à instância recursal, de forma que o pobre, na forma da 

lei, seria dispensado dessa exigência. 

 

10.4 ALÇADA MÍNIMA DA CONDENAÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO 

 

Como vimos, uma das principais finalidades do princípio do duplo grau de 

jurisdição é exatamente impedir eventuais abusos de poder por parte do juiz, o que 

seria possível de ocorrer acaso a decisão do magistrado fosse irrecorrível, 

afigurando-se uma verdadeira tirania do Judiciário. 

Em razão disso, não se pode negar a grande relevância que o princípio em 

estudo teve – e tem – no direito processual civil do mundo todo, de sorte que não se 

pode defender a extinção absoluta do direito ao recurso, mas sim, a sua 

flexibilização, mitigando-se o seu caráter absoluto. 

Com isso, pugna-se que a admissibilidade de apelação/recurso inominado 

apenas ocorra em causas acima de determinado valor.  

Na experiência germânica, a Zivilprozeβordnung (Código de Processo Civil 

alemão), no § 511, (2), prevê-se como admissíveis recursos contra sentenças 
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apenas quando o valor do objeto da lide superar 600 euros ou o juízo de primeira 

instância admitir o recurso na sentença: 

 

ZPO § 511 Admissibilidade da apelação 
(1) A apelação tem lugar contra a sentença final prolatada em 
primeira instância. 
(2) A apelação apenas é admissível, quando 
1. O valor do objeto da queixa superar seiscentos euros ou 
2. O juízo de primeira instância admitir a interposição de apelação na 
sentença. 
(3) O recorrente deve comprovar o valor referido pelo parágrafo 2 
número 1; não se admite como prova a simples declaração do valor. 
(4) O juízo de primeiro grau admitirá a apelação quando 
1. O objeto da demanda tiver significado fundamental, ou o 
aperfeiçoamento do Direito ou a consolidação de uma jurisprudência 
uniforme exigirem uma decisão do tribunal de apelação. 
2. A parte não reclamar mais do que seiscentos euros no recurso. 
O tribunal de apelação está vinculado à decisão de admissibilidade 
da primeira instância384. 

 

No sistema alemão, é presente um alto grau de confiança depositada pelo 

sistema jurídico no juiz de primeira instância, tanto que o tribunal está vinculado ao 

juízo de admissibilidade do magistrado de 1º grau, sendo ausente a previsão de 

interposição de recursos contra a decisão que inadmitiu a interposição da 

apelação385. Caso uma das partes tenha, antes da prolação da sentença e por 

precaução, pedido a admissibilidade da apelação, discordando o juiz de sua 

proposta, o magistrado terá que enfrentar os argumentos do demandante na própria 

sentença, explicando as razões de não admitir a apelação. Se assim não proceder, o 

juiz está violando a pretensão da parte ao direito de ser ouvido (due process of law e 

ampla defesa), conferindo-se ao prejudicado, por conseguinte, o direito de interpor 

um “protesto por audiência” (Anhörungsrüge)386, o que não representa propriamente 

um recurso, mas assemelha-se, em alguns aspectos, aos embargos declaratórios. 

Já no direito francês, não é possível apelação contra as decisões do Tribunal 

d’instance envolvendo questões patrimoniais, mobiliárias e/ou pessoais, quando o 

valor envolvido é inferior ao estipulado na legislação. Seguem a mesma sorte, quer 
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dizer, não são apeláveis, as decisões inerentes a demandas imobiliárias, de família, 

responsabilidade civil por ato ilícito, marcas e patentes, e direitos autorais, que 

tramitem perante o Tribunal de grande instance, quando não se ultrapassar o valor 

de alçada387. 

Essa restrição de alçada mínima para o cabimento do recurso apelatório não 

representa novidade no sistema recursal brasileiro, haja vista que, sob o manto da 

Constituição Imperial de 1824, única na história constitucional a consagrar, de forma 

expressa, o princípio do duplo grau de jurisdição, o art. 646 do Decreto nº 737, de 

25.11.1850, previa a apelação para o Tribunal de Relação, cuja interposição apenas 

se verificava nas causas superiores ao valor de $200 réis.388 

Nos últimos tempos, antes da Reforma do Poder Judiciário, e quando ainda 

não havia o compromisso constitucional da duração razoável do processo, 

verificava-se uma supervalorização do princípio do duplo grau de jurisdição, pelo 

que se tornou necessária sua flexibilização. 

Em tom de crítica, assim escreveu o jurista português Antônio Barreto: 

 

Sobram também recursos: se parássemos de procurar imitar a justiça 
divina, buscando continuamente uma certeza inatingível, crendo que 
desta nos aproximamos através da multiplicação de instâncias 
intervenientes na composição dos litígios, e nos resignássemos, 
modesta e inteligentemente, à falibilidade da condição humana, 
concluiríamos que é perfeitamente razoável, na esmagadora maioria 
dos casos, confiar numa única instância jurisdicional, sobretudo se 
for um tribunal coletivo, formado por três juízes389. 

 

Em reforço à proposta ora formulada, leciona Pietro de Jesús Lora Alarcón 

que alguns processos, com base na natureza e valor da causa, poderiam 

desenvolver-se somente na primeira instância, com previsão de recursos somente 

para o próprio juiz da causa (embargos declaratórios), possibilitando-lhe a correção 

de erro ou omissão390. 
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De sua vez, Fernando da Fonseca Gajardoni assevera que um mecanismo 

que pode ser empregado como instrumento de agilização da tutela jurisdicional 

reside na limitação do acesso à Justiça de segundo grau por vários meios, dentre 

eles, a previsão de hipóteses de não-cabimento da impugnação391. Assim, muitos 

doutrinadores admitem que a reforma deve avançar a partir da limitação severa de 

recursos, permitindo ao tribunais o conhecimento apenas de questões relevantes e 

de repercussão, deixando especialmente os tribunais superiores de funcionarem 

como terceira instância392. 

Destarte, universal é a preocupação com a flexibilização do duplo grau de 

jurisdição e com o número excessivo de recursos e de hipóteses de recorribilidade. 

Assim ocorreu no Direito alemão, onde houve um enxugamento da estrutura dos 

recursos e seus sucedâneos recursais por ocasião da reforma de seu sistema 

judicial393. 

À sua vez, Cappelletti, na doutrina italiana, defende a extinção quase total da 

apelação, indicando o excesso de órgãos colegiados, a excessiva duração do 

recurso de cassação, a idolatria do direito à impugnação, dentre outros defeitos que 

maculariam o princípio do duplo grau de jurisdição394. 

No processo civil nipônico, Luke Nottage, analisando as reformas de 2003 

do seu país, afirmou que as últimas emendas também elevaram a jurisdição de 

300.000 para 600.000 ienes, para o muito popular procedimento expedito, sem 

apelações, e, via de consequência, mais direcionado à justiça substantiva395. 

Partindo da análise da legislação de diversos países, Joana Carolina Lins 

Pereira observa a crescente perda de espaço do princípio do duplo grau de 

jurisdição em favor de uma maior celeridade do processo judicial, citando como 

exemplo a doutrina francesa, onde há um enfraquecimento progressivo do princípio 

do duplo grau, por meio de supressão do próprio direito de apelar ao segundo grau 
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de jurisdição ou mesmo com a possibilidade do tribunal julgar a lide sem que o juiz 

de primeiro grau ainda o tenha feito396. 

A despeito de ser o direito ao recurso uma não conformação às decisões 

contrárias aos interesses do vencido, há de se avaliar se essa necessidade merece 

prevalecer mesmo em casos de pequena monta, até mesmo porque, nesses casos, 

não se mostra razoável, do ponto de vista financeiro e temporal (celeridade), 

aguardar longo espaço de tempo e arcar com despesas mais elevadas do que o 

conteúdo econômico da lide.  

Não obstante, seguindo o previsto no § 511, (4), da ZPO – Código de 

Processo Civil alemão –, que seja prevista a possibilidade de apelação, mesmo nas 

hipóteses em que o valor perseguido no recurso não ultrapasse o limite pecuniário 

mínimo a ser fixado, e desde que o objeto da demanda tenha significado 

fundamental, ou contribua para o aperfeiçoamento do Direito, ou seja, relevante para 

a consolidação de uma jurisprudência uniforme, exigindo, com isso, uma decisão do 

tribunal de apelação. 

Por fim, o juízo de admissibilidade recursal deverá continuar a ser exercido 

pela primeira instância, vedando-se a interposição de recurso contra a decisão de 

inadmissibilidade, ressalvando a possibilidade de oposição de embargos 

declaratórios para suprir erro ou omissão. 

 

10.5 EXTINÇÃO DA REMESSA NECESSÁRIA 

 

Outrora em tramitação no Senado Federal, o Projeto de Lei nº 61/03 propõe 

“[...] o fim do reexame necessário para condenações de até 500 salários mínimos e 

a possibilidade de penhora de bens dominicais”397. Tal projeto aguarda designação 

de novo relator, desde 30/11/2005398. 

É bastante criticado o instituto do duplo grau de jurisdição obrigatório, 

havendo grande movimento doutrinário por sua supressão, porquanto unicamente se 

destinava a proteger a Fazenda Pública, quando o Estado dispunha, de forma 
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precária, dos serviços jurídicos; época em que não existia a Advocacia-Geral da 

União e as Procuradorias Estaduais e Municipais399. 

Ada Pellegrini Grinover400 entende que o reexame necessário configura 

“verdadeiro privilégio antiisonômico” e, portanto, inconstitucional, ao se estabelecer 

em face da pessoa de uma das partes, e não em virtude da relevância pública da 

matéria objeto do processo401. 

Em sede jurisprudencial, o STJ já vem questionando tal instituto, embora 

não deixe de ser observado nos casos sub judice. Por pertinente, é válido conferir 

trechos de alguns julgados: 

 

Em verdade, o instituto traduz uma deformação cultural, herdada de 
nossas origens: a falta de confiança do Estado em seus agentes e a 
leniência em sancionar quem pratica atos ilícitos em detrimento do 
interesse público. Se o juiz ou o Advogado do Estado é desidioso ou 
prevaricador, outros povos o afastariam da magistratura. Nós, não: 
criamos uma complicação processual, pela qual, violentando-se o 
princípio do dispositivo, obriga-se o juiz a recorrer (REsp 29.800-
7/MG, 1ª Turma, j. 16.12.1992, relator Ministro Humberto Gomes de 
Barros). 
As normas de reexame necessário, por óbvio, pela sua afinidade 
com o autoritarismo, são de direito estrito e devem ser interpretadas 
restritivamente (ED no AgrReg no REsp 353.697/SP, 6ª Turma, j. 
19.12.2003, p. 356, relator Ministro Hamilton Carvalhido). 

 

Além do mais, a existência da remessa necessária torna inútil o propósito de 

aceleração no instituto da apelação adesiva (art. 1.010, § 2º, NCPC), quando haja 

sucumbência parcial para a Fazenda Pública, até mesmo porque ocorrerá o 

reexame necessário, sendo mais vantajoso para o particular, parcialmente 

sucumbente, interpor o seu recurso. Portanto, o reexame obrigatório acarreta ainda 

mais morosidade ao julgamento do apelo. 

Na opinião de Paulo Afonso Brum Vaz402,  

 

Sabe-se que o atraso, de efeitos nefastos, não se deve apenas aos 
problemas de ordem estrutural da justiça, mas também aos 
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instrumentos processuais que lhe são disponibilizados pelo sistema. 
O reexame necessário, por exemplo, constitui uma etapa do 
procedimento que culmina por atrasar no tempo a efetiva satisfação 
dos direitos violados. 
[...] O nosso entendimento é de que o reexame necessário deveria 
ser extinto de nosso sistema processual, por representar motivo de 
atraso na entrega da prestação jurisdicional. Embora frequentes os 
casos em que o reexame proporciona a reforma da sentença 
proferida, pensamos que a tutela dos direitos, disponíveis e 
indisponíveis, incumbe àqueles a quem a lei titulariza, e não ao 
Poder Judiciário. 

 

Há autores que sustentam ser o reexame necessário verdadeiro obstáculo 

ao acesso à Justiça403, ressalvando a situação de Estados e Municípios com 

orçamentos reduzidos, afirmando João Monteiro, de sua vez, que404: 

 

Se o Estado tem o dever de proporcionar aos litigantes, pelas leis de 
organização judiciária, máxima garantia de probidade e acerto, não 
pode vir ele mesmo, com a criação de duas instâncias, fazer sentir 
que a primeira não reúne aquelas condições de garantia. 

 

É interessante anotar pesquisa realizada no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio de coleta de dados junto à 

Secretaria Judiciária da instituição, referentes aos anos de 2013 a 2015, em 

processos cíveis onde não foi interposta apelação, quer dizer, nos processos que 

subiram àquela Corte apenas devido ao recurso obrigatório. Com efeito, o TJRN, por 

suas três Câmaras Cíveis, recebeu no período, 3.799 recursos necessários para 

julgamento, sendo julgados 2.829. Dos processos julgados, 2.095 foram no sentido 

de negar provimento ou não conheceram do reexame, enquanto 734 dizem respeito 

a decisões que deram provimento a remessa necessária, modificando a sentença de 

primeiro grau, não sendo possível aferir o motivo da reforma405, o que revela a 

desnecessidade do instituto sob análise. 

O Novo CPC manteve a remessa necessária, no artigo 496, embora que a 

sua aplicação tenha sido dispensada, a depender do valor máximo da condenação 

para a União e respectivas autarquias e fundações públicas (até 1.000 salários 
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mínimos), para os Estados, Distrito Federal e municípios-capitais dos Estados e 

respectivas autarquias e fundações públicas (até 500 salários mínimos) e demais 

Municípios e respectivas autarquias e fundações públicas (até 100 salários 

mínimos), bem assim se a sentença de  º grau estiver calcada em “súmula de 

tribunal superior”, “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo 

Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”, “entendimento 

firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 

competência” e “entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no 

âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer 

ou súmula administrativa”, conforme parágrafos terceiro e quatro do sobredito 

dispositivo legal406. 

 

10.6 FIXAÇÃO DE PENALIDADE PECUNIÁRIA INDENIZATÓRIA, POR 

LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, SOMADA À MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À 

DIGNIDADE DA JUSTIÇA: Coibição ao Abuso do Direito ao Duplo Grau de 

Jurisdição 

 

Aqui, propõe-se o estabelecimento de sanção pecuniária, sob a forma de 

indenização, cumulativa com a multa, particularmente quando há abuso do direito à 

interposição de recurso apelatório, no caso de ser o mesmo destinado unicamente a 

adiar ou procrastinar o resultado final, em agir de deslealdade processual. 
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Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar 
procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1

o
 Nos casos previstos neste 

artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, 
e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2

o
 Em qualquer dos casos 

referidos no § 1
o
, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3

o
 Não se aplica o disposto neste 

artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido 
inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de 
direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as 
respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos 
Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas 
autarquias e fundações de direito público. § 4

o
 Também não se aplica o disposto neste artigo 

quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo 
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 
repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de 
assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no 
âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula 
administrativa (BRASIL. Novo Código de Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. 
Acesso em: 14 abr. 2015). 
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Sobre isso, inclusive, já existe entendimento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça, afeto a discussão repetitiva. Confira-se: 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO 
MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA 
PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR 
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO 
DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE 
TÊM NATUREZAS DIVERSAS. 
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter 
eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a 
dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo 
possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 
18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória. 
2. No caso concreto, recurso especial não provido.407 (negritei). 

 

Em seu voto vencedor, o Ministro Luis Felipe Salomão, defendendo a 

cumulatividade da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do antigo Código de 

Processo Civil, com a imposição de indenização pelo reconhecimento da litigância 

de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2º, do mesmo diploma)408, bem afirmou: 

 

Lamentavelmente é comum as partes fazerem uso de recursos e dos 
mais variados e criativos expedientes de nítido caráter protelatório, 

                                                           
407

 BRASIL. Corte Especial. REsp 1250739/PA. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Relator 
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 04/12/2013. Dje 17/03/2014. (grifo nosso). 

408
 Os artigos 17, 18 e 538 do CPC, respectivamente, dispõem: 
Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: (Redação dada pela Lei nº 6.771, de 
27.3.1980). [...] VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. (Incluído pela 
Lei nº 9.668, de 23.6.1998). [...] 
Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar 
multa não excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos 
prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. 
(Redação dada pela Lei nº 9.668, de 23.6.1998). § 1º Quando forem dois ou mais os litigantes de 
má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou 
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2º O valor da 
indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não superior a 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 
13.12.1994). [...] 
Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, 
por qualquer das partes. (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994). Parágrafo único. 
Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, 
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) 
sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% 
(dez por cento), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do 
valor respectivo.(Redação dada pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994) (BRASIL. Código de Processo 
Civil. Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869.htm>. Acesso em: 27 mar. 2015). 
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opondo injustificada resistência à regular marcha processual e ao 
cumprimento de decisões judiciais, por vezes veiculando teses há 
muito superadas pela jurisprudência dos tribunais superiores, 
impingindo severo prejuízo à celeridade processual e imensuráveis 
custos financeiros para o Judiciário. 

 

Ainda, bastante lúcidas as ponderações do Ministro Celso de Mello, em seu 

voto condutor proferido no julgamento, pelo STF, do AI 207808 AgR-ED-ED, no qual 

consignou409: 

 

A decisão ora embargada condenou a parte recorrente ao 
pagamento de multa sobre o valor corrigido da causa, ficando a 
interposição de qualquer recurso, condicionada ao depósito do 
respectivo valor, nos termos do art. 557, § 2º, do CPC, da redação 
dada pela Lei nº 9.756/98, que assim dispõe; [...] 
Cabe ter presente, por isso mesmo, a crise de funcionalidade que 
hoje incide sobre o aparelho judiciário brasileiro. Trata-se de situação 
extremamente grave, que, além de comprometer a regularidade do 
funcionamento dos corpos judiciários, pode propiciar a formação de 
condições objetivas que culminem por afetar - ausente a necessária 
base de credibilidade institucional - o próprio coeficiente de 
legitimidade político-social do Poder Judiciário. 
Antes de mais nada cumpre identificar os fatores reais de 
congestionamento que atingem o Poder Judiciário. E o principal 
deles reside, inquestionavelmente, na oposição (muitas vezes 
infundada) e na resistência estatal (nem sempre justificável) a 
pretensões legítimas manifestadas por cidadãos de boa-fé que se 
vêem constrangidos, em face desse inaceitável comportamento 
governamental, a ingressar em juízo, gerando, desse modo, uma 
desnecessária multiplicação de demandas contra o Poder Público. 
O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas incompatíveis com 
o postulado ético-jurídico da lealdade processual. Na realidade, o 
processo deve ser visto, em sua expressão instrumental, como um 
importante meio destinado a viabilizar o acesso à ordem jurídica 
justa, achando-se impregnado, por isso mesmo, de valores básicos 
que lhe ressaltam os fins eminentes a que se acha vinculado. [...] 
O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de 
direito, pois essa é uma idéia que se revela frontalmente contrária ao 
dever de probidade que se impõe à observância das partes. O 
litigante de má-fé - trate-se de parte pública ou de parte privada - 
deve ter a sua conduta sumariamente repelida pela atuação 
jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o 
abuso processual como prática descaracterizadora da essência ética 
do processo. 

 

                                                           
409

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). Embargo Declaratório nos Embargos Declaratórios 
no Agravo de Regimento no Agravo de Instrumento: AI-AgR-ED-ED 207808-DF. Disponível 
em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28AI+207808+AgR%2DE
D%2DED%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/jemlhz6>. Acesso em: 2 fev.2016. 
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Logicamente, sugere-se que a multa antes prevista no art. 538, parágrafo 

único, do antigo Código de Processo Civil (1% a 10% sobre o valor da causa), e 

atualmente de 2% a 10% do valor atualizado da causa, conforme atual redação do 

Código de Processo Civil, em seu artigo 1.026, parágrafo segundo e terceiro410, nas 

hipóteses de embargos declaratórios protelatórios, também seja prevista na 

legislação processual quando for o caso de abuso no direito ao recurso apelatório, 

somando-se a incidência da multa por litigância de má fé, não superior a 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da causa, embora que se considere a boa escolha do 

legislador, ao vedar a oposição de novos embargos aclaratórios se dois outros 

anteriores sejam considerados protelatórios, na dicção do art. 1.026, parágrafo 

quarto, do atual CPC411. 

Mutatis mutandis, tal entendimento inspira-se e tem por escopo precípuo a 

repressão ao contempt of court (desprezo ao tribunal), na linguagem do direito 

anglo-americano, de modo a dar efetividade às decisões judiciais e evitar a 

procrastinação em seu cumprimento.  

Aliás, o contempt of court pode ser criminal ou civil, consistindo o primeiro 

tipo na ofensa à dignidade e à autoridade do tribunal ou de seus funcionários, 

gerando obstáculos ou obstrução ao processo, e, por conseguinte, tornando-o mais 

moroso e abalando a reputação do órgão judiciário, de modo que ostenta nítido 

caráter punitivo, reprimindo o autor da ofensa e dissuadindo-o e os demais cidadãos 

a adotarem comportamentos similares. A pena é prisão ou multa, sendo esta última 

de quantia e duração indeterminadas. Já o segundo tipo (civil) tem caráter coercitivo 

e consiste na omissão de certo comportamento prescrito pelo tribunal em prejuízo do 

                                                           
410

 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo 
para a interposição de recurso. [...] § 2

o
 Quando manifestamente protelatórios os embargos de 

declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao 
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3

o
 Na 

reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 
dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará 
condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do 
beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final (BRASIL. Novo Código de Processo 
Civil. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 
2015). 

411
 § 4

o
 Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido 

considerados protelatórios (BRASIL. Novo Código de Processo Civil. Lei n. 13.105, de 16 de 
março de 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 14 abr. 2015). 
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direito de uma das partes, aplicando-se a sanção, a requerimento da parte adversa, 

sem prejuízo da atuação ex officio do próprio magistrado412. 

No Brasil, o contempt of court vem contemplado em instrumentos de coerção 

semelhantes, mas restritos à sanção pecuniária, a exemplo do artigo 601 do antigo 

CPC (com a redação da Lei nº 8.953/94) e do artigo 14, inciso V, e parágrafo único, 

do mesmo diploma legal (redação dada pela Lei nº 10.358/2001). 

Afora isso, observe-se que os sistemas jurídicos de common law vão mais 

além, porquanto adotam, com excelentes resultados, a prisão do desobediente como 

meio coercitivo, mantendo-se a prisão do infrator até que este concorde em 

obedecer à injunction. No caso, costuma-se dizer que “o preso guarda no próprio 

bolso a chave para sair do cárcere, bastando adotar o comportamento prescrito pelo 

juiz”413. E, com isso, há um respeito devotado dos cidadãos americanos às decisões 

judiciais, devido ao temor de punição por meio do contempt of court. Cita Frederico 

Augusto Leopoldino Koehler414, a título ilustrativo, que o proprietário do site “We the 

People Fundation & We the People Congress”, na dúvida sobre a extensão de uma 

ordem judicial, decidiu, inclusive na pendência de recurso, apagar a maior parte do 

conteúdo da referida página, para prevenir multas oriundas do desacato à ordem 

judicial, transcrevendo referido autor a seguinte nota do vencido-recorrente: 

 

Devido a uma ordem proferida por uma Corte Distrital dos Estados 
Unidos, a maioria do conteúdo deste website foi apagada. Em razão 
da extensão e vaguidade do comando judicial, essa ação foi tomada 
para prevenir acusações de contempt of court. A ordem está sendo 
apelada no Segundo Circuito da Corte de Apelações dos Estados 
Unidos.  

 

É exatamente em busca de real efetividade e da valorização das decisões 

proferidas pelo magistrado singular que se defende uma modificação legislativa mais 

adequada aos novos paradigmas constitucionais. 

 

                                                           
412

 ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista de Processo, ano 28, n. 111, 
jul./set. 2003. p. 20-21. 

413
 ASSIS, Araken de. O contempt of court no direito brasileiro. Revista de Processo, ano 28, n. 111, 
jul./set. 2003.p. 31. 

414
 KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino. O princípio da razoável duração do processo: 
propostas para sua concretização nas demandas cíveis. Recife: O autor, 2008. p. 175. (tradução 
nossa). 



214 

11 CONCLUSÃO 

 

1. A demora na tramitação dos processos é fenômeno antigo e não ocorre 

apenas no ordenamento jurídico brasileiro, mas, em relação ao Brasil, a morosidade 

processual chegou a ponto de tamanha gravidade e comprometimento do Poder 

Judiciário que provocou uma profunda reforma, inclusive a nível constitucional, 

sendo introduzido, por meio da EC nº 45/2004, um novo direito fundamental ao rol 

do artigo 5º, no inciso LXXVIII: o da razoável duração do processo, no escopo de ser 

resguardada a efetividade dos direitos. 

2. Além de tornar inequívoco o status constitucional do instituto da razoável 

duração do processo, a redação do artigo 5º, no inciso LXXVIII, acarretou o incentivo 

à pesquisa, à criação doutrinária e à incitação a novos entendimentos 

jurisprudenciais, contribuindo para a construção de um pensamento mais 

consentâneo à concretização dos preceitos postos na Constituição, bastando 

conferir os mais recentes entendimentos jurisprudenciais sobre o tema.  

3. A par disso, abriu-se também amplo debate entre processualistas, e um 

dos pontos nodais que suscita controvérsias gira em torno do contraponto surgido 

entre o princípio da celeridade frente ao princípio do duplo grau de jurisdição, ambos 

considerados garantias constitucionais fundamentais. 

4. Desse modo, o direito constitucional alcançou relevante dimensão frente a 

todos os demais ramos do direito, bem como em relação à própria hermenêutica 

jurídica, ao ser instituída a interpretação conforme a Constituição, particularmente no 

que toca às normas processuais constitucionais.  

5. No contexto atual, emerge uma preocupação de equacionamento de 

conflitos entre princípios constitucionais em tensão, bastando verificar a permanente 

disputa entre o princípio da efetividade, este relacionado à garantia da duração 

razoável do processo, e o da segurança jurídica, o qual se vincula ao princípio do 

duplo grau de jurisdição; como também a imposição de um enfoque atualizado do 

nosso direito processual civil à vista do novo momento de Supremacia dos princípios 

e direitos contemplados na Constituição. 

6. O novo direito constitucional aponta um amplo conjunto de 

transformações ocorridas no Estado e no próprio direito constitucional, com a 

formação, do ponto de vista histórico, de um novo Estado democrático 

(constitucional) de direito, que introduziu a centralidade dos direitos fundamentais e 
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a associação do direito à ética, isso sob o ângulo filosófico; além de, segundo uma 

visão teórica, estabelecer a força normativa da Constituição, a expansão da 

jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova interpretação 

constitucional, resultando em um processo profícuo de constitucionalização do 

direito. 

7. Assim sendo, em uma leitura ponderada, os valores da segurança jurídica 

e da celeridade não estão em contradição, devendo-se perseguir o equilíbrio e a 

convivência harmônica entre ambos, sob o pálio da razoabilidade. 

8. É imperioso enaltecer o direito a um processo justo e adequado e uma 

tutela tempestiva, levando-se em consideração os valores e garantias próprios de 

cada sociedade com atendimento às normas da segurança e da efetividade, 

empregando-se técnicas que visem a uma realização do direito mais apropriada ao 

caso concreto. 

9. Nesse contexto, os princípios funcionam como normas que possuem uma 

cogência significativa no ordenamento jurídico brasileiro, por serem norteadores de 

atos processuais e para perfectibilizarem o grande objetivo de um litígio processual: 

o acesso à ordem jurídica justa. 

10. Então, é necessária a observância dos princípios, inclusive sob pena de 

represália processual, tendo em vista que qualquer ato que visa à obstrução 

(acesso) da justiça afronta o fundamento republicano da dignidade da pessoa 

humana, e isso tanto é válido na aplicação ponderada do princípio do duplo grau de 

jurisdição como na garantia da razoável duração do processo. 

11. A propósito, atentando-se para o fundamento republicano da dignidade 

da pessoa humana e encontrando-se o Brasil sujeito à jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, por força do Decreto Legislativo nº 89/1998, no 

que tange à garantia do duplo grau de jurisdição, admitiu-se o direito ao recurso à 

Corte Interamericana de Direitos Humanos aos condenados na Ação Penal nº 470 – 

caso “mensalão”, porquanto o processo já iniciou em última instância (STF), tendo o 

ex-Ministro da Casa Civil José Dirceu feito uso de tal direito, embora não tivesse, à 

época, foro privilegiado, sendo beneficiado em questão de ordem no julgamento, 

onde houve a inadmissão do desmembramento daquela ação penal. 

12. Portanto, os princípios fundamentais do direito não possuem a natureza 

absoluta no sentido de serem aplicados em todos os casos circunstanciados, sob 

pena de haver uma obstaculização do direito pugnado, de modo que se aplica a 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/887084/decreto-legislativo-89-98
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técnica da ponderação, no sentido de preponderar o princípio mais adequado ao 

caso apresentado. 

13. Os recursos cumprem, efetivamente, as finalidades de controle das 

decisões judiciais e unificação do direito, não se podendo dizer o mesmo em relação 

à função de aprimorar os provimentos judiciais de primeira instância. Com isso, há 

pertinência na limitação às impugnações do mérito das decisões judiciais, na busca 

de ocorrer uma redução do número de recursos devolvidos aos tribunais. 

14. Na valoração dos princípios da duração razoável do processo e do duplo 

grau de jurisdição, o legislador perfectibilizou a respectiva ponderação para que 

houvesse a sobrelevação do devido processo legal e, por conseguinte, do princípio 

do acesso à justiça. Assim, também no novo Código de Processo Civil há 

instrumentos processuais que mitigam o duplo grau de jurisdição para que haja uma 

maior rapidez e praticidade na resolução dos litígios apresentados. 

15. É inadequado fixar um prazo que defina a razoabilidade de tempo 

suficiente de tramitação de um processo em abstrato. A duração razoável tem um 

conteúdo mínimo que permite a sua identificação, sem o qual a dilação indevida 

resta patente.  

16. Para a constatação da presença ou ausência da razoável duração do 

processo foram elaborados, pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), 

quatro critérios objetivos, a saber: a) a complexidade do litígio; b) a conduta pessoal 

da parte lesada; c) a conduta das autoridades envolvidas no processo; e d) o 

interesse em jogo para o demandante da indenização, sendo tal classificação 

seguida por todos os tribunais que analisam a matéria, dentre eles, a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.  

17. Dentro dessa perspectiva de mitigação do princípio do duplo grau de 

jurisdição e de promoção da garantia da duração razoável dos atos processuais, 

instituiu-se a súmula impeditiva de recursos e o regime de recursos repetitivos ou, 

como falam alguns doutrinadores, regime de recursos por amostragem; ao 

entendimento de que o julgamento de um recurso, cuja matéria de direito seja 

idêntica aos demais sobrestados em Tribunal de instância inferior, gera a 

percfetibilização da economia processual, bem como o desafogamento dos tribunais 

de instâncias superiores. Além disso, foi introduzida no ordenamento processual 

brasileiro a Súmula Vinculante, que tem por finalidade uniformizar a jurisprudência 

quando da existência de reiteradas decisões em matéria constitucional, ao passo 
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que, como a nomenclatura avisa, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e da 

Administração Pública Direta e Indireta. 

18. Remota a possibilidade de engessamento dos entendimentos 

jurisprudenciais em razão da vedação de rediscussão de conteúdos, mediante o 

sobrestamento de recursos considerados inadequados sob a ótica dos institutos 

mencionados no item anterior, porquanto a legislação preserva mecanismos que 

evitam a prolação de decisões injustas, bem como a revisão ou extinção de súmula 

que não mais se adequa a realidade social. 

19. O Novo Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/15 – estabelece 

dispositivos que visam regulamentar, de forma geral, o processo de alteração de 

jurisprudências pacificadas no âmbito dos tribunais locais, regionais ou superiores, 

inclusive valorizando a publicidade das decisões, quando da exigência de audiências 

públicas para a discussão sobre a mudança desses entendimentos. 

20. O princípio da duração razoável do processo deve ser antevisto como 

uma forma diferenciada da garantia do acesso à justiça, tendo em vista que se 

propõe a retirar alguns obstáculos desnecessários no desiderato de ser alcançada 

uma tutela tempestiva e efetiva do direito material vindicado, dentre eles o manejo 

de recursos infundados e protelatórios. 

21. É Conveniente a associação da celeridade processual ao princípio da 

eficiência, em que há uma maior atividade do juiz como verdadeiro gerenciador e 

organizador do processo judicial, exigindo das partes a diligência necessária para 

promover o regular andamento do processo, sendo o magistrado um personagem 

mais proativo e aplicador do princípio da cooperação, conforme vem expresso no 

texto do artigo 6º do Novo CPC. 

22. Com o aprimoramento do princípio da eficiência e da cooperação, o 

magistrado deve utilizar dos mecanismos estabelecidos no ordenamento jurídico 

para evitar o conhecimento e a interposição de recursos de natureza eminentemente 

procrastinadora, cumprindo-lhe, dentre outras atribuições, coibir a litigância de má-

fé. 

23. Da análise de alguns poucos dados estatísticos produzidos no Brasil, 

observa-se que os tribunais se encontram congestionados, o que os obrigavam a 

aplicar mecanismos que implicavam na análise superficial das peças recursais, com 

a dispensa de relatórios e julgamentos “em bloco”, sem falar na não submissão dos 

recursos ao colegiado, diante da antiga redação do artigo 557 do CPC anterior, que 
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permitia a decisão monocrática pelo relator do recurso, o que se ampliou inclusive 

para improver recursos, por força da redação do artigo 932, III, IV e V, do NCPC. 

24. O problema da morosidade processual, principalmente nos países 

subdesenvolvidos, não decorre apenas das deficiências das leis, mas também de 

fatores culturais, institucionais e materiais, como a carência de recursos humanos e 

de equipamentos. Apesar disso, não se pode diminuir o papel das reformas 

legislativas na resolução dessa problemática. 

25. Nesse pensar, a adoção da regra geral de atribuição de efeito 

meramente devolutivo para as apelações, com exceção dos casos em que a eficácia 

imediata da sentença pudesse causar dano irreparável ou de difícil reparação à 

parte vencida, conforme prudente avaliação do magistrado, desestimularia a 

interposição de recursos protelatórios e, por conseguinte, dinamizaria o trâmite 

processual. 

26. Do mesmo modo, o depósito prévio do valor da condenação ou do bem 

pretendido como requisito de admissibilidade da apelação, inclusive para os entes 

públicos, inibiria os recursos protelatórios, dispensando-se os hipossuficientes de tal 

exigência, de forma a lhes garantir o acesso à segunda instância. 

27. Igualmente, sugere-se o cabimento da apelação apenas em causas 

acima de determinado valor, o que pode ser realizado por lei ordinária, salvo se o 

conteúdo da demanda tenha significado fundamental, ou o aperfeiçoamento do 

direito ou a consolidação de uma nova jurisprudência uniforme exigir uma decisão 

pelo tribunal de apelação, vedando-se a interposição de recurso contra a decisão de 

inadmissibilidade do juízo a quo, com exceção de embargos de declaração. 

28. Ainda, propõe-se a extinção da remessa necessária do ordenamento 

jurídico nacional por violar a isonomia processual e paridade das armas entre os 

contendores (Waffengleichheit), bem como por configurar óbice à efetivação da 

razoável duração do processo. 

29. Também, pugna-se pelo estabelecimento de sanção pecuniária, sob a 

forma de indenização, cumulativa com a multa, particularmente quando há abuso do 

direito à interposição de recurso apelatório, no caso de ser o mesmo destinado 

unicamente a adiar ou procrastinar o resultado final, agindo o recorrente com 

deslealdade processual. 

30. Afora a inibição de recursos desnecessários, para ser assegurada a 

razoável duração do processo, também se mostra necessária a modernização da 
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estrutura judiciária, porquanto o crescimento das demandas deve ser acompanhado 

de aperfeiçoamento desse Poder, seja do ponto de vista de seus membros, seja de 

investimentos com materiais, equipamentos e serviços. 

31. Ademais, é indispensável uma modificação da cultural litigiosa, não 

sendo, ainda, infelizmente, a autocomposição o meio mais eficiente e utilizado na 

resolução das querelas judiciais, sendo importante realçar que o procedimento de 

mediação e conciliação deve atentar para a garantia constitucional do acesso à 

justiça. 
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