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RESUMO 

 

Na presente dissertação, elaborada com base no método dedutivo, mediante a utilização de 

conceitos da Teoria Geral dos Recursos, dos principais tipos de decisões judiciais existentes 

no Código de Processo Civil – a decisão interlocutória e a sentença –, bem com dos recursos e 

efeitos que impugnam essas decisões, procuramos identificar um dos maiores males 

enfrentados pelo sistema de justiça no mundo todo: a morosidade processual. Essa lentidão na 

prestação jurisdicional atinge gravemente o princípio da efetividade, um dos postulados do 

direito processual e da sociedade como um todo. Desse modo, o recurso de agravo serve para 

se combater a decisão interlocutória e a apelação ao recurso com que se impugna a sentença 

do juiz. Trata-se de um recurso por excelência no sistema recursal, já que vai de encontro à 

decisão mais esperada do processo. Em que pese a importância do recurso de apelação que 

visa se opor à decisão de primeiro grau, hoje pelas inúmeras reformas pelas quais passou,  o 

sistema processual acabou por transformar o processo inefetivo ou contraditório, pois é bem 

mais fácil ter efetividade em uma decisão interlocutória de antecipação de tutela que por meio 

da sentença de mérito do juiz. Isso se deve à previsão dos recursos e seus efeitos para essas 

decisões. Ou seja, a decisão interlocutória comporta recurso de agravo somente no efeito 

devolutivo, possibilitando sua execução provisória, e a sentença tem como recurso a apelação 

no duplo efeito, devolutivo e suspensivo, o que necessariamente impede sua execução 

provisória. Mas isso, inegavelmente, configura-se como um contrassenso, pois como dar 

efetividade a uma medida que tem por base uma mera probabilidade, por uma cognição 

sumária, parcial e superficial, e impedi-la numa decisão por um juízo que se aproxima da 

verdade e da certeza, por uma cognição exauriente e plena? É atentar gravemente contra o 

princípio da efetividade. Portanto, partindo-se dessa inefetividade, buscamos defender a 

solução desse problema com aprovação do projeto de Lei n.º 3.605/2004 ou do projeto do 

novo Código de Processo Civil, que modifica a regra geral dos efeitos da apelação, o 

devolutivo e o suspensivo, para efeito meramente devolutivo e, com isso, possibilitar a 

execução provisória da sentença do juiz do primeiro grau de jurisdição, dando efetividade e 

valorizando a decisão do magistrado, fazendo uma justa distribuição do tempo dentro do 

processo e melhor garantindo o princípio do acesso à justiça. 

 

Palavras-chaves: Código de Processo Civil. Apelação cível. Efetividade processual. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present dissertation, elaborated is based on the deductive method, through the use of the 

General Theory of Resources concepts, by the main types of judgments existing in the Code 

of Civil Procedure, the interlocutory judgment and sentence, as well as the features and 

effects that challenge these decisions, we sought to identify on this theme one of the greatest 

evils facing the justice system in the world, which is the processing delays. This slowness in 

adjudication affects seriously the principle of effectiveness, one of the postulates of 

procedural law and society as a whole. Thus, the use of tort serves to fight the interlocutory 

decision and appeal which challenges the judge's ruling. It is a resource for excellence in 

appellate system as it meets with the most awaited decision of the process. In weighing the 

importance of the appeal that seeks to oppose the court decision today by the numerous 

reforms that the procedural system has been through, it has ended up to transform the process 

ineffective or inconsistent, for it is much easier to have efficacy in a interlocutory decision for 

preliminary injunction than by judgment on the merits of the judge. This is due to the 

prevision of the resources and their effect to those decisions. That is, the interlocutory 

decision involves interlocutory appeal only in the devolved effect, allowing its provisional 

execution, and the sentence has as recourse to appeal the double effect, remanding and 

suspension, which necessarily prevents its provisional execution. But it undeniably shows a 

paradox, because as to give effect to a measure that is based on a mere probability by a 

summary cognition, partial and superficial, and stop it on a decision by a court that is closer to 

the truth and sure, for a full and depleting cognition? It is seriously affect the principle of 

effectiveness. Therefore, starting from this ineffectiveness, sought to defend the solution of 

this problem with the approval of the bill n. º 3.605/2004 or the new Code of Civil Procedure 

project that modifies the general rule the effects of appeal. That is, remanding and suspensive, 

as to merely remanding effect to and thereby enable the provisional execution of the judgment 

of the court of the first degree of jurisdiction, giving effectiveness and enhancing the decision 

of the magistrate, making a fair distribution of time in the process and better guaranteed 

principle of access to justice. 

 

Keywords: Code of Civil Procedure, civil appellate and procedural effectiveness. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

 

No presente trabalho, falaremos de dois temas de fundamental importância no que 

tange ao sistema processual brasileiro, com reflexos no mundo todo, tendo em vista que eles 

estão diretamente relacionados a um dos maiores males enfrentados pelo sistema de justiça no 

mundo todo, que é a morosidade processual, que, por sua vez, atinge gravemente o princípio 

da efetividade, um dos postulados do direito processual e da sociedade como um todo. 

Desenvolveremos esses dois pontos, obedecendo a uma sequência lógica. Assim, 

abordaremos, inicialmente, o recurso de apelação, desvendando seus antecedentes históricos, 

para, posteriormente, adentrarmos na temática da sentença no Código de Processo Civil, 

tentando conceituá-la, especialmente, depois das modificações implementadas pela Lei n.º 

11.232/2005, que alterou o dispositivo de código que conceituava a sentença, as quais 

poderiam ocasionar sérias dúvidas nos operadores do direito. 

Ainda no mesmo tópico, discorremos brevemente sobre os requisitos da sentença, 

classificação e princício da congruência entre o pedido e o dispositivo da sentença. Na 

sequência, discorreremos sobre o recurso de apelação no Código de Processo Civil, um dos 

mais importantes do sistema recursal e que envolve diversos aspectos. Por último, falaremos 

desse recurso, mencionando-o sob o enfoque do princípio da efetividade, ou, pelo menos, 

tentando encontrar formas de se dar mais efetividade a ele. 

A efetividade processual, nos dias de hoje, é o assunto mais debatido pela doutrima 

do direito processual, pois é senso comum na atualidade o entendimento de que a tutela 

jurisdicional tardia gera perecimento do bem da vida pretendido, bem como afronta a garantia 

constitucional fundamental do acesso à justiça. Ora, como se verá no desenvolvimento deste 

trabalho, o acesso à justiça não significa apenas o direito de pleitear algo ao Estado-Juiz, mas 

obter deste exatamente aquilo que se pede e a que se tem direito. 

Tendo como premissas a morosidade processual, o Código de Processo Civil 

Brasileiro passou por inúmeras reformas, com o objetivo fundamental de dar efetividade ao 

sistema processual, tentando combater as deficiências e atender às demandas sociais com 

celeridade e eficiência, garantindo os direitos materialmente violados. 
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Nesse sentido, o recurso de apelação é muito importante para o dia a dia forense, 

porque se trata do recurso que desafia a sentença do juiz, a principal e mais esperada decisão 

em um processo, pois é aquela que resolve o conflito e põe fim à demanda no primeiro grau 

de jurisdição. No que pese a importância dessa decisão, de pôr fim à relação jurídica 

processual na primeira instância depois de toda uma instrução processual, que passou por 

várias fases e procedimentos, a mera previsão do recurso de apelação no nosso Código de 

Processo Civil brasileiro já gera completamente a sua inefetividade. Então, partindo-se dessa 

infetividade, buscamos investigar as razões e as possíveis formas de mudar essa situação. 

No atual estágio do direito processual civil brasileiro, uma vez proferida sua 

sentença, o juiz encerra a sua jurisdição e resolve a lide. No entanto, essa solução, partindo-se 

das regras atuais do sistema recursal, impõe a ineficácia da decisão proferida pelo juiz, tendo 

em vista que a decisão comporta um recurso com efeito devolutivo e suspensivo, impedindo 

que ela gere os seus efeitos naturais, decorrentes do que foi decidido. 

Essa situação constitui a grande problemática deste trabalho, levando-se em 

consideração que ela causa uma controvérsia enorme na sistemática processual civil, pois, 

diante desse sistema atual, é muito mais fácil dar efetividade processual a uma decisão 

interlocutória que defere uma antecipação de tutela que a sentença de mérito do juiz. Assim, 

uma decisão interlocutória que é tomada com base em uma cognição sumária, superficial e 

por um juízo de probabilidade é mais efetiva que uma sentença do juiz, que é dada com base 

em uma cognição exauriente, plena e que busca ao máximo a verdade real dentro do processo. 

Nesse contexto, podemos fazer os seguintes questionamentos: A decisão de uma 

tutela antecipada em um processo judicial vale mais que a sentença de mérito do juiz? Como 

pode a decisão interlocutória ter mais efetividade que a sentença? Por que, como regra geral, 

uma habilita a execução provisória e a outra não? Essa situação de inefetividade deve 

continuar no nosso Código de Processo Civil? 

Diante disso, este trabalho tem por objetivo principal levantar uma discussão sobre o 

problema da inefetividade processual da principal decisão de um processo e estudar o recurso 

de apelação e seus efeitos no sistema processual vigente, tendo em vista que a causa dessa 

inefetividade está justamente nesse recurso e nos efeitos dele decorrentes. 

Desse modo, para um estudo completo dessa problemática, dividimos nosso trabalho 

em quatro capítulos. O primeiro é a presente introdução. Os dois capítulos seguintes 

constituem o desenvolvimento e contêm quinze subtópicos, todos abordando esse contexto e 



15 

 

objetivando desenvolver satisfatoriamente a temática. O último capítulo contém a conclusão. 

Assim, no segundo capítulo da dissertação, trataremos do recurso de apelação no 

sistema recursal brasileiro, mencionando seus antecedentes históricos, suas origens, bem 

como os dois principais efeitos da apelação no Código de Processo Civil, que são os efeitos 

devolutivo e suspensivo. Desenvolveremos ainda um tópico sobre o efeito suspensivo como 

regra e a ineficiência do processo. 

Nesse mesmo capítulo, mencionaremos também os pronunciamentos judiciais que 

são as sentenças, decisões interlocutórias e despachos, tentando esboçar seus requisitos e 

conceitos, com o objetivo de salientar o conceito de sentença após a alteração imposta pela 

Lei n.º 11.232/2005, já anteriormente mencionada. Também trataremos acerca dos meios de 

impugnação das decisões judiciais, que são os recursos, as ações autônomas de impugnação e 

os sucedâneos recursais. 

Desse modo, nesse tópico mencionado, veremos as reformas processuais e a busca 

incessante pela efetividade do processo, ou seja, salientaremos que o objetivo fundamental 

dessas reformas foi sempre transformar o processo em algo realmente efetivo. Nos pontos 

seguintes, mencionaremos expressamente que a mera previsão de efeito suspensivo gera 

consequentemente a inefetividade do processo. E, ainda, que o sistema processual civil, que 

permite a execução provisória de uma decisão interlocutória e não permite da sentença de 

mérito, é um sistema plenamente incongruente. 

Mais à frente e dentro do contexto do que se vem falando, defenderemos que o 

sistema processual civil deverá ser mudado até mesmo para viabilizar uma justa distribuição 

do ônus do tempo no decorrer do processo. Destacaremos que isso não é feito atualmente, 

podendo gerar uma violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que hoje esse ônus é 

suportado, na maioria das vezes, pelo autor da demanda. 

Dando continuidade a esse capítulo, passaremos a abordar a temática da valorização 

das decisões de primeiro grau de jurisdição, já que, como está o sistema processual atual – no 

qual o recurso de apelação detém o duplo efeito –,  essas decisões são consideradas mera fase 

do processo, pois não apresentam executividade nenhuma até o trânsito em julgado da decisão 

ou a decisão do tribunal em grau de apelação. 

Ainda nesse sentido, faremos um estudo simples, com base nos dados do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ, de estatísticas dos percentuais de reformas das decisões de 

primeiro grau, para ser fonte de uma análise e fundamento para a modificação dos efeitos da 
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apelação. E, por último, discorreremos acerca do acesso à justiça como argumento para a 

modificação dos efeitos da apelação, tendo em vista que, na forma atual, ela gera a 

inefetividade e, como consequência, viola também o acesso à justiça. 

No terceiro capítulo, abordaremos o recurso de apelação cível apenas no efeito 

devolutivo e o princípio da efetividade. Assim, falaremos sobre a execução imediata da 

sentença como regra geral no Código de Processo Civil e a completa inexistência de prejuízo. 

Mostraremos também os inúmeros instrumentos legais brasileiros que preveem a execução ou 

o cumprimento imediato de sentenças, bem como faremos uma análise sobre o Projeto de Lei 

n.º 3.605/2004 e do projeto do novo Código de Processo Civil, que têm por finalidade retirar 

o efeito suspensivo do recurso de apelação e, assim, efetivar as decisões judiciais e garantir a 

realização do princípio da efetividade. Por fim, faremos uma abordagem sobre o efeito 

suspensivo no direito comparado sobre o recurso de apelação. 
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CAPÍTULO II – APELAÇÃO CÍVEL NO SISTEMA RECURSAL BRASILEIRO 

 

 

2.1 Antecedentes históricos 

 

 

Como todos sabem, o Brasil foi colônia de Portugal até 07 de setembro de 1822 e, 

nessa data, teve sua emancipação política anunciada. Esse fato, no entanto, não nos deixou 

totalmente livres e independentes, pois a criação do Império do Brasil não nos deu uma 

liberdade normativa. Assim, mesmo com a independência política, nosso país ainda continuou 

adotando a legislação portuguesa, mais especificamente as Ordenações Filipinas e outras 

legislações, desde que não contrariassem o regime brasileiro e sua soberania
1
. 

Essas ordenações foram de grande importância tanto para Portugual, tendo sido 

precedidas pelas ordenações Manuelinas e Afonsinas, quanto para o nosso país, que não 

possuía instrumentos normativos. As referidas ordenações foram totalmente influenciadas 

pelo direito romano e canônico e tinham, como norteador, o princípio dispositivo, ou seja, o 

impulso do processo ficaria todo a cargo das partes, por meio de instrumentos escritos e com 

fases bem distintas
2
. 

Diante dessa situação e levando-se em conta que, naquela época, existia uma 

verdadeira barbárie no âmbito criminal, a Constituição da Política do Império do Brasil, de 

1824, revela preocupação com esse quadro, prevendo a elaboração do primeiro Código 

Criminal do Império e, posteriormente, de um Código de Processo Criminal, que continha 

algumas disposições sobre a administração da justiça civil
3
. 

Dando continuidade à construção de um ordenamento jurídico nacional, foi 

elaborado o Código Comercial de 1850 e, ulteriormente, surgiu o primeiro instrumento 

processual brasileiro, que foi o regulamento 737, que estabelecia as normas instrumentais ou 

processuais referentes ao processo comercial. Esse regulamento, por sua simplicidade, foi 

                                                 
1
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrine, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 24.ª Ed. Revista e atualizada. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 111. 
2
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrine, DINAMARCO, Cândido Rangel. op. Cit., 

2008, p. 111. 
3
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrine, DINAMARCO, Cândido Rangel. op. Cit., 

2008, p. 112. 
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elogiado por alguns doutrinadores e encontrou resistência por parte de outros. Contudo, as 

relações jurídicas civis continuaram a serem regidas pelas ordenações
4
. 

Entretanto, com a promulgação da Constituição da República dos Estados Unidos do 

Brasil de 1891, e como medida do Governo, levando-se em conta a total ausência de normas 

instrumentais sobre as relações civis, passou-se a adotar para estas, com algumas exceções, o 

regulamento 737. Outro fato bastante importante foi que, com essa constituição, influenciada 

pelo direito norte-americano, possibilitou-se a criação de Códigos Processuais pelos Estados-

membros da Federação, o que aconteceu na Bahia e em São Paulo
5
. 

Vale mencionar que, já no Código de Processo da Bahia, existia expressa disposição 

quanto à utilização do recurso de apelação contra as decisões proferidas por sentença ou 

decisão interlocutórias que fossem definitivas. Para isso, tinha-se o prazo de dez (10) dias e a 

condição de que a decisão não ultrapassasse o valor de alçada
6
. 

Isso não mais foi possível com a Constituição de 1934, que trouxe a regra da 

unificação das normas instrumentais processuais, passando para a União a função de elaborar 

um Código de Processo único para todo o país, o que acontece até os dias atuais, conforme o 

art. 22
7
, da Constituição Federal. 

Ainda no advento da Constituição de 1934, formaram-se comissões para a 

elaboração do Código de Processo Civil, de que o Código de 1939, o qual não passou pelo 

crivo da doutrina e recebeu muitas críticas, necessitando de alterações. Para isso, foi formada 

uma comissão encarregada de elaborar um Código de Processo Civil e um Código de 

Processo Penal. Dessa comissão, nasceu um projeto, ao qual foram apresentadas emendas, 

resultando na criação do Código de Processo Civil de 1973, o nosso código atual
8
. Vale 

mencionar que o nosso atual código já passou por inúmeras reformas processuais, o que será 

oportunamente relatado neste trabalho. 

Depois de tecer algumas palavras sobre a evolução do processo civil no Brasil, 

passamos agora à retrospectiva do recurso de apelação no processo civil, que é, 

                                                 
4
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrine, DINAMARCO, Cândido Rangel. op. Cit., 

2008, p. 113. 
5
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrine, DINAMARCO, Cândido Rangel. op. Cit., 

2008, p. 114. 
6
JORGE, Flávio Cheim. Apelação Cível: teoria geral e admissibilidade. 1ª. Ed. 2ª tir. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 36/37. 
7
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

[BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 13 de março de 2013]. 
8
CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrine, DINAMARCO, Cândido Rangel. op. Cit., 

2008, p. 115. 
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provavelmente, o recurso mais utilizado no sistema processual civil e, por isso, talvez o mais 

importante. 

Mesmo nas Ordenações Filipinas, quando o Brasil já era independente, o recurso de 

apelação passou a ser utilizado e sua fonte histórica reveladora foi justamente o direito 

romano
9
. Nesse contexto, a apelação era utilizada para as decisões definitivas, decisões 

interlocutórias que tivessem cunho definitivo ou que pudessem gerar algum prejuízo às partes 

ou a um terceiro prejudicado. 

Já no primeiro Código de Processo Civil Brasileiro, o código de 1939, existia 

expressa tipicação do recurso de apelação, muito semelhante aos dias atuais. Além disso, 

naquela época, existiam duas espécies de apelação, a voluntária e a “ex-officio”. A voluntária 

não deixa dúvida, pois cabe aos interessados. Já a “ex-officio” era interposta pelo juiz da 

causa, em determinadas circunstâncias legais, e recebia críticas da doutrina no sentido de que 

só era recurso porque assim dizia a lei processual. Todavia, com o Código de Processo Civil 

de 1973, essa apelação “ex-officio” passou a ser chamada de remessa necessária, prevista no 

art. 475
10

 do Código de Processo Civil
11

. 

Como já mencionado, na antiguidade, existia uma concepção muito atrasada de 

justiça, até mesmo porque, no passado, o regime era o absolutista, no qual o rei detinha todos 

os poderes e jamais ninguém ousaria dizer que ele tomara a decisão incorreta, ou seja, que ele 

errara, ou mesmo que a decisão era injusta. Então, naquela época, não existia uma concepção 

de justiça como nos dias atuais, razão pela qual não se ouvia falar na palavra recurso. Com o 

decorrer do tempo, nasceu essa ideia de se opor às decisões mediante recurso, como ocorre 

nos dias atuais e, assim, o primeiro recurso a surgir foi justamente a apelação no direito 

romano
12

. 

                                                 
9
JORGE, Flávio Cheim. Apelação Cível: teoria geral e admissibilidade. 1ª. Ed. 2ª tir. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 34/35. 
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Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 
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autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à 

execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). § 1.º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará 

a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.  

§ 2.º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo 

não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na 

execução de dívida ativa do mesmo valor. § 3.º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença 

estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do 

tribunal superior competente. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001) [BRASIL. Código de Processo Civil 

(1973). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 13 de março 
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JORGE, Flávio Cheim. op. Cit., 1999, p. 38/39. 
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JORGE, Flávio Cheim. Apelação Cível: teoria geral e admissibilidade. 1ª. Ed. 2ª tir. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 20. 
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Foi justamente no direito romano que as principais vigas mestras da teoria do 

processo surgiram, pois foi lá que aconteceu uma das principais evoluções no campo da 

justiça, que foi a saída da justiça privada para a justiça pública
13

. 

No direito alemão, também surgiu o recurso de apelação, seguindo basicamente o 

formato de outras legislações, ou seja, um recurso para combater decisões de primeira 

instância
14

. Importante mencionar ainda que, no direito alemão, a apelação, para ser admitida, 

requer necessariamente que a condenação exceda determinado valor. Ademais, o tribunal de 

apelação pode anular a decisão recorrida e fazê-la voltar à primeira instância para que outra 

decisão seja proferida no seu lugar quando não foi obedecido rigorosamente o procedimento, 

ou o órgão jurisdicional não adentrou em todos os pontos da questão
15

. 

Bastante interessante foi a previsão, no direito italiano, do recurso de apelação, 

principalmente após as reformas por que o sistema processual passou. Lá o recurso é cabível 

contra as decisões judiciais, mais precisamente falando, as sentenças de primeiro grau. E essas 

reformas alteraram um ponto que é objeto de estudo neste trabalho dissertativo, que se refere 

justamente aos efeitos produzidos por esse recurso, ou meramente por tal decisão comportar 

um recurso que detenha certo efeito
16

. 

Seguindo essa mesma sistemática, tanto no direito português quanto no argentino, o 

recurso de apelação é previsto e com a mesma finalidade, a de impugnar a sentença proferida 

pelos juízes de primeiro grau
17

. Em ambos, o recurso é recebido no duplo efeito, ou seja, 

devolutivo e suspensivo
18

 

Por fim, não se pode deixar de mencionar que existe uma proposta de um Código de 

Processo Civil que sirva de modelo para os países íbero-americano. Nesse Código-modelo, 

está previsto o recurso de apelação
19

. 

 

2.2 Sentença no Código de Processo Civil e pronunciamentos judiciais 

 

 A vida em sociedade, algo de vital importância para os seres humanos, a cada 

dia se torna mais complexa e suscetível de conflitos. E diversas formas de se solucionar esses 
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conflitos foram criadas, tais como: autotutela, autocomposição, heterocomposição, arbitragem 

e jurisdição. Uma delas, senão a mais utilizada, foi a jurisdição, que se desenvolve por meio 

do processo judicial. Nela, criou-se um conjunto sistematizado de normas e princípios, 

responsáveis por conduzir toda a marcha processual, em busca de se solucionar o que está ali 

posto. 

O processo nasceu, então, com o objetivo de pôr fim aos conflitos de interesse 

existentes na sociedade, ou seja, de solucionar o problema existente naquele caso. E essa é 

fundamentalmente uma das funções do Estado, quando é chamado para prestar a tutela 

jurisdicional.  

Essa expressão foi estudada e desenvolvida por inúmeros estudiosos do direito, 

sendo fruto de uma grande evolução na história do direito e da própria civilização. 

Inicialmente, o direito que prevalecia era o direito da força, ou seja, quem fosse mais forte 

fazia prevalecer a sua vontade, o que se chama de autotutela. Com o passar dos anos, surgiu a 

figura do árbitro, em um tipo de justiça privada, mas, mesmo assim, as suas decisões seriam 

cumpridas por um comportamento espontâneo ou, mais uma ve,z teriam de ser impostas na 

base da força. 

Daí passou-se à heterocomposição, que se manifesta mediante um terceiro, que não 

faz parte da lide e, imparcialmente, passou a ter a responsabilidade ou o poder de dirimir o 

conflito. Na grande maioria das vezes, o Estado passou a cumprir esse papel e chamar para si 

a responsabilidade de dirimir os litígios existentes na sociedade. Nesse sentido, 

paulatinamente, no decorrer da história, passa o Estado a deter esse Poder e, com isso, a 

facilitar o cumprimento das regras em sociedade, tendo em vista a própria dimensão do 

Estado frente aos particulares.  

Assim, essa forma de solução dos conflitos passou a ser chamada de jurisdição, que é 

o poder, o dever e a atividade de dizer o direito diante de um conflito de interesse qualificado 

por uma pretensão resistida, ou seja, é uma das funções do Estado, juntamente com as funções 

Executiva e Legislativa, mediante a qual o Estado-Juiz, imparcial e desinteressadamente, 

substitui a vontade das partes com o objetivo de pôr fim a uma lide, querela, litígio, conflito e 

quantos sinônimos possa ter, alcançando a tão sonhada pacificação social e se aproximando 

ao máximo do valor justiça. 

Logo, por meio da função jurisdicional, o Estado procura pôr fim aos conflitos, dar 

efetividade a direitos já reconhecidos ou acautelar outros tantos direitos que o tempo pode 
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fazer perecer. 

No entanto, o Poder Judiciário não pode atuar arbitrariamente ou até mesmo 

discricionariamente, dado o próprio valor justiça a ser buscado por esse poder. Por isso, 

devem-se criar mecanismos com um sistema de métodos e critérios para regular o 

desenvolvimento da marcha processual, ou seja, diante de situações jurídicas concretas em 

juízo, o que diferencia a função jurisdicional da legislativa. Nesta, os problemas são 

investigados e discutidos no plano genérico e abstrato; naquela, o problema deve ser concreto 

e deverá ser solucionado imperativa e criativamente, pois o juiz, antes de tudo, é um intérprete 

da lei em sentido amplo, assim como do caso concreto, mediante um conjunto de atos 

processuais capazes de reconhecer, proteger ou efetivar direitos. 

E esse sistema hoje não é composto simplesmente por regras, mas também por um 

conjunto de princípios que fundamentam a criação, a valoração, a interpretação e a 

compatibilização do sistema jurídico como um todo, para a solução dos problemas tanto 

materiais quanto processuais. 

Para tanto, o ideal seria que o interessado, ao pretender uma tutela jurisdicional do 

juiz, solicitasse-a, e este, prontamente, prestasse-lha. Isso, porém, não é possível, pois, em se 

tratando de julgamento, apenas Deus tem condições de fazê-lo de imediato, uma vez que 

conhece a tudo e a todos, sabendo assim, previamente, quem está com a razão. Entretanto, 

esse dom ou capacidade não nos foi dado. 

Desse modo, como os seres humanos não detêm tal poder, inegavelmente um 

processo demanda tempo, pois, para resolvê-lo, o juiz deverá tomar conhecimento das partes, 

dos fatos, dos fundamentos que embasam a pretensão autoral, das provas, fazer o 

contraditório, ouvir a parte adversa, para que ela possa trazer seus argumentos e provas, 

conduzir toda a instrução de um processo para descobrir realmente que tem direito e, assim, 

prestar a tutela jurisdicional que mais se aproxime do valor justiça possível. 

Assim, esse conjunto de atos praticados é o que se chama de processo, que é, então, o 

complexo de atos coordenados e regulados pelo direito processual por meio do qual a 

jurisdição atua e produz um resultado muito esperado pelas partes, que é a decisão judicial. 

Logo, a decisão jurisdicional é a grande razão do processo judicial, é o objetivo de 

ambas as partes, pois todos aqueles que fazem parte da demanda processual almejam um 

resultado que lhes seja favorável, que lhes reconheça a sua pretensão e garanta a tutela 

jurisdicional. Mas essa decisão dificilmente será boa ou satisfatória para ambas as partes 
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envolvidas, gerando insatisfação de uma delas, algo bastante peculiar da própria natureza 

humana, até mesmo pela própria formatação do sistema processual brasileiro e mundial, em 

que alguma das partes terá a sua postulação julgada em sentido positivo ou negativo. Assim 

sendo, o ato mais esperado e almejado do processo jurisdicional é a decisão de mérito do juíz, 

chamada de sentença. 

O conceito de sentença nos foi dado pelo Código de Processo Civil de 1973, em sua 

redação originária, que dizia que sentença é o ato praticado pelo juiz no processo de 

conhecimento, que, julgando ou não o mérito, põe fim ao processo em primeiro grau de 

jurisdição. Assim, por esse conceito, amplamente divulgado e propagado no meio jurídico, o 

que realmente queria o legislador ordinário era deixar claro que a sentença seria aquela 

decisão que terminaria o processo no primeiro grau de jurisdição, independentemente do seu 

conteúdo.  

Mas, na própria formulação desse conceito de sentença, já havia uma falha, quando 

dizia que a sentença terminaria o processo, o que não aconteceria simplesmente se, nesse 

mesmo processo, houvesse apelação. Assim, o processo continuaria em grau de recurso 

perante o Tribunal de Justiça respectivo. 

Então, a melhor redação a ser utilizada pelo legislador infraconstitucional teria sido 

aquela que previsse que a sentença terminaria o procedimento no primeiro grau de jurisdição, 

possibilitando que o processo continuasse, no segundo grau de jurisdição, na apreciação da 

apelação e dando uma melhor compreensão ao conceito de sentença, no sentido de que a 

sentença terminaria o procedimento perante o juiz de primeiro grau. Mas, infelizmente, isso 

não foi feito, e o conceito de sentença que termina o processo permaneceu por muito tempo 

no Código de Processo Civil. 

Ocorre que, com advento do sincretismo processual e das reformas processuais que 

modificaram o Código de Processo Civil, o Estado-juiz não mais encerra a atividade 

jurisdicional com a prolatação da sentença, continuando essa atividade nas demais fases 

executivas. Desse modo, surgiu a proposta e a vontade de se alterar o conceito de sentença 

para deixar claro que esta não terminaria mais o processo, tendo em vista que ele continuaria 

nas demais fases de execução
20

. 

Assim, o conceito de sentença foi tipificado no §1º do art. 162 do Código de 
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Processo Civil, que, posteriormente, sofreu uma alteração após a Lei n.º 11.232/2005. O 

mencionado dispositivo assevera: “§1º Sentença é o ato do juiz que implica alguma das 

situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Essa alteração foi uma proposta do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual, com a finalidade de deixar expresso que a sentença 

não termina mais o processo, tendo em vista que, após essa alteração, as fases cognitiva e 

executiva são realizadas nos mesmos autos processuais. 

Todavia, esse fato poderia causar uma verdadeira confusão na definição de que 

recurso seria cabível para essa situação, visto que a grande diferença entre uma decisão 

interlocutória e a sentença era que esta terminava o processo, enquanto a outra não. Com a 

alteração, essa diferenciação aparentemente desaparece. 

Ou seja, anteriomente, o critério utilizado para a conceituação de sentença era o 

critério finalístico, e, agora, após essa modificação, o dispositivo legal utilizou o critério de 

conteúdo, pois faz expressa remissão ao arts. 267 e 269 do Código de Processo Civil, que se 

referem às hipóteses de resolução ou não do mérito. 

Assim, não se pode fazer apenas uma interpretação literal do dispositivo e tomar, 

como base única, exclusivamente o conteúdo dos arts. 267 e 269 do Código e identificar a 

sentença, pois uma decisão que indefere a inicial com relação a um dos litisconsortes e que 

tem conteúdo do art. 267 do CPC desafiaria, por isso, o recurso de apelação? A decisão que 

reconhece a decadência de um dos pedidos cumulados e tem como fundamento legal o inciso 

IV do art. 269 também teria como recurso cabível a apelação? Não. Isso não seria aplicável, 

pois o processo não deveria ser paralisado, mas continuar e ser remetido ao respectivo 

tribunal. 

Explicando melhor, se, em casos como os abordados nesses exemplos ou vários 

outros que pudessem existir, fosse adotado o critério escolhido pelo legislador reformista, que 

é o critério de conteúdo, ocasionaria vários problemas difíceis e sem disposições legais para 

serem solucionados, pois, se utilizassem esse critério, todas essas decisões seriam 

consideradas sentenças e, assim, os recursos para elas seriam a apelação. 

Desse modo, como ficariam esses processos? Essas apelações ficariam aguardando o 

processo terminar para subirem ao tribunal, ou subiriam imediatamente e o processo só 

voltaria a correr depois de apreciada pelo mencionado tribunal. De qualquer forma, essas duas 

situações gerariam uma enorme morosidade, o que é mais combatido nos processos nos dias 

de hoje. Ainda existem aqueles que defendem um instituto novo, não previsto no Código, que 
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seria a apelação por instrumento, como no agravo. No nosso entender, e com todo respeito aos 

que defendem essa saída, não existe previsão legal para tal medida, o que, por si só, poderia 

gerar uma grande discussão na doutrina e na jurisprudência nacional, causando uma grande 

insegurança juridica e prejudicando inúmeras pessoas envolvidas em processos com tais 

decisões. 

A melhor exegese para o mencionado dispositivo é entender a sentença como um ato 

do juiz que põe fim à fase de conhecimento ou execução
21

. Sendo assim, uma decisão com o 

conteúdo dos arts. 267
22

 e 269
23

 do Código de Processo Civil e que termine a fase de 

conhecimento ou execução é sentença, que desafia recurso de apelação. E caso tenha o 

mesmo conteúdo dos arts. 267 e 269 do Código e não temine nenhuma dessas fases, será 

considerada como decisão interlocutória, como em todos os exemplos anteriormente 

mencionados. 

Nesse sentido, assevera Gleydson Kleber Lopes de Oliveira: 

 

Para efeito de recorribilidade, afigura-se que é sentença o pronunciamento 

decisório que encerra a fase predominantemente cognitiva, por meio da qual 

o juiz fixa a regra jurídica individual a solucionar o conflito entre as partes, a 

despeito de não colocar termo ao procedimento de primeiro grau de 
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de 30 (trinta) dias; IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo; V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa 

julgada; VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a 

legitimidade das partes e o interesse processual;VII - pela convenção de arbitragem; VIII - quando o autor 

desistir da ação; IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal; X - quando ocorrer 

confusão entre autor e réu; XI - nos demais casos prescritos neste Código. § 1.º O juiz ordenará, nos casos dos 

ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não 

suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. § 2.º No caso do parágrafo anterior, quanto ao n. II, as partes pagarão 

proporcionalmente as custas e, quanto ao no III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários 

de advogado (art. 28). § 3.º O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não 

proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e Vl; todavia, o réu que a não alegar, na 

primeira oportunidade em que Ihe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. § 4.º Depois de 

decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em 15 de fevereiro de 2013]. 
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Art. 269. Haverá resolução de mérito: (Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005) I - quando o juiz acolher ou 

rejeitar o pedido do autor; II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido; III - quando as partes 

transigirem; IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição; V - quando o autor renunciar ao direito 

sobre que se funda a ação. [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em 15 de fevereiro de 2013]. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm


26 

 

jurisdição
24

. 

 

Nesse sentido, a alteração comentada não modificou o sistema recursal brasileiro, e o 

princípio da unirecorribilidade continua intacto, ou seja, para cada decisão, um único tipo de 

recurso e, assim sendo, das sentenças cabe apelação e das decisões interlocutórias cabe 

agravo. Entendimento diverso levaria a discussões e polêmicas processuais intermináveis, que 

só gerariam mais morosidade processual. 

A grande maioria da doutrina nacional reconhece a sententa como um ato de vontade 

do Estado-juiz, mesmo sem negar que a sentença é um ato eminentemente de inteligência, que 

se manifesta por uma razão lógica, em que se expõe um ato de comando, uma decisão, uma 

ordem. Essa manifestação de vontade é fruto do Poder Jurisdicianal do Estado, como uma das 

suas funções em busca da pacificação social e da realização dos valores fundamentais. 

Nesse caminhar, a sentença tem função declaratória de direito preexistente. É a 

aplicação da norma jurídica reguladora da lide, a fim de compô-la, o objetivo da sentença. O 

direito abstrato, contido na norma aplicável, concretiza-se com a declaração da sua aplicação 

à espécie.  

A sentença tem vários requisitos, devendo sempre ser um ato escrito, ainda quando 

proferida oralmente em audiência, sendo indispensável sua documentação nos autos do 

processo. Deve ser escrita em vernáculo, contendo a assinatura do juiz, e dividida em três 

partes formais bem definidas, que são o relatório, a motivação ou fundamentação e o 

dispositivo. 

O relatório é o espelho resumido e racional do modo como o processo se 

desenvolveu, devendo indicar as partes do processo, um breve resumo do pedido, assim como 

um resumo da defesa, a descrição dos principais atos do praticados no processo, e retratar as 

ocorrências que tenham maior relevância para a decisão que a sentença conterá. A ausência de 

relatória gera a nulidade do processo, havendo grande discussão se seria uma nulidade 

absoluta ou relativa. Entendemos que a nulidade sempre carece de demonstração e, assim 

sendo, que seria uma nulidade relativa, até mesmo porque a Lei dos Juizados Especiais, Lei 

n.º 9.099/95, prevê a desnecessidade do relatório em suas sentenças. 
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OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lope de. Apelação no direito processual civil. [coordenação Nelson Nery 
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A motivação ou fundamentação é o enunciado das razões em que se apoiará a 

decisão da causa. É, assim, indispensável que o juiz faça, na motivação da sentença, o exame 

dos fatos e das provas, a interpretação das normas aplicadas, a qualificação jurídica do 

conjunto dos fatos alegados e provados e a declaração das consequências jurídicas dos fatos 

que o juiz reconhece como ocorridos. 

Desse modo, tal é a regra da inteireza da motivação, princípio constitucional, que 

exige explicitude do juiz sobre todos os pontos relevantes e coerência entre os fundamentos e 

a conclusão a que ele chegou, fazendo-o de tal forma que não paire qualquer dúvida sobre 

suas razões de decidir. Assim, a ausência de motivação ou fundamentação gera 

automaticamente a nulidade da sentença, de ordem absoluta. 

Já o dispositivo da decisão é o preceito concreto e imperativo ditado pelo juiz em 

relação à causa. Ele consiste na resposta do Estado-juiz à demanda do autor, à pretensão 

deste, seja para negar-lhe o direito ao provimento de mérito – as chamandas sentenças 

terminativas –,  seja para conceder-lhe o provimento conforme pedido, julgando procedente a 

demanda, seja para impor-lhe um provimento de conteúdo adverso, julgando improcedente a 

demanda, seja ainda para acolher em parte o pedido, julgando a demanda parcialmente 

procedente. 

Assim, é bastante relevante fazer uma distinção básica entre as situações em que o 

Estado-juiz deve, na sua fundamentação, resolver tanto as questões de fato quanto as de 

direito, e o que se faz no dispositivo da sentença, em que o juiz julga eminentemente a 

pretensão autoral. 

Quanto ao momento em que se profere a sentença, há várias situações. Nas sentenças 

terminativas, quando se extingue o processo sem o julgamento do mérito da demanda, a 

sentença é proferida pelo indeferimento da petição inicial, logo no início do procedimento, 

conforme os arts. 284
25

 e 295
26

 do Código de Processo Civil; na fase ordinatória deste, 
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Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou 

que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a 

emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial. [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em 12 de julho de 2013]. 
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Art. 295. A petição inicial será indeferida: I - quando for inepta; II - quando a parte for manifestamente 

ilegítima; III - quando o autor carecer de interesse processual; IV - quando o juiz verificar, desde logo, a 

decadência ou a prescrição (art. 219, § 5o); V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não 

corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso em que só não será indeferida  se puder adaptar-se 

ao tipo de procedimento legal; VI - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira 

parte, e 284. Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando: I - Ihe faltar pedido ou causa de 
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quando, ao decidir conforme o estado do processo, o juiz pronuncia a ausência de 

pressupostos do julgamento do mérito, de acordo com o art. 329
27

 do código; ao fim da 

audiência de instrução e julgamento, se o procedimento houver chegado a esse ponto ou dez 

dias depois de apresentados os memoriais pelas partes, conforme o art. 456
28

 do Código de 

Processo Civil; fora desses momentos, sempre que se caracterize, de modo definitivo e 

insuperável, a ausência de um dos pressupostos processuais, condições da ação ou mesmo a 

causa já se encontrar em condições de ser julgada. 

Já a sentença de mérito, mediante a qual o juiz acolhe ou rejeita a pretensão do autor, 

é ordinariamente proferida ao final da audiência de instrução e julgamento, podendo 

excepcionalmente ter lugar ao fim da fase ordinatória, a título de julgamento antecipado do 

mérito, sempre que ocorra alguma das hipóteses de desnecessidade de instrução probatória. Se 

o juiz não tiver proferido esse julgamento antecipado, mas, na audiência preliminar, 

convencer-se de que ele é cabível, julgará, nessa oportunidade, o mérito. É também 

compatível com o sistema o julgamento deste depois de saneado o processo e produzida a 

prova pericial, sem realizar a audiência de instrução e julgamento, sempre que não haja prova 

oral a ser realizada nesta. 

A sentença geralmente é proferida e publicada na sede do juízo, ou seja, no edifício 

do fórum. Quando ditada em audiência, ela é construída e reduzida a escrito na sala em que 

esta se realiza; quando proferida por escrito, ela é publicada no cartório, não importando onde 

o juiz a tenha redigido. 

O principal efeito da sentença, no processo civil de conhecimento, é a tutela 

jurisdicional consistente em julgar as pretensões e, com isso, definir o preceito a ser 

observado pelos litigantes em relação ao bem da vida sobre o qual controvertem, ou seja, 

compor as lides que são postas perante o Poder Judiciário e promover a pacificação social. 

Dessa forma, esses julgamentos interferem de vários modos na vida em sociedade, 

                                                                                                                                                         
pedir; II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; III - o pedido for juridicamente 

impossível; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

[BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em 12 de julho de 2013]. 
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Art. 329. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 267 e 269, II a V, o juiz declarará extinto o 

processo. [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em 12 de julho de 2013]. 
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Art. 456. Encerrado o debate ou oferecidos os memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo de 

10 (dez) dias. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em 12 de julho de 

2013]. 
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como reflexo da variedade das crises jurídicas lamentadas por aquele que tomou a iniciativa 

de vir a juízo pedir a tutela jurisdicional em momentos de crise. Há crises de certeza, crises de 

adimplemento e crises das situações jurídicas, solucionáveis, cada uma delas, por diferentes 

técnicas instituídas pela ordem jurídico-processual. 

Essas técnicas são representadas pelas sentenças meramente declaratórias, que põem 

fim à crise de certeza; pelas condenatórias, cujo efeito é instigar o obrigado a adimplir a 

obrigação, sob pena de suportar as medidas consistentes na execução forçada ou a cumprir o 

mandamento, podendo, do contrário, suportar mal maior; pelas constitutivas, cujo efeito é a 

instituição de uma situação jurídica nova, diferente daquela lamentada pelo autor e criando 

uma relação jurídica antes inexistente entre os litigantes ou impondo a modificação ou 

extinção da que já existisse, pelas executivas lato sensu, que são as sentenças satisfativas ou 

autoexecutáveis, e pelas mandamentais, que, ao invés de imporem uma condenação, 

expressam uma ordem da autoridade jurisdicional dirigida a um órgão ou pessoa. 

Pode-se, contudo, afirmar que toda e qualquer sentença sempre tará um cunho 

declaratório, tendo em vista que a prestação jurisdicional é dada inicialmente, se houver o 

reconhecimento prévio de uma relação jurídica. Assim, o Estado-Juiz primeiramente 

reconhece ou declara existência da relação jurídica para, posteriormente, adentrar no mérito e 

julgar a demanda. Por essa razão, fala-se em sentença meramente declaratória, na qual apenas 

se declara a existência ou a inexistência de relação jurídica, direito ou obrigação. 

Já a sentença constitutiva declara a existência do direito a uma alteração na situação 

jurídica e, em um segundo momento, produz essa alteração, necessariamente, com a criação 

de uma nova situação existente, anterior à decisão prolatada. 

Nesse mesmo contexto, as sentenças condenatórias declaram a existência do direito 

do autor e, também em um segundo momento, aplicam uma sanção executiva e criam 

condições para que sejam praticados atos materiais de execução, ou seja, instituem título para 

a execução forçada. 

As sentenças mandamentais fazem o mesmo que as demais sentenças condenatórias, 

quando declaram a existência do direito do autor, e, ainda, emitem um comando imperativo a 

ser cumprido, ou seja, emitem um provimento mediante uma ordem para realizar um fazer ou 

não fazer alguma coisa. 

E, por fim, apesar de divergência doutrinária quanto à nomenclatura, existem as 

sentenças denominadas de executivas lato senso, que, como todas as demais, declaram a 
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existência do direito do autor e, ainda em um segundo momento, produzem um provimento 

jurisdicional que tem executividade imediata, que dispensa um processo de execução como 

nas execuções de entregar coisa. 

Também não podemos deixar de mencionar os efeitos secundários que toda e 

qualquer sentença produz. Os efeitos secundários tipicamente processuais consistem em pôr 

fim ao processo em que for proferida e em consumar a competência do juízo que a proferiu. 

São efeitos secundários específicos da sentença civil condenatória a constituição de título 

executivo para a hipoteca judiciária e a presunção de existência do crédito para o fim de 

autorizar o arresto de bens do devedor. As sentenças que anulam o casamento ou decretam a 

separação judicial ou o divórcio direto dos cônjuges têm o efeito secundário substancial 

consistente em dissolver a comunhão de bens existente entre eles. 

Outro assunto de relevante importância, que não podemos deixar de mencionar aqui, 

é a exigência de correlação entre o pedido, seus fundamentos, os sujeitos que participam do 

processo e o dispositivo da sentença prolatada. Assim, a sentença deve vincular-se aos limites 

da demanda, não podendo o juiz prover para sujeitos diferentes daqueles que figuram na 

petição inicial, ou seja, as partes da demanda, ou por motivos diferentes dos que houverem 

sido regularmente alegados, ou impondo soluções não pedidas ou referentes a bens da vida 

que não coincidam com o que, na petição inicial, estiver indicado. 

Desse modo, são os limites subjetivos e objetivos da demanda. Decidir nos limites da 

demanda significa não ir além ou fora deles, nem ficar aquém. Se o juiz pudesse extravasar os 

limites desta, dispondo sobre algo ou para alguém que não figure nela ou com fundamento em 

fato não alegado, estaria comprometendo a efetividade da garantia constitucional do 

contraditório, pois poderia surpreender as partes, ou mesmo terceiro não integrado ao 

processo, com um resultado do qual não se defenderam. 

Ademais, dispondo sobre conteúdo que não corresponde à demanda, o juiz estaria 

decidindo sem a indispensável iniciativa de parte, vulnerando, assim, o princípio da ação ou 

da inércia, conforme os arts. 2.º
29

 e 460
30

 do Código de Processo Civil. Entre os limites da 
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Art. 2º Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos 

e forma legais. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em 18 de julho de 

2013]. 
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Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado. Parágrafo único. A 

sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 

13.12.1994) (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). 
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demanda, que o art. 128
31

 do Código de Processo Civil manda o juiz observar, estão incluídos 

os fundamentos de fato contidos na petição inicial. O juiz é rigorosamente adstrito aos fatos 

trazidos na causa de pedir, não lhe sendo lícito decidir apoiado em fatos ali não narrados nem 

omitir-se quanto a algum deles. Tais são os fatos constitutivos, que o autor tem o ônus de 

afirmar, sob pena de inépcia da petição inicial. Os fundamentos jurídicos do pedido também 

integram a causa de pedir, mas não vinculam o juiz, o que é inerente ao sistema da 

substanciação, adotado no direito processual brasileiro. 

Assim, o art. 128 do Código também tem o alcance de vedar o conhecimento das 

chamadas exceções em sentido estrito, que são as defesas do réu a que a lei outorga a 

condição de ônus absoluto, que são os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito do autor, os quais só podem influir nas decisões judiciárias quando alegados pelo réu. 

Como toda e qualquer regra, a interpretação estrita do pedido não é algo absoluto, e 

existem atenuações à norma da correlação. A interpretação estrita do pedido constitui norma 

fundamental, em tema de fidelidade da sentença a este. Por isso, não é lícito ao juiz optar por 

uma compreensão maior, quando a demanda não deixa dúvidas sobre sua própria amplitude. 

Porém, a doutrina pátria relaciona no sistema pelo menos três exceções à regra de 

fidelidade da tutela ao pedido. A primeira delas diz respeito à inclusão, no pedido, da correção 

monetária e de juros legais. Já a outra trata do caso de obrigações a trato sucessivo, em que o 

autor está dispensado de pedir a inclusão de todas as prestações periódicas, sendo dever do 

juiz pronunciar-se sobre todas, sob pena de decidir citra petita. 

E, por fim, a terceira ressalva está nos arts. 461 e 461-A do Código Processo Civil, 

que disciplinam a tutela jurisdicional relativa às obrigações de fazer ou de não fazer, e à 

entrega de coisa, principalmente, as medidas do § 5.º do referido artigo. Esse é o significado 

do poder-dever, atribuído ao juiz, de determinar providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao adimplemento, embora o autor não tenha pleiteado tais medidas na 

petição inicial. 

Quanto ao pedido líquido ou ilíquido, também chamado de pedido genérico, cabe ao 

autor formular pedido certo e, nessa situação, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida. A 
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2013]. 
31

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não 

suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 

[BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em 18 de julho de 2013]. 
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razão de ser dessa disposição é o direito de acesso à justiça. Quando o autor faz o pedido de 

condenação do réu a dar coisas suscetíveis de serem dimensionadas em quantidade, que 

podem ser contadas ou pesadas, entende-se que ele quer uma tutela jurisdicional em que se 

afirme que ele tem direito a elas e a quantas delas tem direito. 

Como regra geral, todos os pedidos devem ser líquidos, ou seja, só excepcionalmente 

se admite que os pedidos sejam ilíquidos e, nesses casos, não havendo possibilidade de 

liquidação pelo juiz, este poderá proferir decisões ilíquidas também. Assim, mesmo nos casos 

de pedidos ilíquidos, cabe ao juiz, no âmbito da relação jurídica processual, buscar a todo 

custo liquidá-la para, ao final do processo, proferir uma decisão líquida. 

Vale ressaltar que o próprio legislador, em alguns casos, prevê expressamente 

situação em que não se pode proferir sentença ilíquida, como no caso da Lei dos Juizados 

Especiais e em alguns casos que envolvam o procedimento de rito sumário. 

Outro ponto de relevante importância é a possibilidade de fatos supervenientes 

também poderem influir na decisão do Estado-Juiz. Assim, se depois da propositura da ação, 

algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, 

caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, conforme o art. 

462
32

 do Código de Processo Civil. 

Não apenas a sentença é ato do juiz. Assim, o art. 162 do Código de Processo Civil 

regulamenta todos os atos do juiz: “Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões 

interlocutórias e despachos”. Então, três são os atos do juiz, dois deles passíveis de recurso, 

as sentenças e as decisões interlocutórias. Sobre as sentenças, já fizemos um longo 

comentário, enfocando-lhe conceito, requisitos e tipos. Passemos agora às decisões 

interlocutórias, os despachos e, sumariamente falando, aos meios de impugnação das decisões 

judiciais. 

As decisões interlocutórias são pronunciamentos ou determinações do juiz 

resolvendo qualquer questão do processo sem que o mesmo termine, ou seja, todas as demais 

decisões que versem sobre os assuntos dos arts. 267 e 269 do Código de Processo Civil, mas 

que não terminem uma das fases de conhecimento ou execução. A decisão interlocutória é 
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Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir 

no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no 

momento de proferir a sentença. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) [BRASIL. Código de Processo 

Civil (1973). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm. Acesso em 18 de 
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aquela que desafia recurso de agravo.  

Os despachos são os atos de mero expediente, em que o juiz tão somente impulsiona 

o processo, ou seja, orienta o processo para seguir os trâmites processuais, não tendo caráter 

de resolução ou de terminação deste. Por não causar prejuízo a ninguém, em regra, não cabem 

recurso, já que a sucumbência ou o prejuízo são pressupostos de todo e qualquer recurso. Vale 

ressaltar que alguns despachos, embora mantenham essa denominação, têm conteúdo de 

decisão interlocutória e, por isso, são recorríveis por meio de agravo. 

Diante dessas circunstâncias, foram criados alguns mecanismos ou intrumentos de 

impugnação das decisões judiciais. Os principais são: os recursos, as ações autônomas de 

impugnação e os sucedâneos recursais. 

Os recursos são os meios de impugnação por excelência, nos quais há o verdadeiro 

prolongamento da relação jurídica processual, o que mais os diferencia das ações autônomas 

de impugnação, já que estas inauguram uma nova relação jurídica, gerando um novo 

processo. Nos recursos, a irresignação ocorre dentro do próprio processo em que foi proferida 

a decisão, sendo buscado o seu reexame dentro de um processo já em curso.
33

 

Já as ações autônomas de impugnação constituem o mecanismo de se opôr a uma 

decisão judicial, pelo ingresso, perante o Poder Judiciário, de uma nova demanda, objetivando 

uma reapreciação da decisão anteriormente proferida, tentando reexaminá-la, anulá-la e 

tentando alguma modificação no que já tinha sido decidido. Por esse tipo de procedimento, 

pode-se tentar modificar algo que até já esteja revestido da coisa julgada. 

E o sucedâneo recursal é outra forma de se insurgir contra uma decisão judicial, não 

constituindo recurso nem muito menos ação autônoma de impugnação, passando a ser um 

meio de impugnação subsidiário, por não englobar todos os outros instrumentos de 

impugnação judicial.
34

 Ou seja, é mais um instrumento que visa modificar a decisão 

anteriormente prolatada. 

 Por fim, levando-se em conta os tipos de pronunciamentos judiciais, a sentença é o 

principal ato de prestação da tutela jurisdicional, o ato mais esperado do processo e o que, 

dentre os meios de impugnação, desafia o recurso por excelência, que é o recurso de apelação, 
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objeto de estudo deste trabalho, especialmente, sob a ótica da tão esperada efetividade. 

 

 

2.3 Efeitos da Apelação no Código de Processo Civil 

 

 

 2.3.1 Devolutivo 

 

 

O efeito devolutivo dos recursos é uma consequência imediata do princípio 

dispositivo, no qual a parte sucumbente, mediante um recurso, submete a decisão judicial a 

uma nova apreciação do Poder Judiciário, ou seja, transfere a matéria decidida ao órgão ad 

quem, visando à possibilidade de este conhecer e reapreciar aquilo que foi decidido 

anteriormente pelo juízo a quo. 

Assim, o objetivo de tal efeito é reapreciar a matéria impugnada, suas razões e o 

pedido da parte recorrente, não podendo o juiz agir de ofício, ou seja, tem de haver um 

recurso com um pedido, o que constitui um limite ao poder de julgar do tribunal, representado 

na expressão latina tantum devolutum quantum appellatum
35

. 

Que o limite do Poder de julgar está nas razões e no pedido do recorrente, não há 

nenhuma dúvida, mas a profundidade com a qual o Tribunal irá adentrar no julgamento da 

apelação é algo que está estabelecido e é bastante controvertido. Foi disciplinado pelo § 1.º do 

art. 515 do Código de Processo Civil, que diz: “§ 1.º Serão, porém, objeto de apreciação e 

julgamento pelo tribunal, todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a 

sentença não as tenha julgado por inteiro”. 

Desse modo, o Tribunal não está limitado pelo que foi decidido no juízo a quo, 

devendo analisar tanto as razões do que foi formulado como pedido na apelação, bem como o 

que foi impugnado pelo recorrido nas suas contrarrazões. A profundidade do recurso é imensa 

e comporta a apreciação de todas as matérias analisadas na decisão recorrida, tanto quanto 

todas aquelas que poderiam ser apreciadas pela decisão inicial, bastando apenas que, para 

isso, haja pedido expresso. Tudo isso decorre do princípio constitucional da motivação dos 

atos judiciais
36
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Corroborando com esse entendimento, o § 2.º do art. 515 do Código de Processo 

Civil nos diz: “Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher 

apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais”. Desse 

modo, a extensão e a profundidade dos efeitos do recurso de apelação faz com que sejam 

apreciados todos os demais fundamentos, ainda que não haja pedido expresso sobre isso
37

. 

Como argumento para o que estamos defendendo, basta mostrar um exemplo: 

digamos que o autor ingresse com uma ação postulando algo, com dois fundamentos para a 

sua pretensão. O juiz, ao apreciar essa demanda e levando em conta os argumentos da defesa 

que rebateu todos os fundamentos da petição inicial, julga improcedente a demanda com base 

em um único argumento da defesa. Teria o réu legitimidade para interpor um recurso de 

apelação postulando a improcedência da demanda pelos dois fundamentos arguidos na sua 

contestação? A resposta só pode ser uma: não! Pois faltaria interesse de agir para esse recurso, 

tendo em vista que ele não teria utilidade alguma. Por isso, uma vez recorrendo o autor da 

demanda, devolve ao tribunal tudo que foi discutido na primeira instância
38

. 

Outra tese criada pela Lei 10.352/2001 foi a teoria da causa madura. Por essa teoria, 

se um processo foi extinto sem julgamento de mérito e, dessa decisão, houver uma 

impugnação por meio de recurso de apelação, o tribunal terá a possibilidade de apreciar, além 

dos aspectos que levaram à extinção do processo, o mérito da causa em toda a sua dimensão. 

Mas, para que isso ocorra, deve o processo estar em condições de ser julgado, ou seja, não 

deve haver necessidade de instrução probatória. Isso foge à sistemática anterior, que 

determinava que o tribunal, ao apreciar a causa da extinção, se limitasse a ela e, quando 

julgasse procedente, mandasse retornar os autos para a primeira instância. 

Essa nova forma de proceder está disciplinada no § 3.º do Código de Processo Civil, 

que diz: “Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal 

pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver 

em condições de imediato julgamento”. 

Entretanto, caso o processo não esteja maduro e houver necessidade de proceder 

com outros atos para que ele seja julgado no seu mérito, não resta outra alternativa ao tribunal 

senão cassar a decisão anteriormente proferida e remeter o processo ao juízo a quo
39

. 

Outro ponto de fundamental importância no tocante ao efeito devolutivo dos 

recursos é o que está disciplinado no art. 516 do Código de Processo Civil: “Ficam também 
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submetidas ao tribunal as questões anteriores à sentença, ainda não decididas”. A dúvida que 

surge é: que questões estão submetidas ao tribunal? Apenas as questões de ordem pública ou 

todas as questões discutidas? Nesse sentido, surgiram duas correntes doutrinárias. 

Alguns doutrinadores dizem que só serão apreciadas as questões de ordem pública, 

pois contra elas não se opera a preclusão. Por outro lado, outros dizem que não somente as 

questões de ordem pública, mas também todas as questões incidentais no curso do processo 

serão objeto de conhecimento pelo tribunal. Ao nosso ver, assiste razão a esse segundo 

entendimento, pois o verdadeiro norteador do efeito devolutivo é o princípio dispositivo, ou 

seja, é a impugnação do recorrente que faz com que se devolvam naquele ponto todas as 

questões discutidas no processo, ainda que não tenham sido objeto de decisão pelo juízo de 

primeiro grau
40

. 

Questão bastante relevante é a possibilidade, em grau de recurso, de alegação de fato 

ou documento novo. Vejamos o que diz o art. 517 do Código de Processo Civil: “As questões 

de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte 

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

Esse dispositivo, a princípio, contraria a regra geral de que, em sede de apelação, 

não se pode inovar no processo, ou seja, não se pode colocar algo que não tenha sido 

discutido no processo inicialmente, no primeiro grau, a não ser que seja por causa de força 

maior. 

A grande dificuldade da interpretação desse dispositivo mencionado é saber 

justamente o que se entende por força maior. A melhor exegese que se pode ter é que força 

maior é aquela situação em que a parte comprove que seria impossível se provar aquele fato 

ou trazer aquele documento aos autos por qualquer motivo relevante, como o 

desconhecimento, a inexistência ou a impossibilidade de tal informação chegar ao juiz que 

prolatou a sentença por razões diversas da sua vontade
41

. 

Por fim, vale lembrar que o efeito devolutivo prolonga a litispendência, impedindo 

que aconteça a coisa julgada até que o tribunal se pronuncie sobre o recurso, e este, ao julgá-

lo, não poderá prejudicar a parte recorrente, como decorrência do princípio da proibição da 

reformatio in pejus, ou seja, no julgamento do recurso, não se pode piorar a situação do 

recorrente. 
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 2.3.2 Suspensivo 

 

 

Dizem os autores que o efeito suspensivo nos recursos é a qualidade de deixar 

paralisada a decisão judicial proferida pelo magistrado de primeiro grau, ou seja, o efeito 

suspensivo tem a característica de suspender, de não deixar que uma determinada decisão 

produza efeitos. Mas isso não é totalmente verdade, pois o que verdadeiramente impede a 

produção de efeitos da decisão não é a decisão em si mesma, já que a mera previsão de um 

recurso dotado de efeito suspensivo já é capaz de deixar a decisão paralisada até decorrer o 

prazo para recurso. A simples interposição do recurso só faz prolongar um efeito já existente 

com a previsão deste. 

Nesse sentido, Gleydson Kleber Lopes de Oliveira diz: “Pelo efeito suspensivo, 

impede-se que a decisão proferida produza efeitos até o escoamento do prazo para a 

interposição do recurso. A rigor, basta a previsão de recurso dotado desse efeito para que a 

decisão não surta qualquer eficácia”
42

. 

Desse modo, a suspensividade é uma decorrência lógica da mera previsão de um 

recurso dotado de efeito suspensivo. E a lei processual estabelece rigorosamente que recursos 

têm tal efeito. Por exemplo, a apelação, via de regra, é dotada de efeito suspensivo e 

devolutivo ao mesmo tempo e só excepcionalmente é estabelecida com efeito meramente 

devolutivo, conforme o art. 520
43

 do Código de Processo Civil Brasileiro. 

E qual a consequência de uma decisão comportar um recurso que detenha efeito 

suspensivo? Como já mencionado anteriormente, a decisão que comporte recurso com tal 

efeito é imediatamente ineficaz, ou seja, não produz efeito algum à decisão judicial. Logo, a 

consequência de tal decisão que comporte recurso com esse efeito é a sua ineficácia total, não 

sendo passível de nenhum tipo de execução.  

Enfim, a problemática deste trabalho é saber se o recurso de apelação que é previsto 

no seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, como regra, atende ao postulado do princípio da 

efetividade. 
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2.4 Efeito suspensivo como regra e a efetividade do processo 

 

 

 2.4.1 As reformas processuais e a busca pela efetividade do processo 

 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a concepção sobre Estado mudou 

significativamente, sobretudo no que tange à tutela jurisdicional, com uma divisão mais nítida 

entre os Poderes, da qual o Poder Judiciário saiu extremamente fortalecido, não só com um 

número maior de órgãos, mas também com o aumento das suas atribuições.  

No campo da tutela jurisdicional, surgiu um elevado número de princípios que 

fundamentam o sistema processual, os quais buscam uma ampliação do acesso à justiça, a 

garantia de um processo mais justo e efetivo, que engloba a efetividade, ou seja, dar aquilo a 

que a parte tem direito e dentro de tempo razoável. Trata-se de princípios como o devido 

processo legal, contraditório, princípio da ampla defesa, princípio do juízo natural, princípio 

da isonomia e muitos outros que passaram a orientar as normas processuais. 

Com esse conjunto de garantias, princípios e valores a fundamentar o sistema 

processual, os sistemas então vigentes se tornaram alvo das mais diversas críticas, 

principalmente, porque se passou a exigir do processo que ele seja efetivo, tempestivo e justo. 

Assim, a tutela constitucional do processo fomentou uma releitura e uma 

modernização do sistema processual civil brasileiro, mais especificamente do Código de 

Processo Civil Brasileiro. 

É justamente aí que entram as reformas processuais, caminhando no sentido de 

promover efetividade, tempestividade na prestação jurisdicional e aproximar ao máximo o 

processo do valor justiça. Seguindo esse norte, procurou-se encontrar pontos que impedissem 

que o processo se coadunasse com esses novos valores constitucionais. Essas famosas 

reformas produziram um número elevado de leis que alteraram o Código de Processo Civil, as 

quais produziram alguns efeitos práticos, mas não conseguiram realmente deixar o processo 

efetivo. 

Neste estudo, discorreremos acerca de um ponto extremamente sensível do Código. 

Existem projetos de lei tentando modificá-lo para produzir mais efetividade, que é o que 
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defendemos e será abordado mais à frente. 

O nosso Código de Processo Civil foi criado a partir do projeto de uma comissão de 

juristas encabeçada por Alfredo Buzaid, e foi aprovado em 1973, ou seja, antes da 

Constituição Federal de 1988, algo que, por si só, já justificaria uma análise ou mesmo uma 

revisão, tendo em vista os novos valores sufragados pela constituição. 

Foi exatamente isso que aconteceu: o nosso Código de Processo Civil passou por 

inúmeras reformas processuais, duas das quais foram de grande valor ou dimensão. Grande 

não pelo número de dispositivos alterados, mas pelo conteúdo e pela mudança de paradigma 

do Código. Uma dessas reformas aconteceu em 1994 e 1995, e a outra, entre os anos de 2001 

e 2002. 

Desse modo, na primeira fase dessas reformas, foi alterado o processo de 

conhecimento, criando-se a audiência preliminar, bem como um dos institutos mais 

impactantes ao processo que foi o instituto da tutela antecipada, previsto no art. 273 do 

Código de Processo Civil, que possibilitou a eficácia imediata de uma decisão judicial, além 

da execução das medidas relativas às obrigações de fazer e não fazer, presentes art. 461 do 

Código de Processo Civil. Também inovou, com uma nova sistemática, o recurso de agravo, 

dentre tantas outras modificações. 

Apesar disso, não se podia esperar que uma reforma ou duas pudessem mudar 

substancialmente e acabar por completo com a inefetividade do processo. Por isso, até hoje 

existem projetos tentando contornar pontos de inefetividade do sistema processual civil 

brasileiro. Neste trabalho, defendemos e comentamos um desses projetos. 

Posteriomente, por volta dos anos de 2001 e 2002, inicia-se o movimento da 

segunda reforma que, fundamentalmente, procurou aprimorar os pontos que tinham sido 

objeto da reforma anterior, sem, contudo, alterar outros pontos de extrangulamento do 

Código. 

Assim, foram modificadas normas referentes ao agravo de instrumento, objetivando 

reduzir a quantidade de interposições desse recurso nos tribunais. Por isso, criou-se o agravo 

retido nos autos quando interpostas decisões proferidas nas audiências ou ainda nas decisões 

proferidas após a sentença, tentando assim diminuir o número excessivo de agravos nos 

tribunais de segundo grau. Criou-se também a possibilidade de aplicação das multas no caso 

de desobediência às decisões judiciais, ou diante de atos atentatórios à jurisdição, reforçando-

se, com isso, os institutos criados pela reforma anterior, como a tutela antecidada e as tutelas 

de obrigação de fazer e não fazer. 
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Ainda quanto à tutela antecipada, essa nova reforma trouxe significativas mudanças. 

A principal delas foi exatamente uma nova possibilidade de antecipação de tutela. Mas, antes 

de explicar essa nova forma de tutela antecipada, cabe explicar melhor esse instituto e os seus 

requisitos, até porque ele será, neste trabalho, objeto de comparações com outro tipo de 

provimento judicial. O dispositivo legal, com seus requisitos, é o art. 273
44

 do Código de 

Processo Civil. 

Como já mencionado, a tutela antecipada foi criada pela reforma de 1994, mas, no 

direito anterior, já existiam institutos de natureza semelhante, que eram as liminares nas 

possessórias, os alimentos provisórios nas ações de alimentos, as liminares em mandado de 

segurança, liminares em ação civil pública e várias outras hipóteses. 

A tutela antecipada surgiu da necessidade de se dar efetividade ao processo. Porém, 

permite não somente que o juiz decida com base na convicção para decidir, mas também que 

ele conceda uma medida por um juízo de mera probabilidade. E, para que se decida dessa 

forma, tem-se necessariamente de preencher alguns requisitos previstos no art. 273 do Código 

de Processo Civil. São eles: a) requerimento da parte; b) prova inequívoca; c) verossimilhança 

da alegação. Até o presente momento, esses requistos são cumulativos e devem ser somados 

ao próximo, ou ao posterior; d) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 

e) caracterizado abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. 

Existe ainda um requisito negativo ou um pressuposto negativo, significando que 

não poderá ser concedida a tutela se ficar caracterizada essa condição, que é o perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, ou seja, o perigo de não se poder voltar ao status 

quo ante. 

A primeira condição para a concessão de uma antecipação de tutela é justamente o 

que está tipificado no caput do art. 273 do Código de Processo Civil, que diz: “Art. 273 - O 
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juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança da alegação e:” Ou seja, o primeiro requisito é o requerimento ou pedido da 

parte. 

Assim, uma das partes do processo, que tanto pode ser o autor quanto o réu, poderão 

fazer o requerimento desse instituto ao juiz. Como a tutela jurisdicional é um dever do Estado, 

há quem vislumbre uma possibilidade: desde que preenchidas as condições indispensáveis, 

poderá o Estado-Juiz conceder a medida de ofício. Porém, é algo bastante controvertido no 

meio acadêmico e jurisprudencial.  

Já o segundo pressuposto para a concessão da tutela antecipada está também no 

caput do art. 273, que é a prova inequívoca. O que se entende por prova inequívoca? 

Para a concessão de uma tutela antecipada, imprescindível o requisito da prova 

inequívoca, que é aquela apta a convencer de que a alegação é verossímil. Ou seja, aquele que 

pretende tal tutela exige uma alegação que, mesmo dentro de uma cognição sumária, seja 

capaz de ressaltar a grande probabilidade de ser confirmada ao final do processo
45

. 

Esse mencionado juízo de probabilidade não pode ser confundido com a mera 

aparência do direito que é exigido para a concessão de uma medida cautelar, pois, quando se 

fala em prova inequívoca, está se falando de algo a mais. Além disso, não pode ser exigida a 

certeza necessária para se proferir a sentença de mérito. Portanto, está se falando de uma 

cognição sumária e não exauriente. 

Assim, exigem-se elementos sólidos que possam ser vislumbrados e reconhecidos 

facilmente pelo julgado, não podendo a tutela ser concedida por meras suspeitas ou alegações 

duvidosas. Por outro lado, não se pode esperar uma certeza absoluta, pois, como já 

mencionado, esta é própria da sentença de mérito e, nesse caso, levaria ao julgamento 

antecipado da lide. 

Entretanto, a prova necessariamente deve ser preexistente, ou seja, ela deve vir 

acompanhada com a formulação do pedido, pois não será possível produzir provas ou abrir 

uma instrução probatória para a sua concessão. Essa prova deve ser idônea o suficiente para 

convencer o julgador de que existe uma grande probabilidade de, no fim do processo, essa 

medida ser confirmada pela sentença, podendo ser qualquer tipo de prova: documental, 

pericial, testemunhal e etc. 

Quanto à verossimilhança da alegação, trata-se de um pressuposto da antecipação de 
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tutela prevista no caput do artigo 273 do Código de Processo Civil que, com base na prova 

inequívoca, forma a verossimilhança da alegação, que é uma grande probabilidade de que as 

afirmações contidas numa pretensão de um processo judicial sejam verdadeiras. 

As expressões jurídicas verossimilhança e prova inequívoca devem ser analisadas 

em um mesmo contexto, pois são dois pressupostos para a concessão de tutela antecipada, 

uma vez que a segunda significa prova idônea, robusta e suficiente, enquanto a primeira é 

aquilo que tem aparência de verdade e que convence o juiz, naquele momento, da certeza dos 

fatos, levando, assim, o juízo à probabilidade bem maior que o “fumus boni iuris” do processo 

cautelar. Assim, a prova inequívoca serve de base para levar o órgão julgador a um relativo 

convencimento da verossimilhança da alegação de uma das partes
46

. 

A proximidade de tais locuções, contudo, leva ao juízo de probabilidade, que 

consiste na preponderância dos motivos convergentes à aceitação de determinada proposição 

sobre os motivos divergentes. Nesse conceito, portanto, a probabilidade é menos que a certeza 

e mais do que a simples credibilidade
47

. 

Até o presente momento, todos os requisitos estavam no caput do art. 273 do Código 

de Processo Civil e eles devem ser cumulativos e somados ao incíso I ou II do mesmo artigo. 

O primeiro requisito que não está no caput é o inciso I, que diz: “I - haja fundado 

receio de dano irreparável ou de difícil reparação”. Desse modo, para que a tutela seja 

concedida, esse inciso precisa ser combinado com o caput do art. 273, além de não existir o 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, não incidindo, assim, na proibição 

contida no parágrafo segundo do art. 273, que diz: “§ 2º Não se concederá a antecipação da 

tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”. 

Portanto, o autor deve demonstrar que, se o provimento não for concedido 

antecipadamente, fatalmente ocorrerá dano irreparável ou de difícil reparação. Deve haver 

uma situação de premente necessidade de antecipação dos efeitos da tutela de mérito. Uma 

vez ocasionada essa premente necessidade, pode-se requerer tal medida antecipatória, ou seja, 

o momento processual de se solicitar a antecipação de tutela é justamente quando os seus 

requisitos estiverem presentes
48

. 

Também poderá ser concedida a tutela antecipada quando estiverem presentes os 

requisitos do caput juntamente com o inciso II do art. 273 do Código de Processo Civil, que 
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diz: “II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu”. Deve também inexistir o requisito negativo do parágrafo segundo do art. 

273, que diz: “§ 2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado.”. Em outras palavras, para que a tutela seja 

concedida, deve haver ausência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. 

Esse dispositivo é fruto de uma preocupação exagerada com o direito de defesa, que 

permeia nosso Código de Processo Civil, e que não permitiu, por muito tempo, a percepção de 

que o tempo do processo não pode ser colocado como ônus exclusivo do autor, como se este 

fosse o único responsável pela demora inerente à verificação da existência dos direitos. 

Por esta visão, o processo civil brasileiro prejudica gravemente o autor que tem, ao 

final do processo, reconhecido o seu direito, pois esse autor terá esperado por todo o decorrer 

do processo sem ter tido contato com aquele bem reinvidicado, beneficiando, assim, em igual 

proporção, o réu da demanda, que continua de posse do bem que não lhe pertencia. Por isso, 

frequentemente, o réu abusa do seu direito de defesa, com o objetivo de protelar, ao máximo, 

a demanda judicial. 

Desse modo, as reformas processuais modificaram o sistema processual civil; 

buscaram atender aos princípios de efetividade, igualdade, equitativa distribuição do tempo 

dentro do processo; possibilitaram que uma das partes pudesse, desde o início, ou em outro 

momento que se mostrasse evidente no processo, ter antecipados os efeitos da tutela para 

garantir que aquele que preenche os requisitos possa gozar do bem almejado por ter a outra 

parte abusado do direito de defesa. 

A tutela antecipada fundada no abuso do direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu, prevista no art. 273, II, pode ser manejada quando o réu, em sua 

contestação, apresenta argumentos meramente protelatórios, com o intuito de procrastinar no 

tempo a satisfação do direito material do autor. 

Desse modo, é na oportunidade da contestação que existe o momento, em tese, 

justamente para o réu se defender contra uma eventual demanda injusta formulada pelo autor. 

Se o réu, não obstante reconhecer legítima a pretensão autoral, limita-se a apresentar 

argumentos vazios e sem fundamentos relevantes, visando unicamente utilizar-se dos efeitos 

maléficos do tempo para evitar que o autor consiga obter seu direito mais rapidamente, 

configura-se o abuso do direito de defesa. 

Enfim, esse requisito só é exigido para a tutela antecipada não urgente, ao lado da 

prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação e da ausência de 
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irreversibilidade do provimento antecipado. Só pode ser requerida após a contestação, uma 

vez que, só diante dessa peça, pode-se inferir se os argumentos do réu são protelatórios ou 

não. 

De tudo o que foi dito acima, só podemos reafirmar que, para a concessão de uma 

medida antecipatória, com base nos incisos I e II do art. 273 do Código de Processo Civil 

Brasileiro – o inciso I, que trata da medida fundada no receio de dano irreparável, e o inciso 

II, que trata do abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu –, existe 

a necessidade do preenchimento do requisito negativo, que é justamente a impossibilidade da 

irreversibilidade da medida concedida. 

Isso é o que nos diz o parágrafo segundo do art. 273 do Código de Processo Civil: “§ 

2º Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado.” A razão de tal instituto se justifica pela precariedade de tal medida, 

que nasceu para ser substituída pela decisão definitiva. 

Desse modo, percebe-se que a preocupação fundamental do legislador 

infraconstitucional é impedir que a medida pudesse se tornar irreversível jurídica e 

faticamente, ou seja, que os efeitos de tal medida não pudessem retroceder à status quo ante, 

prejudicando o réu que possa ter razão e também afetando, com isso, os princípios do 

contraditório e da ampla defesa. 

A irreversibilidade pode ser de duas ordens: uma relacionada à irreversibilidade do 

provimento que concede a tutela antecipada e a outra que trata da irreversibilidade dos efeitos 

produzidos pela concessão da medida. A primeira não pode ser aquela a que o legislador tenha 

se referido, pois todo e qualquer provimento é reversível. E a tutela antecipada é, 

naturamente, reversível, tendo em vista que o juízo por uma técnica de conhecimento 

necessariamente tem o dever de se manifestar ao final do processo, quando este for julgado 

por sentença. 

Já os efeitos produzidos pela antecipação de tutela podem ser irreversíveis, pois, 

uma vez concedida e efetivada, não há como retroceder, tornando-se impossível de voltar o 

status quo ante. Mas é bom que se analise com cuidado essa irreversibilidade, porque, em 

algumas medidas, embora sejam irreversíveis faticamente, não o são pelo lado econômico. 

Tomemos, como exemplo, o deferimento de uma antecipação de tutela de uma 

cirurgia. Uma vez realizada, não há como desfazer a cirurgia, pois isso implicaria risco de 

vida àquele paciente. Mas, por outro lado, essa medida é reversível, pois, economicamente, 

tem como se ressarcir àquele que foi obrigado a, antecipadamente, realizá-la. 
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Contudo, além de analisar o caso concreto, o Estado-Juiz deve, preventivamente, 

antes de conceder qualquer medida antecipatória, procurar fazer o contraditório, ouvir a outra 

parte, pois ela pode e deve levantar tal circunstância, se isso for possível. 

Desse modo, dentre as reformas pontuais que tem sofrido o Código de Processo 

Civil, a que maior destaque merece é a que previu o instituto da tutela antecipada, como tutela 

diferenciada para o processo de conhecimento, mediante a qual, observando-se os requisitos 

legais, é possível satisfazer desde logo o direito do autor. 

Esse instrumento processual tem íntima ligação com os princípios da celeridade e da 

efetividade do processo, já que tem por escopo abreviar os resultados do processo para o autor 

da ação, garantindo, portanto, a satisfação de seu direito antes do momento que seria próprio, 

que é a prolatação da sentença definitiva de mérito. 

Mas, dessa ideia fica uma indagação: como pode uma decisão antecipatória ser mais 

efetiva que a definitiva? Essa é a grande indagação do sistema processual civil vigente no 

Brasil, e a resposta a ela será constuída no decorrer deste trabalho. 

Já a alteração de 2001 e 2002 trouxe a antecipação de tutela da parte incontroversa 

da demanda, prevista no art. 273, § 6.º do Código de Processo Civil. O que significa 

incontrovérsia do pedido? Isso é de fundamental importância para o estudo do tema. O § 6º do 

art. 273 do Código de Processo Civil faz referência expressa a esse termo: “A tutela 

antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou 

parcela deles, mostrar-se incontroverso”. 

Assim, pode-se entender a “incontrovérsia do pedido” como a ausência de um 

confronto de afirmações em torno de um fato alegado pelo autor. Assim, se afirmamos um 

fato e o réu o nega, a controvérsia está instaurada e gera uma questão de fato. Agora, se o 

afirmamos e o réu não o nega, não haverá questão alguma a respeito desse ponto, por ser 

pacífico, tendo a seu favor a presunção de corresponder à verdade. O juiz reputa existente o 

fato confessado ou ao menos não impugnado, sem necessidade de prova
49

. 

Logo, o direito torna-se incontroverso quando, no curso do processo, uma das partes, 

ou ambas, emitiu uma declaração de vontade capaz de eliminar a tensão existente entre a 

pretensão do autor e a pretensão oposta, deduzida pelo réu.  

Enfim, o termo “incontrovérsia do pedido” a que se refere o § 6º do art. 273 do 

Código de Processo Civil nada mais é do que o adjetivo que significa indiscutível, 

indubitável, incontroverso, que não admite controvérsia, ou seja, o direito que se torna 
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evidente no curso processual, que tem como consequência a sua imediata tutela, pois, se 

assim não fosse, o autor arcaria sozinho com todo o tempo do processo, e isso seria muito 

injusto
50

. 

Outro instituto introduzido por essa reforma foi justamente o princípio da 

fungibilidade das medidas antecipatórias e cautelares, previsto no § 7.º do art. 273 do Código 

de Processo Civil, que nos diz: “Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer 

providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos 

pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado”. 

Também não podemos nos esquecer de mencionar a alteração que possibilitou o 

julgamento antecipado da lide, inovação implementada pela Lei n.º 10.352/2001. 

Ao final, todas as reformas, ainda que não mencionadas aqui, tiveram por objetivo o 

aperfeiçoamento do Código de Processo civil nesses pontos, sempre com o objetivo de 

permitir uma justiça mais rápida, efetiva e com uma justa distribuição do tempo dentro do 

processo.  

 

 

 2.4.2 A mera previsão de recurso com efeito suspensivo e a consequente 

inefetividade do processo 

 

 

Como mencionamos anteriormente, o sistema processual civil brasileiro disciplinou 

alguns recursos como de efeito suspensivo, e o principal exemplo disso é o recurso de 

apelação. Isso significa dizer que a mera previsão de uma decisão judicial passível de um 

recurso que tenha efeito suspensivo já impossibilita, desde o nascedouro, a efetividade 

daquela decisão, pois aquele pronunciamento judicial não poderá ser executado ou efetivado 

até o escoamento do prazo para o recurso, ou seja, existe a decisão, mas esta não pode 

produzir efeitos. E se for interposto o recurso, essa ineficácia se prolongará até a sua decisão 

final. 

No caso em estudo, o recurso objeto do nosso trabalho é o recurso por excelência do 

nosso Código de Processo Civil e, por que não dizer, do mundo processual, que é aquele que 

visa combater a decisão de mérito, ou seja, a decisão que põe termo ao processo ou à fase de 

conhecimento, que soluciona o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, 

                                                 
50

MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação de tutela. 8º ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 343/344. 



47 

 

que é a sentença no processo. Esse recurso, conforme já destacamos, é a apelação. 

Para ir de encontro a essa decisão, pela sistemática processual, temos o recurso de 

apelação, que tem previsão legal no art. 520 do Código de Processo Civil
51

. Pelas regras 

atuais do processo, e como regra geral, esse recurso de apelação comporta o duplo efeito, ou 

seja, a decisão está passível de recurso com efeitos devolutivo e suspensivo. Isso gera a 

inefetividade da decisão prolatada para todas as demandas que comportem recurso com efeito 

suspensivo. Mas o dispositivo também menciona casos em que o recurso terá somente o efeito 

devolutivo, nos casos taxativamente mencionados no art. 520 do Código de Processo Civil, 

possibilitando assim a execução provisória da decisão judicial. 

Logo, a adoção de uma casuística fechada, sem possibilidade de, diante de um caso 

concreto, uma melhor análise a respeito de quem poderar ser prejudicado pela duração do 

processo ou pelo aguardo da decisão do recurso, pode prejudicar todas as partes envolvidas no 

processo, independentemente do polo em que estejam, atentando, assim, contra o valor 

justiça
52

. 

Vale ressaltar que vários outros instrumentos normativos preveem situações ou casos 

em que o recurso contra a decisão de mérito de um processo terá efeito meramente devolutivo 

e, com isso, possibilita a execução da decisão proferida, pelo menos a título provisório. 

Além disso, nunca se soube ao certo porque o legislador considerou que certas 

situações são merecedouras de execução provisória e outras não. Até mesmo porque o 

legislador, em muitos casos, não deixa isso explícito, ficando a cargo da hermenêutica 

desvendar essas razões. 

De fato, analisando-se os dispositivos que retiram o efeito suspensivo do recurso –  

que se repita à exaustão, não é a regra do processo civil brasileiro – e, assim, autorizam a 

execução provisória do julgado, tiveram como via condutora o objeto discutido no processo, 

ou seja, a relevância da matéria discutida na demanda
53

. 

Em todas essas situações, inegavelmente, dois valores fundamentais são postos em 

confronto, que são os princípios da efetividade versus o princípio da segurança jurídica. 

Escolher se um recurso terá efeito suspensivo ou não é, consequentemente, discutir esses dois 
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valores essenciais ou fundamentais. 

Pelo princípio da segurança jurídica, pretende-se que uma decisão seja tomada da 

maneira mais segura, de modo que ela dificilmente seja modificada no mesmo processo. Por 

essa razão, a grande maioria dos recursos detém o efeito suspensivo, impossibilitando a 

execução provisória e, desse modo, só possibilitando a sua execução quando uma mesma 

decisão judicial já haja passado por uma dupla revisão, tornando-se cada vez mais difícil de 

ser modificada. 

Já pelo princípio da efetividade, o que se busca incessantemente é a efetivação, a 

agilização e a realização material do que foi decidido pelo Estado-Juiz. Esse princípio vem 

ganhando cada vez mais força no sistema processual civil brasileiro, principalmente, pela 

reconhecida morosidade do Poder Judiciário e, também, pela modernização dos sistemas 

processuais. 

Inegavelmente, o duplo grau de jurisdição e a segurança jurídica, que eram 

verdadeiros dogmas do processo civil clássico, estão perdendo espaço cada vez mais para os 

novos valores que são hoje fundamentos para o processo civil moderno, que segue a bandeira 

da efetividade, especialmente, quando esta não coloca a sociedade em risco iminente. 

Nesse sentido, o legislador infraconstitucional, em muitos casos, tinha de se 

posicionar sobre a executividade a título provisório ou não. Como já era da tradição do 

processo civil clássico, que tinha como premissas a segurança jurídica e o duplo grau de 

jurisdição, sempre se buscou dotar os recursos de efeitos suspensivos. 

Isso começou a mudar posteriormente e, principalmente, com a Constituição Federal 

de 1988 que, no inciso XXXV do art. 5.º
54

, protege não somente o direito material contra 

lesão como também a ameça ao direito. A partir daí, iniciou-se uma nova tutela jurisdicional, 

pautada na proteção de novos direitos, assegurando-se que esse resguardo aconteça da forma 

mais adequada possível. 

Assim, passou-se a prevê motivações de ordem prática, situações em que se 

poderiam excepcionalmente executar provisoriamente as decisões judiciais. Para que isso 

acontecesse, foi se retirando o efeito suspensivo dos recursos em determinados casos nos 

quais se vislumbrassem certas relevância e urgência. Hoje, veem-se inúmeros exemplos de 

casos de sentenças que comportam recurso sem o duplo efeito. 
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Daí surgiu um grande problema, que constituiu uma das maiores inovações ao lado 

da teoria dos princípios: a adoção das cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, 

que se mostram por meio de uma técnica legislativa de deixar em aberto a hipótese de 

incidência e o consequente normativo. Isso pelo fato de o legislador reconhecer a 

impossibilidade de regular todos os fatos da vida cotidiana. Como consequência disso, ao 

intérprete ou julgador do caso concreto, fica a faculdade de aplicar aquela norma diante das 

possibilidades fáticas e reais possíveis. 

O mesmo não aconteceu quanto à opção por quais matérias deveriam ser atacadas 

por recurso de efeito meramente devolutivo ou suspensivo, tendo em vista que os critérios da 

relevância e da urgência são cláusulas gerais, e a opção por uma ou por outra não se deveu à 

análise do caso concreto, mas ao exame minucioso do caso em abstrato. 

Ademais, é importante mencionar que, hoje em dia, todos os direitos merecem a 

mesma proteção do Estado. Isso faz com que todos os direitos necessitem de uma maior 

efetividade processual, estimulando cada vez mais a execução provisória das decisões de 

mérito do Código de Processo Civil, até mesmo porque, a cada dia, as possibilidades de 

ressarcimento em caso de prejuízo são cada vez maiores, e estão diminuindo vertiginosamente 

as hipóteses de dano pelo cumprimento da decisão em caráter provisório. 

Assim, não existe razão para não retirar o efeito suspensivo como regra no recurso 

de apelação e temer por uma execução provisória. Isso representa uma maneira de equilibrar a 

relação processual no sentido de que, enquanto não é proferida a decisão de mérito, quem arca 

com todos os ônus da demora do processo é o autor, e não é justo ele continuar com enorme 

ônus quando já se tem a decisão judicial, e a demanda continua ou se prolonga por motivos de 

recurso. No caso, a melhor solução seria dividir esse ônus com o réu, deixando-o suportar o 

ônus do tempo do processo em todas as esferas recursais. 

Por fim, pretende-se alterar a sistemática processual recursal, para que o recurso de 

apelação seja dotado como regra somente de efeito devolutivo e, execepcionalmente, de 

recurso de efeito suspensivo, e todas as decisões judiciais, sem preferência de matérias, 

possam ser executadas provisoriamente, dando guarida assim ao princípio da eficiência. E, 

ainda, que seja possível ao réu requerer o efeito suspensivo ao recurso quando seja relevante 

sua fundamentação e lhe possa causar grave prejuízo a executividade provisória da decisão. 

Isso já é possível nos casos em que a apelação só tenha efeito meramente devolutivo, 
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conforme o parágrafo único do art. 558 do Código de Processo Civil Brasileiro
55

. 

 

 

 2.4.3 A incongruência do sistema processual civil, que permite a execução imediata 

de uma tutela antecipada e não a permite na sentença 

 

 

Nos dias atuais, o de que mais se fala, em termos de processo civil, é a efetividade 

deste, ou seja, a busca incessante para que esse sistema produza resultados. Para isso, como já 

mencionamos em tópico anterior, as reformas processuais foram todas voltadas 

necessariamente para essa premissa fundamental. E, inegavelmente, a antecipação de tutela 

foi um dos principais institutos que possibilitou a efetividade do processo
56

. 

Neste tópico, trataremos de um ponto de fundamental importância para este trabalho. 

Tendo em vista que um dos objetivos das reformas era justamente encontrar, no sistema 

processual civil, situações que mostrassem dificuldades na efetivação dos processos, a 

mencionada medida foi criada. E isso foi feito em várias situações. Uma delas era justamente 

quando determinado direito se encontrava em litígio e estava em perigo de perecimento, ou 

ainda, em situação de grave urgência, se nenhuma medida fosse adotada. 

Para esses casos, começou-se a utilizar do processo cautelar, que é um tipo de 

processo que visa proteger ou salvaguardar direitos. Mas, posteriomente, começou-se a 

utilizar-se desse instrumento para satisfazer imediatamente alguns direitos e, a partir daí, 

surgiu a antecipação de tutela com todos os seus requisitos, estudados acima. 

Então, podemos dizer que esse instrumento revolucionou o sistema processual civil 

vigente no Brasil e, até mesmo, o nosso Código de Processo Civil, alterando a realidade de 

total inefetividade do processo, haja vista que a efetivação de um direito só seria possível 

quando todo o percurso do processo houvesse sido feito, ou se não houvesse recurso, ou 

mesmo, fosse este julgado, o que se transformou em algo extremamente moroso e inefetivo. 

Nesse contexto, este tópico mostrará a incongruência, a contradição e a distorção 

causadas por tal reforma. Isso se deve ao fato de que o legislador reformista, para tutelar 
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situações relevantes e urgentes de direitos colocados em risco, possibilitou a execução de uma 

decisão interlocutória mediante a tutela antecipada, imediatamente, sem a certeza da 

veracidade dos fatos e fundamentos produzidos pelas partes, ou seja, autorizou a execução 

provisória da mesma decisão e, principalmente, não fez o mesmo para a decisão final de 

mérito, que é quando o juiz julga a lide e encerra sua atividade jurisdicional de acertamento 

do direito, por meio da sentença
57

. 

Assim, serão abordados aqui assuntos como a cognição no Processo Civil Brasileiro, 

cujo estudo é fundamental para se mostrar a incoerência existente no sistema processual atual 

e também para apresentar explicações de como se produz uma decisão judicial. E a produção 

dessas decisões é feita por meio de processos cognitivos. 

Logo, a cognição é a forma, instrumento ou método de se buscar descobrir quem 

realmente tem o direito afirmado por uma parte e contestado pela outra, para que o Estado-

Juiz possa valorar e, por meio de uma decisão, solucionar o caso concreto. Por isso, é tão 

importante se estudar a cognição no sistema processual civil. 

Mas, o que se entende por cognição? Nas palavras de Kazuo Watanabe, 

 

A cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em 

considerar, analisar e valorar as alegações e as provas produzidas pelas 

partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito que são deduzidas no 

processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do judicium, do 

julgamento do objeto litigioso do processo
58

. 

 

Desse modo, a cognição é a técnica ou o método processual de que o juiz se utiliza 

intelectualmente para conhecer, analisar, valorar o caso concreto colocado sob apreciação 

judicial, para que, por meio de técnicas processuais, desenvolvidas no âmbito do processo 

judicial mediante seus atos processuais, se busque encontrar a solução que mais se aproxime 

da realidade fática, e por que não dizer, da verdade, a fim de que possa proferir uma decisão, 

que pode ser um despacho, uma decisão interlocutória ou uma sentença, realizando, dessa 

forma, o direito material almejado pelas partes e se aproximando ao máximo do valor justiça. 

Logo, a cognição é de fundamental importância para a solução do caso concreto, 

uma vez que, por meio dela, o juiz elabora um processo intelectivo em todo o percorrer do 

processo judicial, em todos os seus atos, em todas as suas fases, dirigindo-se a reconstruir 

todos os fatos que geraram aquele conflito. 
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Para isso, é extremamente importante o estudo de todo o desencadear de atos que 

possam verdadeiramente demonstrar como a decisão judicial foi construída e que métodos 

foram utilizados para se chegar a ela. A partir disso, desenvolve-se um processo intelectivo do 

julgador, que tenta desvendar as minúcias do processo judicial e, assim, cumprir o seu papel 

que é entregar a prestação jurisdicional. 

Ademais, trazendo para efeitos práticos, esse processo cognitivo passa por três fases 

fundamentais, ou seja, o processo intelectivo desenvolvido pelo juiz passa necessariamente, 

em todos os processos, pela análise dos pressupostos processuais, pelas condições da ação e, 

por fim, pelo mérito da demanda
59

. 

Assim, esses elementos devem ser analisados rigorosamente nessa ordem, ou seja, 

há todo um percurso para o juiz conhecer e examinar o mérito da causa. Esse fato, por si só, já 

demonstra inicialmente a contradição do sistema processual civil, que autoriza a execução de 

uma decisão tomada no início do processo e não autoriza a execução da sentença, que é 

determinada depois de longo trâmite procedimental. 

A cognição, no processo civil brasileiro, divide-se em dois planos, que serão objeto 

de análise individualizada. São eles: o plano horizontal e o plano vertical. No plano vertical, 

investiga-se o conhecimento quanto ao grau de profundidade, sendo classificado como 

cognição sumária e cognição exauriente. Já o plano horizontal trata da amplitude e da 

extensão do conhecimento do juiz sobre as demandas, ou seja, por esse plano, analisam-se 

todos os requisitos objetivos do processo, que são os pressupostos processuais, as condições 

da ação e o mérito da demanda, podendo o conhecimento, nesse plano, ser parcial ou pleno
60

. 

Vamos tentar estudar esses conceitos para melhor compreender todo o processo 

cognitivo que é desenvolvido pelo juiz na prestação da tutela jurisdicional, pois é necessário 

que se conheça o que é uma cognição sumária e exauriente, assim como a cognição parcial e 

plena. 

Desse modo, o primeiro plano a ser estudado é o vertical, que se subdivide em 

conhecimento sumário e conhecimento exauriente. A cognição sumária é aquela que tem 

origem no direito romano e significa um conhecimento superficial, sem um grau de 

profundidade do objeto litigioso. Podemos dizer que é uma cognição que não inclui todos os 

elementos do processo. O que realmente conta nessa técnica é a credibilidade passada pelas 

partes na relação triangular entre o autor, o juiz e o réu do processo judicial, algo de extrema 
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importância para um juízo sumário
61

. 

Assim, nesse juízo de credibilidade, ela pode se manifestar de três modos distintos e 

bastante próximos, que é a possibilidade, a verossimilhança e a probabilidade. A possibilidade 

é o primeiro grau de aparência de um direito. Podemos dizer que é a probabilidade mínima de 

que a parte está dizendo a verdade. Já o juízo de verossimilhança, nessa mesma ideia 

conceitual, é a probabilidade média, e a própria probabilidade é a aparência da verdade em 

grau máximo
62

. 

Nesse sentido, a linha de diferenciação entre esses institutos é por demais tênue, e 

elas se mostram em uma linha gradualmente lógica do encontro da verdade, ou seja, elas são 

um caminhar rumo ao encontro da veracidade do que está dentro de um processo judicial. 

Assim, quando falamos em possibilidade, estamos nos referindo a um fato que pode ser 

verdadeiro. Já quando falamos de verossimilhança, tratamos de algo que tem aparência de ser 

verdade e, por último, quando falamos em algo provável, referimo-nos a tudo aquilo que se 

pode provar como verdadeiro. Desse modo, verificamos que esses conceitos são bastante 

próximos, mas se mostram numa ordem gradual de aproximação e de reconhecimento da 

verdade, pelo menos no âmbito do processo
63

. 

Levando em conta esses ensinamentos, concluímos que, em um juízo de cognição 

sumária, o julgador jamais poderá alcançar a verdade ou a certeza do que está posto em um 

processo judicial, pois se trata de um juízo provisório, que será mais bem investigado nas 

demais fases do processo, por outros juízos de cognição em busca da tão sonhada verdade. 

Mas, então uma dúvida pode surgir: para que serve essa cognição sumária, se ela é 

uma mera probabilidade de que alguma parte esteja com a razão? A resposta a esse 

questionamento estar relacionada ao motivo para o surgimento desse tipo de cognição, que é a 

necessidade de o julgador apreciar e ter de decidir questões de urgência, também chamadas de 

tutelas de urgência.  

Vale mencionar que essas tutelas foram medidas criadas para regimes de exceção, ou 

seja, em hipóteses em que o direito de uma parte estivesse em perigo de lesão ou já estivesse 

sendo lesionado e necessitasse de uma medida para que isso cessasse imediatamente. 

Ainda no plano vertical, existe a cognição exauriente, também chamada de cogição 

ou conhecimento completo da demanda, que significa uma cognição elaborada por um juízo 

de conhecimento, em que todos os atos foram praticados de acordo com o sistema processual 
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civil vigente, ou seja, foram cumpridos os princípios constitucionais processuais, bem como 

todas as etapas ou fases foram rigorosamente cumpridas, o que implica dizer que se passou 

pelas fases de postulação, saneamento e instrução até chegar à fase final, que é a fase 

decisória. Assim, esse tipo de cognição é feita da forma mais aprofundada possível, para que o 

juiz possa verdadeiramente encontrar a certeza e a verdade do processo. Ela não sofre 

nenhuma limitação no campo da profundidade e, por isso, é justamente essa decisão que é 

passível de coisa julgada material
64

. 

Como já mencionamos anteriormente, existe também a cognição no plano 

horizontal, que é aquela que se subdivide em cognição parcial e cognição plena. Para entendê-

la, temos de ter conhecimento dos elementos objetivos do processo, que são os pressupostos 

processuais, as condições da ação e o mérito da causa. 

Por essa técnica de conhecimento, analisam-se quantos elementos são conhecidos 

para saber se a cognição é plena ou parcial. Se todos os elementos, pressupostos processuais, 

condições da ação e o mérito da causa forem conhecidos, pode-se dizer que a cognição é 

plena. Já se somente um ou dois dos elementos forem conhecidos, bem como se somente um 

elemento for conhecido, a cognição será parcial. 

Desse modo, se o juiz, no ato da prestação jurisdicional, conhece somente os 

pressupostos processuais, ou estes e as condições da ação, temos a cognição parcial. De outro 

modo, se ele conhece os pressupostos processuais, as condições da ação e também o mérito da 

causa, teremos a cognição plena.  

De fato, diante desses conceitos, a cognição é uma técnica processual voltada a 

desvendar a verdade em um processo judicial, o que necessariamente todo juiz faz no 

desenrolar dos conflitos postos diante do Poder Judiciário. Assim, mediante todo e qualquer 

processo, o juiz se utiliza das técnicas de cognição, que são de fundamental importância para 

o julgador tomar a sua decisão. As duas principais decisões existentes no sistema processual 

civil são as decisões interlocutórias e as sentenças de mérito.  

Vale mencionar que as decisões interlocutórias são geralmente sumárias, uma vez 

que se utilizam das técnicas de cognição sumária e não demandam um alto grau de 

aprofundamento para que o juiz tome a sua decisão, de modo que este faz um mero juízo de 

probabilidade. Até pelo fato bastante simples de que elas são tutelas de urgência e, dessa 

forma, são tomadas geralmente no início do processo ou quando não dá para fazer uma 

instrução probatória exauriente. 
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Já as sentenças de mérito são decisões tomadas por cognição exauriente, completa, 

quando o grau de profundidade é máximo e em que se encontra a verdade, pelo menos, a 

processual. Além disso, foram ultrapassadas todas as fases do processo, ou seja, a 

postulatória, a saneatória, a instrutória e, ao final, chega-se à fase da decisão por uma 

cognição plena, após haverem sido analisados os pressupostos processuais, as condições da 

ação e o mérito da causa.  

Para cada uma dessas decisões, cabe um tipo de recurso diferente. Para as decisões 

interlocutórias, o recurso cabível é o recurso de agravo. Já para as sentenças de mérito, o 

recurso é o de apelação. E, como consequência desses recursos e de seus efeitos, temos o 

agravo com o efeito meramente devolutivo, e a sentença, via de regra, com o duplo efeito: 

devolutivo e suspensivo.  

Isso é extremamente importante para o deslinde do objeto deste trabalho. Ele tem 

como objeto principal o recurso de apelação sob a ótica da efetividade, principalmente, após a 

reforma processual de 1994, que inseriu o instituto da tutela antecipada no ordenamento 

jurídico brasileiro. Isso porque ela possibilitou a execução imediata de uma decisão 

interlocutória, o que até então não existia e foi inegavelmente um avanço para o sistema 

processual civil, embora, como já mencionado, haja trazido contradições para o sistema, tendo 

em vista, principalmente, a possibilidade de execução dessa medida antecipatória e a 

impossiblidade de execução de uma sentença de mérito.  

Nesse contexto, possibilitou a execução provisória de uma decisão interlocutória, 

feita por uma cognição sumária e superficial, sem profundidade na demanda, e até os dias 

atuais, impossibilitou a execução da tutela jurisdicional mais esperada pelas partes, que é a 

sentença de mérito do juiz. Essa sentença é feita com base em uma cognição plena, 

exauriente, profunda, decorrente do conhecimento de todas as fases do processo e, ainda, de 

todos os elementos objetivos, buscando a verdade possível no processo.  

Assim, fica a indagação: como pode uma decisão sumária ser executada e outra, 

profunda e exauriente, não? Como uma decisão com base em probabilidade pode ser 

executada e outra, pautada na certeza, não o ser? Antes de qualquer resposta, o objeto de 

discussão não é se uma decisão interlocutória deve ou não ser executada, pois suas origem e 

razão de ser são razoavelmente comprovadas científica ou doutrinariamente. A discussão visa, 

de fato, mostrar a contradição desse sistema
65

.  

Essas são as distorções existentes no sistema processual civil brasileiro, em que a 
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efetividade processual de uma decisão interlocutória é maior que a da sentença de mérito do 

juiz, que é feita com base em cognição exauriente, profunda, com base na certeza, e depois de 

respeitado todo um trâmite processual. Ou seja, a decisão que concede a tutela antecipada é 

mais efetiva que a decisão final de mérito, que presta a própria tutela jurisdicional
66

. Isso 

atenta gravemente contra o princípio da efetividade, pois se executa imediatamente uma 

decisão com base em probabilidade e não na certeza.  

Mas onde está o erro? Não é na possibilidade da antecipação de tutela, pois esta se 

justifica na inafastabilidade do controle jurisdicional. E se existe um mero temor de perigo de 

lesão aos bens juridicamente tutelados, tem de haver a sua devida proteção. O fato é que a 

impossibilidade de execução da sentença, nos dias de hoje, atenta gravemente contra o 

princípio da efetividade, gerando uma demora na prestação jurisdicional e uma 

descredibilidade das decisões de primeiro grau, passando a sensação de que o juiz pode muito 

num juízo de probabilidade e muito pouco num juízo de certeza
67

. Talvez por isso existam, 

hoje em dia, tantos pedidos de tutela antecipada sendo feitos nos processos judiciais.  

Por fim, a realidade do sistema processual brasileiro gera uma grave contradição ao 

autorizar a execução provisória da tutela antecipada e não fazer o mesmo em relação à 

execução provisória da sentença de mérito do juiz, acabando por desvalorizar as decisões de 

primeiro grau de jurisdição, fugindo à lógica das técnicas de cognição e violando o princípio 

da efetividade processual, que é um dos valores mais desejados na sociedade atual. Ou seja, 

deseja-se uma efetiva tutela jurisdicional do Estado e, para isso, tem-se de corrigir essa 

contradição existente, retirando o efeito suspensivo da apelação como regra geral e 

possibilitando a execução provisória das sentenças de mérito dos juízes de primeiro grau. 

 

 

 2.4.4 A justa distribuição do tempo no processo 

 

 

Inegavelmente, a morosidade processual é o tema mais debatido no que tange aos 

sitemas processuais vigentes no mundo todo. Até mesmo porque a sociedade passa por um 

processo contínuo de modificação e, hoje, exige-se muito mais que no passado, pois a 

sociedade atual passou a se comunicar muito rapidamente. As relações sociais e comerciais 

ganharam uma dimensão muito maior e, principalmente, passaram a ser mais rápidas, 
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eficientes e céleres. Isso tudo exigiu também dos órgãos e instituições públicas uma maior 

agilidade, uma resposta mais eficiente às demandas sociais e ao cumprimento do seu papel. 

Nesse caminhar, a sociedade moderna clama por um sistema processual capaz de 

atender às demandas sociais, que seja um processo de fácil acesso, efetivo, eficiente e 

adequado. Ou seja, o tempo do processo passou a ser um dos assuntos mais importantes na 

seara processual. Essa morosidade gerou diversas discussões, tentando se encontrar algumas 

soluções para elas, e se passou a enxergar o tempo do processo como um ônus, um encargo, 

um peso que, em determinada situação, ficará sob a responsabilidade de alguém. 

Mas, esse talvez seja o grande problema existente, pois se o maior problema do 

sistema processual vigente é a morosidade, o ônus do tempo no processo tem necessariamente 

de ser distribuído entre as partes deste, o que não vem acontecendo atualmente, pois, pelas 

regras atuais, o processo só prejudica o autor porque é, este que, a todo tempo, está arcando 

com esse ônus. 

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni diz: “A disputa pelo bem da vida 

perseguido pelo autor, justamente porque demanda tempo, somente pode prejudicar o autor 

que tem razão e beneficia o réu que não tem”
68

. Ou seja, o autor afirma que tem um direito, 

mas em nenhum momento dispõe do bem pretendido. Por isso, ele é o único prejudicado com 

o tempo gasto no processo para se aferir quem realmente tem razão e, sendo autor da 

demanda, ele estaria sendo prejudicado duas vezes. 

Dessa forma, vemos claramente que o ônus do tempo do processo, nos moldes em 

que está sendo colocado hoje em dia no Código de Processo Civil Brasileiro, fica no encargo, 

exclusivamente, do autor do processo, pois o sistema processual civil previu um procedimento 

ordinário padrão para todas as demandas sociais, com fases bastante longas e que cultuam 

excessivamente o direito de defesa. 

Isso tem, como consequências danosas, a morosidade e a inefetividade do processo. 

Assim, várias reformas foram implementadas, tentando sumarizar processos e procedimentos, 

bem como buscando atender às demandas e minimizar o problema da moridade jurisdicional. 

Vale lembrar outra ideia de Luiz Guilherme Marinoni: “De nada adianta a doutrina 

continuar afirmando, retoricamente, que a justiça atrasada é uma injustiça, se ela não tem a 

mínima sensibilidade para perceber que o processo sempre beneficia o réu que não tem 

razão”
69

. 
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Para entender o ônus do tempo no decorrer do processo, é preciso observar e 

entender o que as partes pretendem com este. O autor pretende o reconhecimento do direito 

almejado e, sem dúvida, a satisfação desse direito. Ou seja, o autor pretende a modificação do 

estado anterior, em que o réu se encontra de posse e desfrutando do bem desejado, e ele não. 

Já o réu se opõe a essa pretensão e busca, a todo custo, demonstrar que o autor não tem razão 

e manter a situação com está, sem nenhuma modificação. Ora, ele mantém o bem em sua 

posse e fará de tudo para continuar mantendo-a. 

Vale mencionar que, por todo o tempo do processo, o bem da vida almejado fica à 

disposição do réu, podendo este usar esse bem e dispor dele. Por isso, quanto mais tempo 

durar o processo, melhor para o réu, que não será desapossado do seu bem. Por isso, todo o 

ônus do tempo do processo fica para o autor, que, pelas regras atuais, só terá direito de gozar 

do bem após a decisão do tribunal de apelação.  

Mais uma vez, isso demonstra claramente que o mencionado autor tem razão. Ou 

seja, o maior prejudicado com o tempo do processo é o autor que tem razão e o maior 

beneficiado é justamente o réu, que não tem razão
70

. Assim, quanto maior for o tempo de 

duração do processo, maior será o benefício do réu e o prejuízo do autor por não poder dispor 

daquilo a que tem direito. Logo, para o réu vale tudo, criar qualquer incidente processual ou 

até mesmo recorrer da decisão para prolongar o processo e dispor do bem ao máximo 

possível. 

Como consequência desse raciocínio, vemos abertamente que o ônus do tempo do 

processo ficou exclusivamente para o autor, que ingressa com uma demanda judicial, 

buscando a recomposição do bem lesionado ou ao menos ameaçado de lesão e tem 

necessariamente de esperar por todas as fases do processo, sejam elas postulatórias, 

saneatórias, instrutórias e decisórias e até mesmo, como já mencionamos, pelas fases 

recursais, para poder pretender dispor do bem da vida postulado judicialmente. 

Mas isso se mostra plenamente natural diante do nosso sistema de justiça, segundo o 

qual uma decisão não pode ser proferida sem que seja respeitado o devido processo legal, o 

contraditório, a ampla defesa e todos os demais princípios contitucionais e normas 

infraconstitucionais procedimentais. 

Vale mencionar que nosso Código de Processo Civil deve respeitar todos esses 

princípios, mas, pelos princípios de acesso à justiça, efetividade e eficiência, o jurisdicionado 

merece ter não somente o acesso à justiça, ou seja, a oportunidade de ir a juízo, mas também 
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de ter um processo dentro de um tempo razoável, adequado as suas demandas, efetivo, 

eficiente e que produza um resultado aproximado do que é desejado pelas partes, 

principalmente, daquele que tem razão. 

Todavia, por que se fala em resultado aproximado? Porque, na verdade, a pretensão 

do autor é ter imediatamente aquele objeto ou bem pretendido. E isso não é possível e jamais 

o será, pois a prestação jurisdicional é algo que demanda algum tempo. Não há como a 

prestação jurisdicional ser prestada imediatamente, pois ela requer um certo tempo. 

Então, parte-se do princípio de que o processo demora, ou seja, ele leva tempo para 

ser solucionado, mas o que realmente o sistema processual civil ainda não fez foi uma justa 

distribuição do tempo no processo ou do ônus desse tempo. Ou seja, o encargo da demora do 

processo ficou única e exclusivamente sobre os ombros do autor. E o réu, será que ele também 

não tem o dever de suportar esse ônus? 

Para se comprovar isso, basta relembrar um tópico anterior, no qual se falou do 

instituto da tutela antecipada, que teve como objetivo principal efetivar a prestação 

jurisdicional desde o início do processo de conhecimento e, também, distribuir o ônus do 

tempo do processo, ou seja, possibilitou, com tal instituto, fazer com que o réu arque com o 

ônus desse tempo, tendo em vista que a medida antecipatória possibilitará ao autor gozar do 

bem pretendido no decorrer do processo, invertendo totalmente a ordem do processo civil 

clássico. 

Vale lembrar que a reforma processual que introduziu a tutela antecipada previu essa 

medida quando estivesse presente o abuso do direito de defesa por parte do réu. O objetivo de 

tal medida foi fazer uma justa distribuição do tempo do processo, justamente quando a parte 

ré estivesse abusando do seu direito de defesa, visando prolongar a lide. Desse modo, buscou-

se dar efetividade a esse processo que tenha abuso no direito de defesa e, principalmente, 

inverter o ônus da demora do processo
71

. 

O direito de defesa é garantido constitucionalmente, mas necessariamente deve ser 

exercido dentro de limites, pois nenhum direito é absoluto ou pode ser exercido 

irrazoavelmente. Até mesmo porque tanto o direito de defesa, quanto o acesso à justiça e a 

efetividade processual são garantias constitucionais e são fundamentos para uma justa 

distribuição do ônus do tempo do processo
72

. 

Ocorre que, o sistema processual, como está posto, pode prejudicar de inúmeras 
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maneiras o autor da demanda. Uma delas é justamente a demora na tramitação do processo na 

primeira instância, que demanda um bom tempo e, por si só, pode fazer perecer o direito. Por 

isso, criou-se a técnica de antecipação de tutela para os casos de urgência, bem como para ser 

utilizada no caso abuso do direito de defesa e, assim, fazer uma justa distribuição do tempo do 

processo. 

Outrossim, vale ressaltar que o objetivo fundamental do réu no processo é convencer 

o juiz de que o autor não tem razão, o que muitas vezes não acontece. Ele, em algumas 

situações, busca incessantemente o prolongamento da lide para se manter de posse do bem 

pretendido pelo autor, mesmo que saiba que o autor está com a razão. Assim, retoma-se a 

afirmação de que o processo prejudica o autor que tem razão e beneficia o réu protelador
73

. 

Nesse contexto, fica mais que provado que todo encargo, gravame ou ônus do 

processo fica única e exclusivamente para o autor da demanda. E o que é mais grave é que 

esse peso não se dá somente no decorrer do processo no primeiro grau de jurisdição, mas se 

prolonga pela fase recursal, ou seja, na fase da apelação, quem suporta todo esse encargo é o 

autor, pois, no sistema atual, a apelação é recebida, como regra geral, no duplo efeito, e isso 

gera a suspensividade da decisão que provavelmente tenha reconhecido o direito do autor. 

A indagação que se faz é: que distribuição do tempo do processo é essa? Como o 

autor, que arcou com a demora do processo por toda a primeira instância e teve seu direito 

reconhecido, ainda terá de arcar com esse peso durante toda a tramitação do recurso de 

apelação? 

Essas são questões difíceis de serem resolvidas, principalmente porque o sistema 

processual não nos dá solução, e essas regras são justamente impostas por esse sistema 

processual. Para que isso seja solucionado, há que se modificar a sistemática atual do Código 

de Processo Civil, nos termos que estão sendo propostos neste trabalho. 

Uma das razões para essa modificação, vista no tópico anterior, é justamente a 

incoerência de se efetivar uma medida de urgência, baseada em cognição sumária, e não 

executá-la quando a medida for elaborada com base em uma cognição exauriente e por um 

provimento final de mérito. 

Que estamos diante de um conflito de princípios constitucionais, não há dúvidas. De 

um lado, temos o princípio da segurança jurídica e, de outro, o acesso à justiça e a efetividade 

desta. Outro princípio que é de fundamental importância para a solução desse conflito é o 

princípio da isonomia ou igualdade, pois vemos claramente que não existe justa e igualitária 
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distribuição do tempo do processo ou que não existe distribuição alguma, sendo o ônus do 

tempo do processo totalmente do autor, que espera toda a primeira instância e a fase recursal 

também, o que fere frontalmente o princípio da isonomia. 

Desse modo, para se restabelecer a isonomia, há necessariamente que se fazer uma 

justa distribuição do tempo do processo
74

. Em um primeiro momento, criou-se a tutela 

antecipada, buscando-se esse objetivo, mas hoje se vê claramente que a possibilidade de se 

fazer execução quando se estiver diante de uma antecipação de tutela e não fazê-la diante da 

sentença de mérito é um ônus por demais pesado para o autor. Consequentemente, colocaria 

ainda mais em risco seu direito, gerando uma completa inefetividade do processo e ferindo 

frontalmente a igualdade, já que privilegia ainda mais aquele que não teve seu direito 

reconhecido processualmente.  

Esse não pode ser o objetivo do judiciário, o de privilegiar quem não tem direito 

algum em detrimento de quem tem razão e já teve o reconhecimento desse direito. O processo 

é um instrumento garantidor de justiça, valor máximo na Constituição Federal de 1988. 

Assim, se o autor já obteve a confirmação do seu direito pelo juiz no primeiro grau, depois de 

toda uma cognição exauriente, que ultrapassou todas as fases de um processo regular, é 

contraditório dizer que essa decisão não vale por causa do efeito suspensivo do recurso de 

apelação ou que o autor terá de arcar com mais esse ônus do tempo do processo. Portanto, que 

se retire esse efeito como regra geral do recurso de apelação.  

Enfim, por uma medida de justiça, é imperioso que seja distribuído o ônus do tempo  

do processo e, para isso, o mais conveniente seria o autor suportar o encargo desse tempo até 

a sentença de mérito. Mas, uma vez proferida essa sentença, esse ônus deve ser redistribuído 

para o réu e, assim, autorizada a execução provisória da sentença, com a consequente 

modificação dos efeitos do recurso de apelação. Ou seja, a solução para tal problemática é a 

alteração do art. 520 do Código de Processo Civil, para transformar em regra somente o efeito 

devolutivo, suprimindo o efeito suspensivo da regra geral. 

 

 

 2.4.5 A valorização das decisões de 1.º grau e o desestímulo aos recursos meramente 

protelatórios 
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Como consequência do objeto principal deste trabalho, que, sem dúvida, é a 

valorização das decisões de primeiro grau de jurisdicição mediante a efetivação dos seus 

julgados, serão abordados argumentos de extrema relevância, que são: as razões ideológicas 

para o desprestígio das decisões proferidas pelos juízes da primeira instância; os motivos para 

a valorização das decisões de primeiro grau; e a busca incessante de desestimular um número 

excessivo de recursos meramente protelatórios. Esses são mais três fundamentos para o 

embasamento do ato de se retirar do recurso de apelação o efeito suspensivo como regra, e só 

se passar a admiti-lo em regime de exceção. 

Inicialmente, vale mencionar que a estrutura recursal existente no nosso sistema 

jurídico é um dos maiores responsáveis pela morosidade no sistema processual civil 

brasileiro, e que essa estrutura está fundada principalmente em uma ideologia autoritária e 

concentradora de poder. E isso se justifica pelo fato de que, quanto mais elevado for o grau de 

jurisdição, menor será o número de recursos e maiores as possibilidades de execução dos 

julgados, ou seja, maior a sua valorização ou a capacidade para que suas decisões sejam 

efetivamente postas em prática. 

De fato, existem inúmeros problemas a serem apontados no nosso sistema recursal, 

mas, mesmo sem adentrar agora em alguns desses problemas, vale ressaltar que o sistema 

recursal como um todo foi desenvolvido principalmente por razões de desconfiança no 

magistrado que tem a inculbência de julgar um conflito, ou seja, o sistema, como está posto 

nos dias de hoje, fomenta uma grande desconfiança no julgador de primeiro grau e passa a 

considerar os órgãos de grau superior de hierarquia judicial com uma certa garantia de que 

suas decisões estão corretas
75

. 

Nesse sentido, Ovídio A. Baptista da Silva ressalta: “Os recursos são, ao mesmo 

tempo, expressão de desconfiação no magistrado de grau inferior, e esperança depositada 

nos escalões superiores da hierarquia judicial, até que se atinja seu grau mais elevado, 

contra cujas sentenças não mais caiba recurso”
76

. 

A ideologia centralizadora, autoritária e burocrática é revelada pelos históriadores do 

direito processual, que encontram na antiguidade, mais especificamente, no direito romano, 

sistemas processuais nos quais sequer existia recurso das decisões judiciais, algo que jamais 

poderia ser pensado na modernidade. Mas, necessariamente, é um fato a ser considerado, em 
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virtude da confiança e da valorização que eram creditadas aos magistrados daquela época. 

Assim, no passado, as decisões dos juizes eram verdadeiramente consideradas, 

detendo um alto grau de legitimidade, contrariamente ao que se constata na 

contemporaneidade, quando os juízes de grau inferior não possuem tal legitimidade, 

especialmente, por existir um excessivo número de recursos contra as suas decisões, 

enquanto, no que se refere aos de grau mais elevado, esse número tem cada vez mais 

diminuído, o que confere uma maior efetividade às suas decisões. Por essa razão, o posto mais 

alto da estrutura jurisdicional detém um máximo grau de legitimidade e, consequentemente, 

de executividade, justamente por suas decisões não serem passíveis de recurso e contarem 

com o grau máximo de confiança
77

. 

Portanto, essa ideologia concentradora e autoritária é fruto de uma concepção 

cultural da modernidade, que não valoriza a magistratura e, principalmente, enxerga-a com 

desconfiança. Essa desconfiança ou falta de credibilidade começou com a exigência de uma 

devida argumentação, fundamentação das decisões para que elas possam valer e ter a 

legitimidade necessária. Além disso, não podemos esquecer que, a partir dessa fase, houve a 

criação de um sistema recursal, o que só mostrou ainda mais o grau de desconfiança no 

judiciário. 

Todavia, toda essa desconfiança existente em torno da magistratura não contribui 

para um bom desempenho das suas funções, pelo contrário, deixa o julgador extremamente 

constrangido e pressionado no exercício de suas funções. Isso inegavelmente não contribui 

para o bom desempenho da judicatura, tendo em vista que esta, para um bom e efetivo 

exercício, deve ter liberdade e independência, bem como contar com a confiança de todos, 

para que, a partir de um estudo da ciência jurídica, possa, pelo seu sentimento de justiça e de 

responsabilidade, cumprir o seu papel. 

Mas a realidade que constatamos hoje é completamente direferente da que se prega, 

pois a necessária liberdade para a atuação da magistratura vem cada vez mais perdendo força, 

em decorrência de um sistema repleto de recursos contra os escalões mais baixos do judiciário 

e, também, da pouca efetividade de suas decisões. 

Vale ressaltar que, mesmo sendo do conhecimento de toda a comunidade jurídica 

que o excessivo número de recursos, a concentração de competências nos tribunais superiores, 

a pouca efetividade das decisões das instâncias inferiores são fatores preponderantes para a 

morosidade jurisdicional, ninguém aqui no Brasil está disposto a mudar essa situação, 
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principalmente, por razões ideológicas de concentração de poder. 

Assim sendo, para verdadeiramente reverter essa situação, seria necessário 

redistribuir algumas competências, especialmente, retirando-as dos órgãos mais elevados do 

judiciário e transferindo-as para as instâncias ordinárias, fazendo verdadeiramente com que 

eles funcionem como órgãos excepcionais, para tratar de assuntos de alta complexidade e que 

tenham repercursão em toda a sociedade, diminuindo drasticamente o número de recursos, 

modificação dos seus efeitos, para dar mais efetividades às decisões de primeiro grau. 

Todavia, o que se tem feito no sistema processual brasileiro é justamente o contrário, 

ou seja, há um significativo fortalecimento das instâncias superiores, tendo em vista, cada vez 

mais, uma concentração de poder ou de competências nas mãos dos tribunais superiores. E 

todo esse movimento tem resquícios na passagem do absolutismo político para o absolutismo 

legal. 

De fato, o absolutimo político foi um movimento político e ideológico que pregava a 

concentração de poder nas mãos do soberano ou do monarca da época. Consequentemente, 

todas as decisões, normatizações e interpretações eram feitas por aquele que detinha esse 

poder. Mais tarde, esse regime político foi perdendo força e sendo bastante contestado pelos 

que faziam parte da sociedade. Passou-se então a um regime que hoje podemos identificar 

como uma espécie de absolutismo legal, onde se pregava uma ideologia da supremacia da lei. 

Essa mudança, se, por um lado, representou uma grande evolução, posto que não vigia a 

soberania de uma única pessoa, por outro, conduziu ao império da lei, que, por sua vez, era 

feita por um grupo de pessoas. 

Mas, irremediavelmente, esse absolutismo legal passou a ter pontos negativos que 

geraram até mesmo atrocidades na história da humanidade. Isso decorreu de uma 

interpretação de uma escola jurídica, o possitivismo jurídico, desprovido de qualquer cunho 

valorativo, como se a letra da lei só tivesse um único sentindo, um sentido fechado, sem 

possibilidade de análise e ponderação. Assim, qualquer outra forma de pensar que fosse de 

encontro a esse sistema passaria a ser encarado com desconfiaça. 

Dessa forma, esse era um dos fatores para a desconfiança que se tinha na 

magistratura, pois, na visão do absolutismo legal, era dever do magistrado ser uma espécie de 

porta-voz da vontade da lei, e tudo que fugisse a essa ideia seria fruto de um autoritarismo 

judicial. 

Assim, cabia ao magistrado o reconhecimento do que estava na lei, sem nenhuma 

possibilidade de liberdade interpretativa, sem nenhum juízo de valor, cabendo somente a ele 
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desvendar a vontade da lei, ou o único sentido possível dela. Nesse sentido, Ovídio A. 

Baptista da Silva diz: “Para nossa compreensão do Direito, ou o juiz é a „boca da lei‟ ou é 

arbitrário. O „termo médio‟ que poderia quebrar o pensamento „binário‟, a figura de um juiz 

não arbitário, que se valesse, no entanto, de um poder apenas „discricionário‟, vai além da 

compreensão do sistema”
78

. 

Essa concepção ideológica que, infelizmente, nos dias de hoje, ainda prevalece no 

sistema processual civil do brasileiro é uma concepção completamente equivocada. Assim, a 

concepção que parte da premissa de que a lei pode solucionar todos os problemas da 

sociedade é uma completa inverdade, tendo em vista que a lei, assim como o Direito, sempre 

foram e serão incapazes de acompanhar os fatos sociais e de abranger todo o direito que 

regule a sociedade como um todo. 

A esse respeito, posiciona-se Ovídio A. Baptista da Silva: “A doutrina, porém, parte 

de dois pressupostos equivocados. Primeiro, imagina que a lei contenha todo o direito; que, 

como sustentam as correntes do positivismo moderno, a justiça não seja problema do juiz. A 

justiça seria um problema do legislador: ou o juiz aplica a lei ou será irremediavelmente 

injusto (Hobbes)”
79

. 

No âmbito desse contexto, o magistrado que julga com base ou não na lei teria seu 

julgamento considerado “certo ou errado”, criando-se um raciocínio lógico matemático em 

que os pronunciamentos judiciais estariam “certos” se julgados com base na lei e “errados” se 

não seguissem os parâmetros desta ou não representassem a sua verdadeira vontade. Destarte, 

a formatação dessa ideologia nos leva à conclusão de que a lei só poderá ter uma única 

interpretação possível, cabendo ao juiz buscar revelar essa vontade e manifestá-la na sua 

sentença, de maneira fundamentada. 

Dessa ideia de “certo ou errado”, decorre um raciocínio matemático, de fácil 

julgamento por quem está diante de um problema judicial, principalmente quanto ao fato de 

suas conveniências haverem ou não sido atendidas. Assim, é da própria natureza do homem 

ser reconhecidamente insatisfeito. Desse modo, uma vez insatisfeito com uma decisão 

judicial, desenvolverá necessariamente o entendimento de que essa decisão não está correta, 

ou seja, uma vez não sendo atendidas as suas pretensões, obrigatoriamente será conduzido a 
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entender a decisão como errada, passando a impugná-la mediante recurso
80

. 

Ocorre que o mundo do direito não pode ser simplesmente visto como as ciências 

exatas, como a matemática ou outra ciência que produza um resultado independentemente de 

qualquer época. As ciências jurídicas constituem uma realidade completamente diferente, com 

uma possibilidade de modificação enorme, pois a celeridade ou a mutabilidade inerentes à 

realidade social são inimagináveis.  

Dessa forma, reduzir o juiz a ser um mero repetidor de uma norma anteriormente 

posta, um mero descobridor da vontade da lei, apenas com a função de desvendá-la e declará-

la em um pronunciamento judicial, sem nenhuma margem de interpretação ou de criação do 

direito, é, no mínimo, abraçar a ideologia centralizadora, autoritária e burocrática. 

Fala-se que estamos vivenciando uma nova fase do direito no mundo, em que a 

teoria dos princípios passa a ser defendida por muitos, especialmente, aqui no Brasil. Haveria, 

então, um verdadeiro reconhecimento dos princípios como normas jurídicas e que fazem parte 

do sistema jurídico, agora, não mais de forma secundária, mas de forma principal e com, no 

mínimo, três funções preponderantes, que são: função fomentadora da criação do direito, em 

que os princípios embasam a criação de outras regras jurídicas; função hermenêutica, em que 

os princípios passam a ser vigas mestras da interpretação de conflitos; e função normativa, 

que desempenha o papel normativo como as demais regras, porém com uma forma de 

aplicação completamente diferente das regras em sentido estrito. 

Todavia, esse sentido ou entendimento não chegou ao sistema processual, pelo 

menos ao sistema recursal civil, pois é nítido o viés centralizador e autoritário deste. Por isso, 

é bastante fácil constatar essa ideologia processual, bastando, para tanto, fazer uma rápida 

análise do sistema para constatar que as decisões finais de mérito do primeiro grau não são 

dotadas de eficácia nenhuma, existindo uma infinidade de possibilidades de recursos. Por 

outro lado, quanto mais sobe o grau de jurisdição, menor a possibilidade de recursos e maior a 

efetividade de suas decisões. Por fim, um grande número de competências é atribuído aos 

tribunais superiores. 

Por conta dessa ideologia, não é creditada ao juiz nenhuma capacidade 

hermenêutica, ou seja, não lhe é dada a possibilidade de interpretar a lei e de descobrir nesta 

novas vontades, ou mesmo possibilidades interpretativas, de modo que o magistrado possa 
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efetivamente harmonizar o sistema jurídico com as novas realidades culturais e sociais
81

. 

Entretanto, estamos diante de uma realidade conhecida pela maior parte dos 

processualistas do Brasil, em que se reconhece que o sistema recursal do Código de Processo 

Civil precisa de reformas urgentes, pois se mostra inflexível, fechado e, por isso, autoritário, 

não havendo sofrido influência nenhuma das novas teorias do direito provocadas pela onda do 

pós-positivismo jurídico. E o que é mais grave é não ser vislumbrada nenhuma perspectiva de 

mudança. 

Nesse sentido, Ovídio A. Baptista da Silva nos diz: “Todos concordam em que se 

deveria impor uma severa revisão no sistema recursal, de modo a limitar drasticamente seu 

número e, especialmente quanto à apelação, os limites e seu efeito devolutivo”
82

. 

De fato, o sistema recursal pode ter sido idealizado a partir de uma busca por 

segurança jurídica, mas sua utilização excessiva acabou gerando totalmente o inverso, ou seja, 

a insegurança jurídica.  

Para corroborar com esse entendimento, Ovídio A. Baptista da Silva, citando 

Maturana, diz: 

 

Os recursos sugerem-nos a face do que seria a autopoiese dos sistemas 

jurídicos, do „determinismo estrutural‟ de que nos fala Maturana. Com 

efeito, sua análise abre-nos uma excelente perspectiva para compreender 

nossa incapacidade para revisá-los. Revela-nos, igualmente, uma curiosa 

negação dialética, a dar sentido à doutrina da autopoiese, proposta por Niklas 

Luhman para o Direito. Concebido para dar segurança, através da vigilância 

que o poder exerce sobre a magistratura, os recursos acabaram provocando 

insegurança, estimulando também a criação jurisprudencial do direito, que 

era precisamente o fantasma contra o qual a doutrina precavera-se ao 

„matematizar‟ o Direito. Como se poderá alcançar a pretensa univocidade da 

lei, quando assombrosa quantidade de recursos sobre questões análogas 

produz diariamente milhares de sentenças entre si divergentes, quando não 

antagônicas?
83

. 

 

Outra razão pode ser apontada para a discussão referente à desconfiança na 

magistratura: essa desconfiança nos órgãos jurisdicionais seria não especificamente 

direcionada ao juiz, mas sim aos representantes do Estado, ou seja, a desconfiança era 

genericamente naquelas pessoas que exerciam as funções no Estado, seja a que título fosse. 
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Assim, a então burguesia daquela época não confiava em qualquer agente do Estado, inclusive 

na magistratura
84

. 

Assim sendo, inegavelmente esse sistema recursal merece uma revisão, 

principalmente, na sua ideologia centralizadora e autoritária, como uma forma de superar um 

dos maiores males do direito processual civil brasileiro, que é a morosidade. E é verdade que 

essa revisão se tornou inadiável, especialmente, pela pouca efetividade das decisões de 

primeiro grau e a grande concentração de poderes nos tribunais superiores. 

Desse modo, o que postulamos e defendemos neste trabalho é que as decisões de 

primeiro grau de jurisdição passem a ser executadas inicialmente a partir da sua prolatação, 

não havendo, pois, necessidade, assim, de que sejam confirmadas pelo segundo grau para 

serem passíveis de execução. 

Nesse contexto, o Código de Processo Civil teria de ser alterado pelo legislador 

infraconstitucional, no seu art. 520
85

, para dotar o recurso de apelação de efeito meramamente 

devolutivo, diferentemente do que acontece pela regra geral do duplo efeito, autorizando 

assim a execução provisória da sentença. A principal consequência dessa medida seria a 

valorização das decisões de primeiro grau, tendo em vista que, pelo atual sistema, isso não 

acontece. 

Pela sistemática vigente no nosso código, o nosso processo civil brasileiro, quanto 

ao processo de conhecimento, passa por várias fases, tais como a postulatória, a saneatória, a 

instrutória e à decisória. Esta última compreende a decisão de mérito do juiz, que é a 

sentença, a fase mais esperada pelas partes, quando o Estado-Juiz diz quem está com a razão, 

fazendo o acertamento do direito. 

Acontece que as partes não sabem muitas vezes que aquela decisão não produzirá 

efeito algum e, quando tomam conhecimento disso, ficam extremamente desapontadas, pois a 

mera possibilidade de aquela decisão comportar recurso de apelação já prolonga por si só a 

demanda, tendo em vista que só será passível de execução após o julgamento desse recurso, o 

que transforma a primeira instância numa mera formalidade instrumental para se chegar à 

decisão de segunda instância, esta sim passível de execução. 
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Essa situação provoca um estado de ineficácia total da decisão do primeiro grau, 

gerando a completa desvalorização da decisão de primeiro grau e até mesmo da decisão do 

Poder Judiciário como um todo, já que, naquele momento, ele é o Estado na função 

jurisdicional. 

Dessa situação gerada pelo sistema processual civil brasileiro, consagra-se uma total 

inefetividade processual, algo que não mais se coaduna com os princípios constitucionais do 

acesso à justiça, à eficiência e à efetividade. Assim, não resta outra alternativa, senão 

promover a alteração do Código de Processo Civil, buscando dotá-lo de efetividade 

processual para, assim, possibilitar a execução provisória da sentença de primeiro grau, bem 

como inverter o ônus do tempo do processo. 

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni afirma: 

 

A sentença, para que o processo seja efetivo e a função do juiz de primeiro 

grau valorizada, deve poder realizar os direitos e interferir na vida das 

pessoas. Perceba-se, além disso, que o recurso, na hipótese de sentença de 

procedência, serve unicamente para o réu tentar demonstrar o desacerto da 

tarefa do juiz. Assim, por lógica, é o réu, e não o autor, aquele que deve 

suportar o tempo do recurso interposto contra a sentença de procedência. Se 

o recurso interessa apenas ao réu, não é possível que o autor – que já teve o 

seu direito declarado – continue sofrendo os males da lentidão da justiça
86

. 

 

Contra a execução imediata da sentença surgiram alguns argumentos. O primeiro 

deles era justamente o princípio do duplo grau de jurisdição. Como já informado 

anteriormente, o princípio do duplo grau de jurisdição é aquele que possibilita que toda 

decisão judicial possa ter uma dupla apreciação pelo órgão jurisdicional, por motivos de 

segurança jurídica. Em nada tem a ver com uma obrigação, mas sim, com mera possibilidade. 

Assim, não impossibilitaria a execução imediata de uma sentença de mérito ou até mesmo a 

modificação dos seus efeitos
87

. 

Merece registro que o princípio do duplo grau de jurisdição não tem expressa 

previsão na Constituição Federal, mas é uma decorrência do princípio do devido processo 

legal e da ampla defesa, e ainda que esse princípio não impede a normatização do Código de 

Processo Civil quanto à sistemática recursal, podendo ser objeto de alteração legislativa, tanto 

no número de recursos e nos seus efeitos, quanto ainda, ao fato de, na pendência de recurso, 
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poder ser autorizada a execução imediata da sentença
88

. 

Desse modo, o que se quer demonstrar neste tópico é que, da forma como está 

imposta pela sistemática processual brasileira, a sentença do juiz no processo civil não passa 

de uma mera etapa para a jusridição de segundo grau, sem efetividade nenhuma, sem 

executoriedade, sendo totalmente desprestigiada pelo ordenamento processual. Por esse 

regramento atual, o que realmente tem valor no âmbito processual é a decisão do segundo 

grau de jurisdição, essa sim, passível de execução provisória. 

Com a modificação mencionada anteriomente, postula-se a alteração do art. 520 do 

Código de Processo Civil, buscando a execução imediata da sentença de mérito e, com isso, 

principalmente, a valorização das decisões de primeiro grau, já que a retirada do efeito 

suspensivo da sentença possibilitará sua execução imediata. 

Da forma que está hoje, a sentença de um juiz de primeiro grau só valerá se 

confirmada pelo tribunal ad quem, e isso, por si só, deixa a sentença judicial como algo menor 

que um mero ato administrativo, tendo em vista que este é dotado de uma característica 

elementar que é a executoriedade. Ou seja, os atos administrativos são dotados de execução 

imediata e a sentença de um juiz, que faz parte do Poder Judiciário, não o é. 

Vale mencionar que as inúmeras reformas processuais promovidas ou as que estão 

por vir já estão caminhando no sentido de valorização do primeiro grau de jurisdição. Assim, 

foi a ideia de instrumentalidade das formas que possibilitou ao juiz uma maior mobilidade na 

condução do processo, na tentativa de se alcançar a efetividade. 

Nesse sentido, Ricardo Tinoco de Goes diz: “A efetividade e a instrumentalidade do 

processo formam uma díade inseparável na medida em que a segunda se serve de técnicas a 

serem aplicadas ao processo, objetivando que a primeira seja integralmente contemplada
89

. 

Assim, o que se almeja verdadeiramente de um processo é que ele cumpra seu papel, ou seja, 

que seja um processo justo, célere e efetivo. Esse é, hoje, no Brasil e no mundo, o postulado 

mais almejado no processo civil. 

Além da busca pela efetividade do processo, com a execução imediata da sentença, 

almeja-se também evitar o abuso do direito de recorrer, pois, pela sistemática atual do 

processo, também pela não divisão do ônus do tempo desse processo, é quase obrigatório ao 

réu recorrer da sentença de mérito, pois ele continuará na posse do bem objeto de litígio por 

um bom tempo até a decisão final do recurso. Dessa forma, a grande maioria dos demandados 
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recorre. 

Todavia, o Código de Processo Civil, como está redigido hoje, não possibilita a 

execução imediata da sentença, não faz uma distribuição do ônus do tempo do processo, tudo 

em decorrência de o recurso de apelação ser recebido no duplo efeito, embora, 

excepcionalmente, preveja-se o recurso somente com efeito devolutivo, ou seja, sem a 

suspensividade. 

Essas hipóteses estão regulamentadas nos incisos do art. 520 do Código de Processo 

Civil, e uma delas é bastante ilustrativa, pois é a mais utilizada na prática forense do dia a dia. 

Trata-se  da tutela antecipada no curso do processo ou até mesmo na sentença. Esta é, repita-

se à exaustão, uma medida de cognição sumária que possibilitará a execução imediata da 

sentença de mérito e a efetividade processual. 

Enfim, no nosso entender, essa é uma das formas de se possibilitar uma justa 

distribuição do tempo do processo, ou seja, que o ônus do tempo do processo possa ser 

dividido entre autor e réu. Tentar evitar o abuso do direito de defesa do réu, ou seja, o recurso 

meramente protelatório deste, torna a jurisdição um sistema que garante efetividade e, ainda, 

que valoriza as decisões de primeiro grau e torna o recurso de apelação dotado de efeito 

meramente devolutivo. Além disso – o que é mais importante nisso tudo – transforma a 

jurisdição em um mecanismo de justiça, efetividade, eficiência e, sobretudo, apto a ganhar a 

confiança do jurisdicionado na produção e na execução das suas decisões. 

 

 

 2.4.6 As estatísticas dos percentuais de reforma das decisões de 1.º grau como 

fundamento da modificação dos efeitos na apelação cível 

 

 

Em todo decorrer deste trabalho, procuramos demonstrar que um ponto de 

fundamental importância para o processo civil brasileiro é que ele se mostra extremamente 

inefetivo, ineficiente, com uma má distribuição do tempo do processo ou mesmo sem 

nenhuma distribuição do ônus desse tempo, gerando morosidade processual e atentando 

contra o princípio do acesso à justiça. 

Tudo isso se verifica justamente quando a prestação jurisdicional foi efetivamente 

prestada pelo primeiro grau de jurisdição, ou seja, pelo juiz singular, havendo sido respeitados 

todos os princípios constitucionais e infraconstitucionais, bem como toda a ritualística 
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procedimental, fazendo o que se chama de uma cognição exauriente e, mesmo assim, essa 

decisão, tendo em vista o efeito que possa ser gerado por um possível recurso detenha, está 

impossibilitada de ser efetivada, ou seja, não se possibilita sua execução provisória. 

Desse modo, como mencionamos em vários tópicos desta dissertação, o real motivo 

dessa inefetividade é a regra geral do duplo efeito da apelação, estabelecida pelo art. 520 do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que determina que a apelação será recebida no seu duplo 

efeito. Com isso, uma decisão judicial passível de tal recurso, consequentemente, não poderá 

ser executada desde a sua lavratura, gerando um total desprestígio ao órgão que proferiu a 

decisão. 

Outra consequência dessa decisão é a má distribuição do ônus do tempo do processo. 

Em todo o andamento processual, o ônus do tempo do processo ficará única e exclusivamente 

sob a responsabilidade do autor da demanda. Ora, é até natural que isso aconteça, pois o autor 

inicia uma demanda contra outrem dizendo-se titular de um direito, e esse outrem, que está 

com o bem da vida almejado pelo autor, insurge-se contra essa pretensão, aguardando-se o 

final da lide para que o Estado-Juiz declare quem tem realmente razão. 

Todavia, esse ônus do tempo do processo, como está posto hoje na tramitação dos 

recursos de apelação, precisamente nos efeitos que são dados a eles, recai, mais uma vez, 

sobre o autor. Ou seja, mais uma vez, o autor, que teve seu direito reconhecido na sentença, 

terá de aguardar toda a tramitação do recurso para poder satisfazer o seu direito, algo que se 

mostra plenamente injusto devido toda a espera no primeiro grau. Por isso, como o autor já 

teve reconhecido seu direito, o ônus do tempo do processo tem de ser, até por uma questão de 

isonomia, distribuído entre autor e réu. 

Portanto, com este trabalho, pretendemos demonstrar a necessidade de se alterar essa 

situação. Para coroborar com todos os argumentos já desenvolvidos, passaremos a demonstrar 

e a analisar alguns relatórios, mais especificamente dos anos de 2009, 2010 e 2011, do 

Conselho Nacional de Justiça, denominados de justiça em números, os quais analisaremos 

individualizadamente. 

Esses relatórios fazem um levantamento de todos os Estados da Federação e do 

Distrito Federal sobre o número de Recursos de Apelação julgados pelos Tribunais Estaduais 

e de quantos desses recursos foram ou não providos, mesmo que parcialmente. A partir dessas 

informações, saberemos qual é o grau de reforma das decisões de primeiro grau. 
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O primeiro relatório é o de 2009
90

. O que constatamos nele é que o grau de 

modificação nas decisões de primeiro grau de jurisdição, por recurso de apelação, gira em 

torno de 22,4 % dos recursos protocolados e julgados pelo respectivo Tribunal de Justiça. Isso 

mostra um número relativamente pequeno que, segundo uma linha de argumentação, é um 

fundamento para a modificação do art. 520 do Código de Processo Civil, retirando o efeito 

suspensivo do recurso de apelação.  

Já o segundo relatório é de 2010
91

. A partir da análise desse segundo documento, 

também não vislumbramos um número excessivo. Pelo contrário, o percentual de reforma das 

sentenças de méritos ficou em torno de 26,4 %, configurando, assim, um número 

relativamente pequeno.  

E o terceiro e último relatório é o de 2011
92

. Neste também não se vislumbra um 

número excessivo, embora haja um aumento no seu percentual, que ficou em torno de 32,8 % 

de sentenças que foram reformadas pelo Tribunal de Justiça em grau de apelação, podendo-se 

dizer que é um número relativamente pequeno. 

De todo esse levantamento estatístico, podemos chegar a algumas conclusões. A 

primeira delas seria no sentido de que, se considerássemos que a quantidade de apelações que 

foram providas seria um número grande, elevado, poder-se-ia defender que o dispositivo está 

correto e que não deve ser alterado. Já se considerarmos que o número de recursos de 

apelação foi baixo, podemos defender que o dispositivo merece ser alterado. 

Por outro lado, existem aqueles que defendem a ideia de que esse levantamento 

estatístico não serviria para justificar tal alteração, pois argumentam que ambas as decisões, 

em algum caso concreto, podem estar erradas, ou seja, ou a decisão de primeiro grau está 

correta e a decisão do tribunal que a reformou está errada, ou vice-versa. Assim, o 

levantamento estatístico não serviria para demonstrar se o sistema processual deveria ou não 

mudar, pois jamais seria possível constatar qual das duas decisões estaria correta
93

. 

Contudo, não temos dúvida de que esse levantamento é extremamente importante, 

tendo em vista que ele não deve ser encarado como o fator preponderante para a modificação 
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legislativa defendida por este trabalho, mas deverá ser analisado com o conjunto de 

argumentos aqui mencionados, principalmente, o princípio da efetividade processual, que 

busca cada vez mais uma boa prestação jurisdicional e uma igualitária distribuição do ônus do 

tempo do processo, de modo que esse ônus, no primeiro grau, continue sendo suportado pelo 

autor, mas que o seja suportado pelo réu na ocasião do recurso. 

 

 

 2.4.7 O acesso à justiça como argumento para a alteração do art. 520 do CPC 

 

 

Há muito tempo, vem sendo constatado que a morosidade e a falta de acesso à 

justiça vêm se mostrando inimigas em potencial da tutela jurisdicional, e nem mesmo a 

previsão de inúmeros princípios constitucionais na nossa carta magna foi ainda capaz de 

solucionar esse problema da maneira como se espera, até mesmo porque não depende 

somente dela. 

Fato é que a demora na prestação jurisdicional implica necessariamente na falta de 

efetividade do processo, gerando um retardo na tutela jurisdicional, atingindo o acesso à 

justiça e, ainda, violando gravemente a ideia de justiça, tendo em vista que o direito material 

lesado da parte não está sendo protegido. 

Paralelamente a isso, vem crescendo vertiginosamente o número de processos no 

Poder Judiciário, mostrando-se uma carência enorme de juízes, servidores e até de estrutura 

física e de materiais. Uma ideia excessiva de duplo grau de jurisdição, a existência de um 

número enorme de recursos, assim como dos seus efeitos propiciam a inefetividade do 

processo, já que impossibilitam que as decisões sejam executadas provisoriamente, ou seja, as 

próprias regras estabelecidas no Código de Processo Civil se transformaram em um problema 

ao longo do tempo de vigência, que causa entrave à prestação jurisdicional do Estado-Juiz. 

Assim, esse processo civil clássico passou a ser discutido e rediscutido por inúmeros 

doutrinadores e processualistas do mundo todo, e a conclusão não poderia ser outra senão a de 

que ele não mais se mostra adequado à solução dos direitos evidentes, aclarados e 

translúcidos, visando solucionar todas as lesões ou perigo de lesões que possam ocorrer no 

mundo de hoje. 

Com base nessa perspectiva desse processo civil clássico, de todos os pontos 

negativos do Código de Processo Civil, assim como de uma nova tendência na matéria 
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processual, tendente a modernizar e efetivar a prestação jurisdicional, a partir de 1994, o 

Poder Legislativo passou a efetuar profundas mudanças no nosso sistema processual civil. 

Essas reformas focaram dois objetivos principais, que foram encontrar pontos que 

gerassem a inefetividade do processo ou a incoerência das normas processuais e, assim, 

apresentar sugestões que propiciem agilidade, efetivação e simplificação das normas 

processuais, transformando o processo civil em um processo moderno que garanta os valores 

hoje defendidos por toda a sociedade, que são justiça, celeridade, agilidade, efetividade, que o 

processo dure um tempo razoável, readequando-se aos princípios fundamentais da nossa 

Constituição Federal de 1988
94

. 

Assim, a efetividade processual busca obter resultados práticos e concretos que 

possam ser visualizados extraprocessualmente, tanto pela sociedade quanto por aquele que 

postulou a medida jurisdicionalmente reconhecida no plano material
95

. 

Desse modo, buscamos remover os óbices à efetividade do processo e também do 

acesso à justiça e procuramos, por meio deste estudo, encontrar algum ponto de extrema 

sensibilidade do sistema processual civil vigente, o que culminou no objeto principal deste 

trabalho que é mostrar a falta de harmonia entre a possibilidade de se executar uma decisão 

interlocutória e não se poder executar uma decisão final de mérito, a sentença. 

Vale lembrar que o princípio do acesso à justiça é constitucional que, como 

mencionamos acima, se desdobra em três ondas renovatórias do processo. A primeira onda 

consiste em garantir esse acesso por meio de uma assistência judiciária àqueles que não 

podem custear os ônus das custas processuais e os honorários de advogados; a segunda onda 

cria um sistema de proteção aos direitos difusos e coletivos; e a terceira onda é aquela que 

fomenta as transformações no âmbito do Poder Judiciário, para ofertar mais estrutura material 

e humana desse poder, assim como possibilitar algumas alterações no sistema processual, em 

busca da sonhada efetividade processual
96

. 

Tal ponto é justamente a grande problemática deste trabalho, ou seja, a análise do 

sistema processual civil brasileiro, que possibilita a execução imediata de uma decisão em 

antecipação de tutela e não possibilita tal faculdade de execução imediata quando se estiver 

diante de uma sentença de mérito do Estado-Juiz. Assim como está exposto pelas atuais regras 
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processuais, podemos dizer que o direito fundamental de acesso à justiça não está sendo 

realmente garantidor de uma tutela jurisdicional justa, ágil, adequada, efetiva e eficiente. 

Por isso, quando um cidadão procura o judiciário para que este resolva aquele 

conflito que não está conseguindo resolver amigavelmente, ele o faz para que o judiciário lhe 

dê uma resposta, tentando evitar a lesão ou o perigo de lesão ao bem tutelado. 

O Poder Judiciário, por sua vez, para dirimir esse conflito, terá uma série de atos e 

fases processuais, passando pelas fases postulatória, saneadora, instrutória e, ao final, 

decisória. Tudo isso procurando fazer uma reconstrução de fatos para se aproximar, ao 

máximo, da verdade e ser possível tomar uma decisão capaz de garantir o direito das partes. 

Isso é justamente o que não vem acontecendo, pois a sistemática atual do Código de 

Processo Civil não garante um sistema capaz de proteger de imediato o bem juridicamente 

tutelado quando este foi reconhecido na sentença do juiz, pois, pelas regras atuais, da sentença 

de mérito caberá recurso de apelação, que, pela regra geral, tem efeito devolutivo e 

suspensivo, impossibilitando a execução imediata da sentença. 

Desse modo, não resta outra conclusão a não ser enfrentar esse problema como uma 

violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, posto que não garante a proteção dos 

bens envolvidos em litígios pendentes de recursos, configurando uma imensa descredibilidade 

das decisões de primeira instância e ainda, o que é pior, a completa inefetividade de tais 

decisões. Assim, não nos resta outra opção a não ser defender a mudança desse sistema para 

possibilitar a execução imediata da sentença, da forma como se dá nas antecipações de tutela. 

Nesse sentido, Milton Paulo de Carvalho Filho afirma: “A supressão do efeito 

suspensivo da apelação como regra é mais um mecanismo de aceleração do processo, ao 

mesmo tempo que busca a prestação da tutela jurisdicional efetiva e imediata”
97

. Dando 

continuidade ao seu raciocínio, o autor ainda menciona a ideia de que a execução imediata da 

sentença, mesmo sendo provisória, evitaria a propositura de recurso meramente 

procrastinatório, sem contar a valorização do órgão que a proferiu
98

. 

Por fim, com base nessas reflexões, fomentamos a ideia da necessidade de se fazer 

uma alteração na sistemática processual civil, no sentido de se buscarem instrumentos que 

possibilitem cada vez mais a efetividade do processo, uma vez que essa regra do duplo efeito 

no recurso de apelação faz com que a sentença se torne letra morta diante do que foi definido 

pelo seu conteúdo. 

Desse modo, estará sendo analisado um ponto de fundamental importância para o 
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processo civil, tornando o sistema processual mais efetivo, ágil, adequado às demandas 

sociais, eficiente, que possibilite uma boa distribuição do ônus do tempo no processo e, assim, 

faça uma releitura do sistema processual civil com base nas novas realidades sociais, à luz do 

princípio de acesso à justiça insculpido na Constituição Federal de 1988. 
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CAPÍTULO III – APELAÇÃO CÍVEL APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO E O 

PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE 

 

 

3.1 A execução imediata da sentença como regra geral no CPC e a completa inexistência 

de prejuízo 

 

 

Como já mencionamos em todo o decorrer deste trabalho, principalmente, no terceiro 

capítulo desta dissertação, a efetividade processual é o valor mais almejado pelos 

processualistas de todo o mundo, bem como por todas as sociedades modernas, incluindo-se 

aí, obviamente a brasileira. Esse anseio vem fomentando inúmeras reformas processuais por 

toda a parte para dotar o processo de instrumentos materiais que realmente possam ser 

capazes de transformar o sistema processual em algo verdadeiramente efetivo. 

Por meio deste trabalho, passamos a discutir um ponto de extrangulamento do nosso 

sistema processual, que é a inefetividade das sentenças de mérito proferidas pelo Estado-Juiz 

mediante um processo no qual houve o respeito a todos os procedimentos e princípios 

processuais, em que a cognição foi realizada de forma exauriente, chegando-se a uma 

resposta, após tudo haver sido apurado e produzido. 

Essa resposta, por meio da qual o juiz produziu o acertamento daquela relação 

jurídica, ou seja, dirimiu o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, 

infelizmente não tem executividade nenhuma, está impossibilidada de transformar aquilo em 

realidade prática dentro do processo. Isso em decorrência única e exclusiva da regra geral do 

art. 520
99

 do Código de Processo Civil, que determina que o recurso de apelação terá o duplo 

efeito, devolutivo e suspensivo, e, como consequência disso, a decisão, apenas por existir essa 

possibilidade, já se torna impossibilitada de execução provisória. 

Essa é a grande problemática vivenciada pelo sistema processual, que impede 

completamente a executividade de uma sentença de mérito, mas, contraditoriamente, 

possibilita a executividade em decisões com base em cognição sumária, superficial, provisória 
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Art. 520.  A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no 

efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: I - homologar a divisão ou a demarcação; II - condenar à 

prestação de alimentos; III - (Revogado pela Lei nº 11.232, de 2005) IV - decidir o processo cautelar; V - rejeitar 

liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes; VI - julgar procedente o pedido de instituição de 

arbitragem. VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 15 de abril de 2013]. 
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e sempre por um juízo de probabilidade, sem a segurança de uma tutela definitiva, como é a 

sentença de mérito, e, nos dias de hoje, sem nenhum questionamento por parte da doutrina e 

da sociedade em geral. 

Vale mencionar, ainda, que a antecipação de tutela é uma realidade no meio 

processual, sendo objeto de pedidos dessa natureza em um grande número de demandas, 

muitos com objetivo de dar efetividade ao processo, fugindo do efeito suspensivo que tem a 

sentença de mérito, possibilitando diversas formas de execução, principalmente, dando uma 

maior liberdade ao juiz de procurar a medida certa, adequada para a sua execução e 

efetivação. Como mencionamos anteriormente, isso precisa ser revisto.  

Estudaremos todas as nuances dessa modificação, bem como os dois principais 

princípios que nortearam essa situação ou até mesmo a sua modificação, que são os princípios 

da segurança jurídica e da efetividade, pois, nessa discussão, sempre haverá aqueles que 

pregam uma maior segurança jurídica do sistema jurídico processual e, com isso, uma menor 

efetividade do processo, e outros que pregam a efetividade processual e defendem que a 

segurança jurídica não está sendo afetada. 

Os adeptos do primeiro princípio defendem, ainda hoje, a ideia de segurança jurídica 

segundo a qual, quanto mais fases, quanto mais detalhado for o procedimento, quanto maior o 

número de recursos, menor será o grau de possibilidade de erro da decisão, gerando, para 

alguns, a sensação de segurança. 

Mas isso não é o que se vem pregando modernamente. Hoje, se tem a ideia de que o 

processo pode ser mais enxuto, com um menor número de fases e, ainda assim, ser seguro, 

desde que respeitados os mandamentos mínimos de constitucionalização, transformando o 

processo em algo efetivo. Isso é o que é fomentado pelaa alteração mencionada nesta 

dissertação. 

Já o segundo princípio, o da efetividade – um novo postulado do direito processual 

civil, ou do moderno direito processual civil, postula, almeja, luta pela agilidade do processo, 

pela sua efetividade e para que ele seja capaz de produzir decisões justas, adequadas às 

demandas sociais e, principalmente, que ele transcorra dentro de um tempo razoável e 

produza a tão buscada efetividade. 

Desse modo, o grande objetivo desse trabalho é fazer com que o processo seja mais 

efetivo. Para isso, é necessário que esses dois princípios sejam compatibilizados, bem como 

que haja uma pequena modificação na regra do duplo efeito do recurso de apelação, dotando-

o de efeito meramente devolutivo e, com isso, possibilitando a execução provisória da 
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sentença de mérito do juiz, pondo fim à contradição do sistema, que possibilita a execução 

provisória na decisão interlocutória e não faz o mesmo em relação à sentença de mérito.  

No entanto, essa execução provisória poderá trazer algumas consequências. A 

principal delas será justamente o risco que o apelante passará a correr de que o bem em 

disputa saia das suas mãos e passe para as mãos do autor do processo, algo nunca visto pelo 

macro sistema processual civil. Esse é o maior problema levantado por aqueles que se 

posicionam contrariamente à alteração do dispositivo que estabelece a regra do duplo efeito, 

para efeito meramente devolutivo, possibilitando, desse modo, a execução provisória da 

sentença. 

Quando falamos em risco, estamos nos referindo a uma situação que a execução de 

uma sentença pode gerar pelo fato de ser executada provisoriamente, ou seja, na pendência de 

recurso, ou enquanto se aguarda o pronunciamento do tribunal sobre a apelação interposta 

contra a sentença de mérito proferida pelo juiz. 

Nessa situação, com a execução provisória correndo, a primeira coisa que pode 

acontecer é a inversão da posse dos bens objeto do litígio, e isso pode acarretar perecimento 

do bem e dano ao executado, pois aquele processo, nas demais instâncias, poderá ter a sua 

decisão revertida e, como consequência disso, o bem terá de retornar ao apelante, o que 

poderá ser inviável e gerar o mencionado prejuízo. 

O que queremos demonstrar aqui, ao aludirmos a esse risco de perecimento do bem, 

é que ele poderá, por alguma razão, tornar-se irreversível, ou seja, o apelante poderá não ter o 

seu bem de volta. Contudo, várias indagações podem ser feitas a esse respeito, tais como: E o 

autor da demanda não corre o risco de ficar sem o bem almejado, por conta do tempo de 

duração do processo de conhecimento, no primeiro grau de jurisdição? E, na situação atual – 

em que, além de esperar toda a tramitação do primeiro grau, o autor ainda tem de esperar pela 

resposta do tribunal –, ele também não corre o risco de ficar sem o bem ao final desse 

julgamento? Desse modo, risco no processo, durante a apelação só existe para o réu? Não 

existe risco para o autor? Ou este, por ser autor, tem de suportar todos os riscos do processo, 

em todas as instâncias judiciais? 

As respostas para essas indagações passam por várias variáveis, tais como as formas 

de execução provisória da sentença de primeiro grau e os mecanismos de diminuição dos 

riscos. Outra variável é a ponderação entre os princípios da segurança jurídica e os da 

efetividade processual. Essas variáveis são de fundamental importância para se chegar a um 

raciocínio equilibrado acerca da melhor solução para a problemática discutida neste trabalho. 
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Para saber se os riscos na execução provisória da sentença de mérito do juiz são 

realmente grandes, é bom estudarmos um pouco sobre como se dá a execução provisória da 

antecipação de tutela, pois esta é bem mais difundida no meio doutrinário e jurisdicional, hoje 

sem muitas contestações, e, possivelmente, se for promovida a alteração defendida neste 

trabalho, serão seus institutos utilizados na execução da sentença de mérito. 

Assim, sem dúvida nenhuma, o principal efeito da concessão de tutela antecipada é a 

possibilidade de execução provisória, estampada no art. 273, § 3º
100

, que menciona os 

comandos normativos responsáveis pelo procedimento de execução provisória que, segundo o 

dispositivo, são os art. 588, 461, §§ 4° e 5°, e 461-A, todos do Código de Processo Civil 

Brasileiro. 

O art. 588 do Código de Processo Civil foi regovado pela Lei n.º 11.232/05, mas o 

que verdadeiramente importa aqui é a faculdade de a execução acontecer na forma das tutelas 

das obrigações de fazer, não-fazer e obrigação de dar coisa, que, por se tratar de cláusulas 

gerais, têm uma ampla possibilidade de buscarem medidas para a efetivação da tutela 

pretendida. 

Em termos de execução provisória, tema de fundamental importância é a 

responsabilidade daquele que a promove, assim como do retromencionado risco de a decisão 

que autorizou a execução provisória ser revertida. Essa matéria foi regulamentada pelo art. 

475-O
101

 do Código de Processo Civil. Diante do dispositivo mencionado, vemos que o 
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Art. 273. (...) § 3o A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as 

normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4.º e 5.º, e 461-A. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de 7.5.2002) 

[BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 23 de abril de 2013]. 
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Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, 

observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) I – corre por iniciativa, conta e 

responsabilidade do exeqüente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado 

haja sofrido; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) II – fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou 

anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos 

nos mesmos autos, por arbitramento; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) III – o levantamento de depósito em 

dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao 

executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) § 1.º No caso do inciso II do caput deste artigo, se a sentença provisória 

for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. (Incluído pela Lei nº 

11.232, de 2005) § 2.º A caução a que se refere o inciso III do caput deste artigo poderá ser dispensada: (Incluído 

pela Lei nº 11.232, de 2005) I – quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, 

até o limite de sessenta vezes o valor do salário-mínimo, o exeqüente demonstrar situação de necessidade; 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) II – nos casos de execução provisória em que penda agravo de 

instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da 

dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. (Incluído pela Lei nº 

11.232, de 2005) II - nos casos de execução provisória em que penda agravo perante o Supremo Tribunal Federal 

ou o Superior Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de 

grave dano, de difícil ou incerta reparação. (Redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010) § 3.º Ao requerer a 
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beneficiário de uma tutela antecipada pode promover a execução provisória do provimento, 

como se definitiva fosse. 

No entanto, se, ao final do processo, verificar-se a insubsistência do direito do 

beneficiário, ficará patente que este não tinha razão, motivo pelo qual cassada a tutela 

antecipada, deverá ser responsabilizado por todos os prejuízos injustos sofridos pelo seu 

adversário, sendo tais prejuízos liquidados no próprio processo. Essa responsabilidade, por si 

só, já tem o grande papel de eliminar ou pelo menos minimizar os possíveis e mencionados 

risco da medida executiva. 

Outro tema extremamente relevante para a execução provisória da antecipação de 

tutela é a obrigatoriedade ou não da prestação de caução. Desse modo, a execução provisória, 

em regra, não depende da prestação de caução. No entanto, a caução será imprescindível nos 

casos de: 1) levantamento de depósito em dinheiro (salvo no caso de crédito de natureza 

alimentícia até 60 salários mínimos, quando o beneficiário se encontrar em estado de 

necessidade); 2) alienação de bens; 3) prática de quaisquer atos dos quais possa resultar 

prejuízo ao executado. Nessas situações, há a necessidade da prestação de caução, outro 

instituto que objetiva diluir os riscos de uma possível reversão da decisão anteriormente 

proferida. 

Se prestada a caução e, ao final do processo, a decisão interlocutória for modificada, 

cassando-se a tutela antecipada, advindo prejuízos ao executado, a caução reverterá em favor 

do executado, servindo como antecipação das perdas e danos, e assim se retrocederá ao status 

quo ante do deferimento da medida, podendo ainda ser reparados outros danos decorrentes da 

execução da medida. 

Se o prejuízo do réu em virtude da concessão da tutela antecipada ocorreu antes da 

vigência da Lei 10.444/2002, será o autor responsabilizado na forma do art. 273, § 3º, e art. 

475-O, I, porque, mesmo antes da vigência dessa lei, já existia um dispositivo que se aplicava 

analogicamente à antecipação de tutela, qual seja, o art. 811 do Código de Processo Civil, que 

dispõe acerca da responsabilidade pelos prejuízos injustos causados pela concessão de medida 

                                                                                                                                                         
execução provisória, o exeqüente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes peças do processo, 

podendo o advogado valer-se do disposto na parte final do art. 544, § 1o: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)  

§ 3.º Ao requerer a execução provisória, o exequente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes 

peças do processo, podendo o advogado declarar a autenticidade, sob sua responsabilidade pessoal: (Redação 

dada pela Lei nº 12.322, de 2010) I – sentença ou acórdão exeqüendo; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) II – 

certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) III – 

procurações outorgadas pelas partes; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) IV – decisão de habilitação, se for o 

caso; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) V – facultativamente, outras peças processuais que o exeqüente 

considere necessárias. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 23 de abril de 2013]. 
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cautelar. 

Desse modo, o beneficiário da tutela antecipada que prejudicou a parte adversa 

responde objetivamente pelo prejuízo, sempre que, ao fim, se verificar que não tinha razão, 

ainda que o pedido de antecipação, sua concessão, sua efetivação ou mesmo os danos hajam 

ocorrido antes da vigência da Lei n. 10.444/2002.  

Nesse sentido, Nelson Nery Júnior diz: 

 

Caso o requerente, que se beneficiou com a concessão e efetivação da tutela 

antecipada, perca a demanda e a execução da decisão antecipatória tenha 

causado prejuízo à parte contrária, este tem o direito de haver indenização do 

requerente. Deve ser utilizado, por extensão, o sistema do CPC 811, de 

modo que a responsabilidade do requerente da medida é objetiva, devendo 

ser caracterizada independentemente de sua conduta: havendo o dano e 

provado o nexo de causalidade entre a execução da medida e o dano, há o 

dever de indenizar
102

. 

 

A grande razão para se pretender executar provisoriamente é o longo tempo de 

espera pelo trâmite de recursos em duplo grau de jurisdição. Assim, a execução provisória 

tem por objetivo acelerar a atividade executiva para a segurança do juízo, e, ao final, garantir 

o bem efetivamente ao vencedor do litígio. Estando seguro o juízo com uma penhora, por 

exemplo, a execução provisória já terá, em grande parte, cumprido seu papel, podendo ou não 

o bem ser entregue ao autor da demanda que teve a sentença favorável do juiz, embora não se 

possa negar que ainda não houve satisfação e, assim, a efetivação do processo. 

Para haver a satisfação do direito e a completa efetivação do princípio da 

efetividade, tem-se necessariamente que ter atos materiais de execução, que se traduzem no 

pagamento de soma em dinheiro, na entrega de um bem móvel ou imóvel, na obrigação de 

fazer e não fazer, na obrigação de dar e em toda e qualquer outra forma de adimplemento de 

uma obrigação. 

Alguns desses bens são urgentes, como alimentos e saúde. Outros nem tanto, como 

casas, carros e outros bens materiais em geral. Como consequência, deverá o postulante 

pleitear a tutela antecipada de soma para impedir prejuízo irreparável a um direito conexo ao 

direito de crédito, como o direito a alimentos, nas ações de alimentos e investigatórias de 

paternidade, por exemplo. Nesse caso, de antecipação da soma em dinheiro, o autor auferirá, 

desde logo, o dinheiro, isto é, realizará o direito dos alimentos, ou qualquer outro que for 

objeto dessa medida antecipatória. 
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NERY JÚNIOR, Nelson, Código de processo civil comentado. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, 
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Desse modo, o juiz tem um amplo leque de possibilidades para a efetivação da 

medida antecipatória, podendo determinar inúmeras medidas para efetivar imediatamente a 

tutela antecipada que concedeu dentro do curso do processo e, às vezes, até no momento da 

sentença, de modo que elas possam coagir o demandado a fazer a obrigação, ou que outrem o 

faça em seu lugar, procedendo ao desconto em folha ou por meio da penhora on line, à 

retenção de qualquer tipo de renda, à prisão civil no caso de alimentos e a qualquer outra 

forma de execução que possa garantir a efetividade do processo. Esse é o seu real objetivo. 

Enfim, esses são os mecanismos de execução provisória na antecipação de tutela, 

que buscam necessariamente a efetivação das medidas concedidas pelo Poder Judiciário, 

visando a uma prestação jurisdicional adequada às demandas dos litigantes, sempre 

pretendendo conceder tudo aquilo ou exatamente aquilo que desejam as partes, dotando-lhe o 

julgador de inúmeros instrumentos para, como já citado, produzir efetividade e, ainda, de um 

conjunto de garantias e responsabilidades para minimizar os riscos de uma eventual 

modificação da decisão, bem como para assegurar que todos esses instrumentos estão sendo 

aplicados no meio jurídico processual sem grandes problemas ou, até mesmo, sem 

repercursão negativa nenhuma ou com vozes em contrário na seara jurisdicional. 

Todavia, quando o assunto é a execução provisória da sentença de mérito, apesar de 

grande parte das legislações mundiais, como veremos mais à frente, no último tópico deste 

trabalho, de alguma forma já haverem reconhecido sua possibilidade, por ordem de 

necessidade prática, por motivos de uma valorização das decisões de primeiro grau no Brasil, 

ainda há algumas resistências de alguns com base nos argumentos do duplo grau de 

jurisdição, do princípio da segurança jurídica, e principalmente, do risco que tal situação pode 

causar ao apelante. 

Como já vimos em tópico anterior, o princípio do duplo grau de jurisdição não pode 

ser considerado empecilho para alteração na legislação processual, primeiro porque não é 

diretamente um princípio de assento constitucional, pois a sua raiz constitucional está no 

princípio do devido processo legal e, mesmo assim, não é óbice a tal modificação. Segundo, 

porque outro princípio orienta o processo civil brasileiro, o do acesso à justiça, que demanda 

não só a possibilidade de ir ao Poder Judiciário, mas também de que seja prestada uma tutela 

jurisdicional justa, efetiva, tempestiva, adequada às demandas sociais. Esses argumentos, por 

si só, já justificam a alteração do sistema processual civil brasileiro para dotar as sentenças de 

mérito de uma maior efetividade. 

A segurança jurídica, por sua vez, não pode ser encarada como no processo civil 
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clássico, em que somente o trânsito em julgado da decisão autorizava a execução do julgado, 

e, para alguns, até a coisa estar soberanamente julgada, podia ser visto como algo inseguro 

juridicamente. 

Nos dias de hoje, a segurança jurídica tem necessariamente de ser corroborada com 

o princípio da efetividade processual, e é o que se vem fazendo no Brasil e no mundo. Além 

disso, vale ressaltar que a modificação que se propõe não causará grandes riscos para o 

processo, pois, como na tutela antecipada, a execução provisória da sentença, terá todos os 

mecanismos de efetivação, mas também todos os instrumentos de combater os riscos da 

inversão da decisão. Ora, os riscos da inversão da decisão na cognição exauriente, ou seja, na 

sentença, são bem menores que na cognição sumária e supercial do juízo provisório das 

decisões interlocutórias. 

Nesse sentido, e para se comprovar o que estamos dizendo, basta analisar a execução 

provisória da antecipação de tutela revelada acima. Por ela, vemos perfeitamente que o 

Código de Processo Civil teve a preocupação de tentar minimizar todos os riscos de uma 

possível modificação da decisão, o que, no caso, é naturalmente possível, já que se trata de 

tutela provisória, cuja existência foi idealizada para ser substituída, ao final do processo, pela 

tutela definitiva, ou seja, a sentença de mérito. 

Como já demonstrado anteriormente, a técnica de antecipação de tutela foi inserida 

no Código de Processo Civil por meio das reformas processuais que postularam agilizar o 

processo, dando-lhe efetividade e criando mais um mecanismo de proteção dos direitos. 

Agora, contudo, essa técnica processual desenvolve-se mediante uma cognição superficial e 

sumária, por mero juízo de probabilidade. Por isso, essa medida pode perfeitamente, a 

qualquer momento do processo, ser modificada. 

Já o provimento final de mérito, que, no processo civil brasileiro, é a sentença do 

juiz de primeiro grau, é uma técnica de tutela jurisdicional definitiva, com a qual o juiz 

encerra a sua atividade cognitiva de acertamento do direito, constituindo, por isso, uma 

técnica de cognição exauriente e formada pela plena convicção do juiz que instruiu o 

processo, com base em todos os princípios processuais e respeitando todos os procedimentos 

determinados pelo Código de Processo Civil ou, ainda, pela extravagante legislação 

procedimental. O juízo aqui não é de probabilidade, mas de certeza, e isso já demonstra um 

maior grau de segurança. 

Do cotejo dessas duas técnicas, encontra-se uma razoável contradição ou 

incongruência no sistema processual, que reside justamente na realidade processual brasileira 
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que, já na criação do instituto da antecipação de tutela, direcionou-a para ser efetiva, ou seja, a 

própria origem do instituto já mostra uma diferença ideológica, no sentido de que o instituto 

já nasceu para dar efetividade ao processo, para ser aplicado imediatamente, sem demora ou 

protelação. Para isso, foi criada uma série de institutos para possibilitar a sua execução 

provisória, mesmo sabendo-se que aquela decisão posteriormente será mantida ou modificada, 

ou seja, poderá ser substituída. 

Diferentemente, a tutela jurisdicional definitiva, que, ideologicamente, foi criada sob 

o manto do dogma do duplo grau de jurisdição, desde o seu surgimento, pelo Código de 

Processo Civil de 1973, já ingressou no código sem efetividade nenhuma. Destarte, estava 

fadada a aguardar o pronunciamento do tribunal de segunda instância para poder ser 

confirmada e ser possibilitada sua execução. 

É nisso que reside a grande contradição do sistema processual, um problema que não 

foi originado no Código de Processo Civil, mas foi fruto de uma das inúmeras reformas 

processuais, aquela que, em 1994, trouxe a antecipação de tutela. 

Acontece que esse problema existe e merece ser resolvido, e essa solução se dará 

quando a execução tanto de uma tutela antecipada quanto de uma sentença de mérito possa 

ser feita provisoriamente e nos mesmos moldes da execução da medida antecipatória. Essa é a 

solução para tal problema, só que com a ressalva de que a sentença é algo definitivo e que se 

dá por uma cognição exauriente, só podendo ser reformada em grau de recurso. 

A execução da sentença de mérito do juiz será feita por uma execução provisória, 

tendo em vista que o título não se formou completamente e ainda é passível de modificação 

posterior via recursos, o principal dos quais é justamente o de apelação. Essa modificação é o 

que justifica a execução ser provisória, e ela se dará nos modeles da antecipação de tutela, de 

acordo com os art. 461
103

, 461-A
104

, art. 475-I
105

 e art. 475-O
106

, todos do Código de Processo 
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Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a 

tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado 

prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 1994) § 1.º A obrigação somente 

se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do 

resultado prático correspondente. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994) § 2.º A indenização por perdas e danos 

dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). (Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994) § 3.º Sendo relevante o 

fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder 

a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou 

modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994) § 4.º O juiz 

poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de 

pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 1994) § 5.º Para a efetivação da tutela específica ou a 

obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 

necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e 

coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.  
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Civil. 

Como já mencionamos, a execução será provisória e terá como consequência o fato 

de o autor, que teve o seu direito reconhecido, arcar com toda a responsabilidade de um 

possível insucesso no âmbito recursal. Essa responsabilidade é objetiva, ou seja, independe de 

se comprovar a culpa do autor, que, em alguns casos, é obrigado a prestar caução idônea. 

                                                                                                                                                         
(Redação dada pela Lei nº 10.444, de 2002) § 6.º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade 

da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 2002) 

[BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 24 de abril de 2013]. 
104

Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o 

prazo para o cumprimento da obrigação. (Incluído pela Lei nº 10.444, de 2002) § 1.º Tratando-se de entrega de 

coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição inicial, se lhe couber a 

escolha; cabendo ao devedor escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. (Incluído pela 

Lei nº 10.444, de 2002) § 2.º Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor 

mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. (Incluído 

pela Lei nº 10.444, de 2002) § 3.º Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1o a 6o do art. 

461.(Incluído pela Lei nº 10.444, de 2002) [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 24 de abril de 2013]. 
105

Art. 475-I. O cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 461-A desta Lei ou, tratando-se de 

obrigação por quantia certa, por execução, nos termos dos demais artigos deste Capítulo. (Incluído pela Lei nº 

11.232, de 2005) § 1.º É definitiva a execução da sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de 

sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 11.232, 

de 2005) § 2.º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover 

simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 

2005) [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 24 de abril de 2013]. 
106

Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, 

observadas as seguintes normas: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) I – corre por iniciativa, conta e 

responsabilidade do exeqüente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado 

haja sofrido; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) II – fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou 

anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuízos 

nos mesmos autos, por arbitramento; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) III – o levantamento de depósito em 

dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao 

executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) § 1.º No caso do inciso II do caput deste artigo, se a sentença provisória 

for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. (Incluído pela Lei nº 

11.232, de 2005) § 2.º A caução a que se refere o inciso III do caput deste artigo poderá ser dispensada: (Incluído 

pela Lei nº 11.232, de 2005) I – quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, 

até o limite de sessenta vezes o valor do salário-mínimo, o exeqüente demonstrar situação de necessidade; 

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) II – nos casos de execução provisória em que penda agravo de 

instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da 

dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. (Incluído pela Lei nº 

11.232, de 2005) II - nos casos de execução provisória em que penda agravo perante o Supremo Tribunal Federal 

ou o Superior Tribunal de Justiça (art. 544), salvo quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de 

grave dano, de difícil ou incerta reparação. (Redação dada pela Lei nº 12.322, de 2010) § 3.º Ao requerer a 

execução provisória, o exeqüente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes peças do processo, 

podendo o advogado valer-se do disposto na parte final do art. 544, § 1o: (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)  

§ 3.º Ao requerer a execução provisória, o exequente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes 

peças do processo, podendo o advogado declarar a autenticidade, sob sua responsabilidade pessoal: (Redação 

dada pela Lei nº 12.322, de 2010) I – sentença ou acórdão exeqüendo; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) II – 

certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) III – 

procurações outorgadas pelas partes; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) IV – decisão de habilitação, se for o 

caso; (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) V – facultativamente, outras peças processuais que o exeqüente 

considere necessárias. (Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005) [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 24 de abril de 2013]. 



88 

 

Isso ocorre justamente para se combater o aludido risco do insucesso recursal do 

autor, ou seja, caso o apelante ou réu no processo originário seja vencedor perante o tribunal. 

Dessa forma, visa-se eliminar ou pelo menos diminuir os riscos de que a possibilidade de 

inversão do que foi decidido no processo ocorra e, assim, gere prejuízo ao réu recorrente
107

. 

Mesmo com a vasta argumentação no sentido de que não mais existe risco, já que o 

próprio sistema processual já adotou, de forma demasiadamente longa, mecanismos para 

minimizá-los, um dos maiores argumentos contrários à modificação do art. 520 do Código de 

Processo Civil no sentido de alterar a regra geral do duplo efeito, devolutivo e suspensivo, 

para efeito meramente devolutivo, é o falado risco de a decisão judicial ser modificada em 

algum sentido e aquilo que tiver sido efetivado não poder mais voltar ao status quo ante. Essa 

é uma das grandes preocupações dos que divergem desse entendimento de modificação do 

dispositivo. 

Ocorre que o próprio sistema processual civil atual, sem alteração alguma, já tem 

previsão expressa para demandas que terão o seu recurso recebido no efeito meramente 

devolutivo, e isto está previsto no art. 520
108

 do Código de Processo Civil. E mesmo nesses 

casos, o próprio sistema processual já traz mecanismos para minimizar os riscos de um 

eventual prejuízo, o que está previsto no art.558
109

 do referido Código. 

Assim, determina o mencionado dispositivo que, nos casos de apelação recebida no 

efeito meramente devolutivo, poderá o relator do recurso suspender a decisão exequenda até o 

pronunciamento em definitivo sobre o recurso, quando a medida puder causar lesão grave e 

de difícil reparação, desde que a fundamentação seja relevante, e também nos casos de prisão 

civil, adjudicação, remição de bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea. 

A inteligência do dispositivo nos dá a entender que, nessas situações, mesmo o 

legislador ordinário tendo previsto a possibilidade de execução provisória da decisão de 

primeiro grau, ele vislumbrou um certo risco para a parte adversa e estabeleceu requisistos 
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CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Apelação sem efeito suspensivo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 97. 
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Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no 

efeito devolutivo, quando interposta de sentença que: I - homologar a divisão ou a demarcação; II - condenar à 

prestação de alimentos; III - (Revogado pela Lei nº 11.232, de 2005) IV - decidir o processo cautelar; V - rejeitar 

liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes; VI - julgar procedente o pedido de instituição de 

arbitragem. VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela; [BRASIL. Código de Processo Civil (1973). 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 24 de abril de 2013]. 
109

Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de 

bens, levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de 

difícil reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento 

definitivo da turma ou câmara. (Redação dada pela Lei nº 9.139, de 30.11.1995) Parágrafo único. Aplicar-se-á o 

disposto neste artigo as hipóteses do art. 520. (Redação dada pela Lei nº 9.139, de 30.11.1995) [BRASIL. 

Código de Processo Civil (1973). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm Acesso em 24 de abril de 2013]. 
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para a suspensão da executividade da medida. 

Nessa situação, o próprio ordenamento jurídico trouxe a previsão de soluções para 

combater o risco de perecimento do objeto litigioso, e essa previsão também foi feita de forma 

genérica, para possibilitar que toda e qualquer situação de risco possa a vir se utilizar dessa 

suspensividade, tanto nas decisões interlocutórias quanto nas decisões finais de mérito. Esse é 

mais um argumento para defender a alteração do referido dispositivo legal aqui mencionado, e 

para deixar bastante explícito que o próprio sistema tem inúmeros mecanismos de combater 

os riscos, sendo esse mais um deles. 

O que defendemos com a mencionada modificação do Código é justamente abrir a 

possibilidade de execução provisória quando não exista o risco, pois as possibilidades de se 

suspender a decisão passível de execução já existe e sempre existirá. Da forma como está no 

Código de Processo Civil brasileiro, é como se só existisse risco para o réu em grau de 

recurso. 

É interessante que respondamos aqui aos questionamentos feitos acima, que são: E o 

autor da demanda não corre o risco de ficar sem o bem almejado por conta do tempo de 

duração do processo de conhecimento no primeiro grau de jurisdição? E, na situação atual, em 

que, além de esperar toda a tramitação do primeiro grau, o autor ainda tem de esperar pela 

resposta do tribunal, ele também não corre o risco de ficar sem o bem ao final do julgamento? 

Então, o risco no processo durante a apelação só ocorre para o réu? Não existe risco para o 

autor? Ou este, por ser autor, tem de suportar todos os riscos do processo e em todas as 

instâncias judiciais? 

Respondendo ao primeiro questionamento: durante todo o tempo do processo de 

conhecimento ou da fase de conhecimento, o ônus do tempo do processo é todo colocado nos 

ombros do autor da demanda, pois é ele quem arca com o risco, já que o bem não sai da 

disponibilidade do réu e, até então, todos os riscos do processo são seus, tendo em vista que o 

bem também corre o risco de perecimento, da mesma forma que na execução provisória. 

Quanto ao segundo questionamento, da forma como está o sistema processual civil, 

o risco pela demora do processo também ficará para o autor da demanda no segundo grau de 

jurisdição, levando-se em conta que a regra geral é o duplo efeito e o autor, para ter algum 

tipo de satisfação, terá necessariamente de esperar por toda a tramitação do recurso no 

segundo grau, arcando mais uma vez com o ônus do tempo do processo. E, por fim, correndo, 

mais uma vez, o risco de perecimento do bem almejado no processo.  

Já o terceiro questionamento é justamente se o risco do processo só ocorre para o réu 
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no processo em grau de apelação. A resposta, evidentemente é não, pois, como já mencionado 

neste trabalho, algumas vezes, o risco existe desde o início da demanda, prolongando-se, no 

recurso, sob a responsabilidade do autor da demanda, só sendo transferido esse risco para o 

réu nos casos de apelação recebida no efeito meramente devolutivo, casos esses expressos no 

art. 520 do Código de Processo Civil. 

O quarto questionamento é se não existe risco para o autor. Ora, todo estudo que se 

faça do sistema processual brasileiro levam à conclusão de que os riscos do processo são 

todos do autor da demanda, e o que se postula com a alteração da regra geral do duplo efeito, 

devolutivo e suspensivo, para efeito somente devolutivo, é justamente fazer uma distribuição 

do ônus do tempo do processo. 

O quinto e último questionamento é no sentido de ser o autor da demanda o 

responsável pelo início daquela postulação e ter de suportar todos os riscos do processo. A 

resposta a essa indagação só pode ser negativa, por um princípio basilar da República 

Federativa do Brasil, que é o princípio da isonomia ou da igualdade. Portanto, os riscos e o 

ônus do tempo do processo deveriam ser divididos entre autor e réu de maneira que pudesse 

proporcionar uma isonomia, o que não vem acontecendo. 

Vale ressaltar que nunca foi feito um estudo aprofundado sobre o percentual 

estatístico de determinado ponto específico do sistema processual civil que embasasse uma 

alteração legislativa de alguns dos dispositivos do Código de Processo Civil Brasileiro, 

mesmo com tantas reformas processuais, já que muito possivelmente foi o sistema jurídico 

mais alterado no nosso país. 

Nesse contexto que estamos estudando, de uma modificação dos efeitos em que a 

apelação será recebida, também não foi feito levantamento estatístico algum nesse sentido. 

Para esse estudo, poder-se-ia averiguar o grau de reforma das decisões judiciais em grau de 

apelação para saber se esse percentual é elevado ou não. 

Tendo como base os relatórios do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que passou a 

exigir dos tribunais do nosso país esse trabalho, fizemos um levantamento singelo sobre esses 

percentuais, embora, claro, sem um grau maior de profundidade. Desse levantamento, 

constatamos que o grau de provimento de recurso de apelação é relativamente baixo. 

Todavia, como mencionado anteriormente em um tópico específico, isso, por si só, 

não autoriza a modificação, pois as decisões judiciais podem estar erradas tanto em um 

sentido quanto no outro, e isso jamais será possível de se perceber. O que se pode dizer desse 

levantamento é que ele é apenas um norte ou direcionamento a ser seguido pelo estudioso e 
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para uma possível alteração. Até mesmo porque, se esse grau de provimento nas decisões foi 

baixo, então não se geram grandes riscos na possível inversão das decisões. 

Outro tema de extrema relevância e que tem inteira conexão com este ponto do 

trabalho é a questão da irreversibilidade dos efeitos decorrentes da suspensividade ou não da 

execução imediata da sentença. 

Nesse contexto, existem dois tipos de irreversibilidade: a irreversibilidade jurídica e 

a fática. A primeira não pode ser denominada de irreversível, pois, quando se fala nela, está se 

mencionando a irreversibilidade do provimento jurisdicional, que sempre será reversível, seja 

por uma nova decisão judicial, seja por meio de um recurso, seja até mesmo por uma nova 

ação judicial. Enfim, o provimento é necessariamente reversível. 

Já a irreversibilidade fática, em um dado momento fático, poderá não mais ser 

possível de retroceder, ou seja, de retornar ao status quo ante. Essa é a irreversibilidade que se 

pretende impedir
110

. 

Vale mencionar, ainda, que a irreversibilidade em uma execução provisória de uma 

sentença é razoavelmente mais simples que a análise da irreversibilidade da antecipação de 

tutela. E isso se justifica por vários argumentos que foram expostos aqui e que merecem ser 

revistos, que são eles: o mais importante a ser mencionado é o tipo de cognição à qual é 

submetida uma decisão interlocutória que defere uma medida antecipatória para esse tipo de 

decisão. O julgador fará uma análise superficial do direito e das alegações das partes por um 

juízo sumário ou de mera probabilidade
111

. 

Todavia, a decisão tomada para se chegar a uma sentença é diamentralmente 

diferente, ou seja, se, na decisão interlocutória, a análise era superficial, será por uma 

cognição exauriente que o juiz deve conhecer detalhadamente todo o processo judicial, 

buscando alcançar ao máximo a certeza e a verdade do processo. Essa decisão até poderá ser 

modificada, desde que seja por uma nova decisão judicial com todas as garantias processuais 

possíveis, algo bastante diferente da antecipação de tutela, que poderá ser modificada a 

qualquer momento, no mesmo processo
112

. 

Por fim, e não em último lugar, devemos lembrar que o grande argumento para a 

alteração proposta em dois projetos de lei, e que aqui defendemos, no sentido de dotar o 

recurso de apelação somente no efeito devolutivo, fazendo assim com que as sentenças de 
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mérito produzam efeitos imediatos, foi o fundamento para se prestigiar a primeira instância de 

qualquer forma, tendo em vista que ela está bem mais próxima das partes envolvidas no 

litígio. Da forma como está, não há valorização nenhuma, sendo o juízo de primeira instância 

mero instrutor para o juízo de segundo grau, o que ocasiona uma completa inefetividade 

processual, que tem de ser mudada. 

Assim, não resta outra alternativa ao legislador ordinário senão implementar essa 

modificação no sistema processual para a devida valorização das decisões de primeira 

instância – fundamento esse por demais utilizado nos sistemas estrangeiros –, por inexistir 

uma completa possibilidade de riscos ou prejuízos e para verdadeiramente garantir a 

efetividade processual. 

 

 

3.2 Inúmeros instrumentos legais brasileiros que preveem a execução ou o cumprimento 

de sentença imediatamente 

 

 

O sistema processual brasileiro é composto de um macrossistema processual, que é o 

Código de Processo Civil, e por vários outros microssistemas processuais, tais como o 

microssistema processual dos juizados especiais cíveis e criminais, a lei de alimentos, o 

sistema de defesa do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, a lei do mandado de 

segurança, a lei da ação popular, a lei da ação civil pública e muitas outras.  

Assim, o direito processual civil brasileiro já não reside somente no Código de 

Processo Civil, mas está contido também em outros diplomas, como já mencionado. 

Entretanto, verificamos uma imensa dispersão entre as normas processuais existentes nesses 

diplomas, uma vez que foram produzidos, até certo ponto, de forma assistemática, com 

disposições mal costuradas entre si, sem a indispensável coordenação orgânica, funcional e 

mesmo conceitual, culminando com a falta de coerência interna no sistema processual civil, 

visto como um todo. Exemplos dessas falhas são os inúmeros instrumentos legais que trazem 

a previsão de recursos contra as sentenças de mérito, com efeito meramente devolutivo, sem 

uma justificativa plausível sobre a razão de conceder efetividade a determinadas matérias ou 

direitos e não a outros. 

Sabemos que o efeito suspensivo é a regra geral do Código de Processo Civil e, com 

ele, impede-se que a sentença do juiz de primeiro grau produza efeitos práticos, gerando sua 
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total ineficácia, ineficiência e deixando o processo cada vez moroso, tendo em vista que terá 

de esperar por toda a tramitação do recurso em segundo grau para que produza efeitos. Assim, 

a mera previsão do recurso com efeito suspensivo já é suficiente para que a decisão não surta 

seus efeitos. 

Nesse sentido, Gleydson Kleber Lopes de Olivera afirma que 

 

Pelo efetio suspensivo, impede-se que a decisão proferida produza efeitos até 

o escoamento do prazo para a interposição do recurso. A rigor, basta a 

previsão de recurso dotado desse efeito para que a decisão não surta qualquer 

efeito. 

Na ordem jurídica vigente, a regra é a de que a apelação seja recebida no 

efeito suspensivo, salvo nas hipóteses em sentido contrário, nos termos do 

art. 520 do CPC. Em consonância com este dispositivo, não deve ser 

recebida, no efeito suspensivo, a apelação interposta contra a sentença que: 

homologar a divisão ou a demarcação; condenar à prestação de alimentos; 

decidir o processo cautelar; rejeitar liminarmente os embargos à execução ou 

julgá-los improcedentes; julgar procedente o pedido de instituição de 

arbitragem; e confirmar a antecipação dos efeitos da tutela
113

. 

 

A problemática tratada neste trabalho é justamente a ineficácia da sentença de mérito 

do juiz de primeiro grau, que atinge diretamente o princípio da efetividade, a justa 

distribuição do ônus do tempo do processo, assim como deixa o primeiro grau de jurisdição 

do Poder Judiciário completamente desprestigiado, desvalorizado e, até mesmo, numa 

situação extremamente difícil de explicar ao jurisdicionado como aquela decisão, após um 

longo trâmite processual, com várias fases e atos processuais, ao final dos quais o juiz 

reconhece o direito do autor, não poderá ser executada e efetivada. 

Para isso, demonstraremos que inúmeras previsões legais no nosso ordenamento 

jurídico já dotam suas decisões de executividade imediata, ou seja, sem a necessidade de se 

aguardar toda instrução processual do recurso de apelação para poder dar efetividade à 

medida definida na sentença. Também veremos que, mesmo nesses casos, poder-se-á, se 

atendidos determinadas circunstâncias e pressupostos legais, dar efeito suspensivo ao recurso 

de apelação para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. 

A primeira delas é a Lei n.º 4.504 de 30 de novembro de 1964, que disciplina o 

Estatuto da Terra e que, no seu § 1.º do art. 107
114

 do referido Estatuto, determinou que, em 

causas judiciais envolvendo proprietários e arrendatários rurais, não terão efeito suspensivo os 
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OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lope de. op. Cit., 2009, p. 219. 
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Lei n.º 4.504/1964. (...) Art. 107. Os litígios judiciais entre proprietários e arrendatários rurais obedecerão ao 

rito processual previsto pelo artigo 685, do Código do Processo Civil. § 1.° Não terão efeito suspensivo os 

recursos interpostos contra as decisões proferidas nos processos de que trata o presente artigo. [BRASIL. Lei n.º 

4.504 de 30 de novembro de 1964 – Estatuto da Terra. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm. Acesso em 29 de abril de 2013]. 
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recursos interpostos contra essas decisões. Desse modo, os recursos serão recebidos no efeito 

meramente devolutivo. 

O segundo instrumento processual que também fez expressa referência aos efeitos 

dos recursos é a Lei n.º 5.250 de 09 de fevereiro de 1967, que regulamentava a liberdade de 

manifestação do pensamento e de informação. Embora, no julgamento do Supremo Tribunal 

Federal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF número 130, 

tenha sido considerada não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, no seu § 5.º
115

 do 

art. 61 da mencionada lei, também trazia a previsão de que o recurso em processso 

envolvendo a referida lei só seria recebido no efeito meramente devolutivo. 

Já o terceiro, o Decreto-Lei 911, de 01 de outubro de 1969, que estabelece normas 

sobre o processo de alienação fiduciária em garantia, também trouxe expressa previsão no 

sentido de que o recurso de apelação contra a sentença que determina a busca e a apreensão 

do bem será recebido somente no efeito devolutivo, conforme disposição do art. 3.º, § 5.º
116

 

do mencionado decreto-lei. 

Já a quarta norma, a Lei n.º 5.478, de 25 de julho de 1968, que disciplina as relações 

sobre a ação de alimentos, dispõe que, nas ações que versarem sobre alimentos, à sentença 

caberá apelação no efeito meramente devolutivo, de acordo com art. 14
117

 da mencionada lei. 

Vale mencionar ainda que, independemente de sua natureza, a ação de alimentos terá o seu 

recurso recebido sem efeito suspensivo. 

O quinto instrumento legislativo é o Decreto-lei n.º 413/1969, de 09 de janeiro de 

1969, que regulamenta os títulos de crédito industrial e estabelece que, nesses conflitos, ou 

seja, quando existir ação de cobrança, a sua decisão não será recebida no efeito suspensivo, 

isso pela inteligência do art. 41, número 7
118

, da mencionada lei. 

                                                 
115

Lei n.º 5.250/1967. (...) § 5.º Da sentença caberá apelação que será recebida somente no efeito devolutivo.        

(Redação dada pela Lei nº 6.071, de 03.7.1974). [BRASIL. Lei n.º 5.250 de 09 de fevereiro de 1967 – Regula a 

liberdade de rnanifestação do pensamento e de informação. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5250.htm. Acesso em 29 de abril de 2013]. 
116

Decreto-lei 911/1969. (...) Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que 

comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. § 5.º Da sentença cabe apelação apenas no efeito 

devolutivo. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) [BRASIL. Decreto-Lei n.º 911 de 01 de outubro de 1969 – 

Estabelece normas de processo sôbre alienação fiduciária e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0911.htm. Acesso em 29 de abril de 2013]. 
117

Lei n.º 5.478/1968. (...) Art. 14. Da sentença caberá apelação no efeito devolutivo. (Redação dada pela Lei nº 

6.014, de 27/12/73) [BRASIL. Lei n.º 5.478 de 25 de julho de 1968 – Ação de Alimentos. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5478.htm. Acesso em 29 de abril de 2013]. 
118

Decreto-Lei n.º 413/1969. Art 41. Independentemente da inscrição de que trata o art. 30 dêste Decreto-lei, o 

processo judicial para cobrança da cédula de crédito industrial seguirá o procedimento seguinte: 7.º) não terão 

efeito suspensivo os recursos interpostos das decisões proferidas na ação de cobrança a que se refere êste artigo; 

[BRASIL. Decreto-Lei n.º 413 de 09 de janeiro de 1969 – Dispõe sobre títulos de crédito industrial e dá outras 
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Em sexto lugar, outra norma que também caminha nesse sentido é a Lei n.º 6.383, de 

07 de dezembro de 1976, que trata sobre o processo discriminatório de terras devolutas da 

União. A referida norma, no seu art. 21
119

, prevê o recurso de apelação da sentença proferida 

no processo judicial e será recebido somente no efeito devolutivo, bem como terá 

consequência disso, cabendo execução provisória. 

O sétimo dispositivo legal que trata sobre os aspectos processuais quanto aos efeitos 

da apelação é a Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, que dispõe sobre a lei da ação civil 

pública e, no seu art. 14
120

, diz que, diante de fato que possa causar dano irreparável, o juiz 

poderá dar efeito suspensivo ao recurso. Vale ressaltar que o legislador ordinário não foi 

expresso quanto aos efeitos do recurso, deixando a entender, por uma interpretação, que o 

recurso só terá efeito meramente devolutivo, nada mencionando sobre o efeito suspensivo. 

Outro fato de grande importância é a expressa disposição no sentido de que o juiz, 

avaliando o caso concreto, poderá dar efeito suspensivo, desde que presente o risco de danos 

irreparáveis. Isso só corrobora com o entendimento deste trabalho quanto à modificação da 

regra geral do efeito da apelação, que, no nosso entender, deveria se dar somente no efeito 

devolutivo, cabendo ao juiz, em um caso concreto, avaliar o risco e, se julgar necessário, dar 

efeito suspensivo à sentença e evitar qualquer tipo de dano. 

Já o oitavo instrumento legal a mencionar normas processuais sobre efeitos da 

apelação é a Lei n.º 8.069 de 13 de julho de 1990, que traz normas referentes ao Estatuto da 

Criança e ao Adolescente e que, nos seus dispositivos, menciona expressamente, no art. 199-

A
121

, que a sentença que deferir a adoção produza efeitos imediatos, salvo no caso de se tratar 

de adoção internacional ou ainda em casos de risco de dano irreparável ou de difícil reparação 

                                                                                                                                                         
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0413.htm. Acesso 

em 29 de abril de 2013]. 
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Lei n.º 6.383/1976. (...) Art. 21 - Da sentença proferida caberá apelação somente no efeito devolutivo, 

facultada a execução provisória. [BRASIL. Lei n.º 6.383 de 07 de dezembro de 1976 – Dispõe sobre o Processo 

Discriminatório de Terras Devolutas da União, e dá outras Providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6383.htm. Acesso em 30 de abril de 2013]. 
120

Lei n.º 7.347/1985. (...) Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano 

irreparável à parte. [BRASIL. Lei n.º 7.347 de 24 de julho de 1985 – Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm. Acesso em 30 de abril de 2013]. 
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Lei n.º 8.069/1990. (...)Art. 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita à 

apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se se tratar de adoção internacional ou se 

houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

[BRASIL. Lei n.º 8.069 de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 30 de abril de 2013]. 
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ao adotando. Já no art. 199-B
122

, segue no mesmo sentido, ou seja, de ser recebida somente no 

efeito devolutivo a apelação contra a sentença que destitua os pais ou genitores do poder 

familiar. 

Em nono lugar, temos a Lei n.º 8.245, de 18 de outubro de 1991, que trata sobre as 

locações de móveis urbanos e os procedimentos a ela pertinentes. A mencionada lei, no inciso 

V
123

, do art. 58, nos diz que os recursos de apelação contra a sentença nos casos de despejos, 

consignação em pagamento de aluguéis, revisionais de aluguel e renovatórias de locação 

serão recebidos com o efeito meramente devolutivo, o que, por si só, autoriza a execução 

provisória do julgado. 

Já a décima norma que trata sobre processo e efeitos dos recursos em suas decisões é 

a Lei n.º 9.099 de 26 de setembro de 1995, que trata sobre os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais. Essa norma, no seu art. 43
124

, determina que o recurso tenha efeito meramente 

devolutivo, podendo ainda o juiz dar efeito suspensivo, desde que exista risco de dano 

irreparável. Aqui, mais uma vez, o legislador ordinário se preocupou com a situação de risco e 

criou mecanismos de controle, mas, antes de tudo, já dando efetividade as suas decisões e 

tentando pôr termo à morosidade processual, até mesmo por um dos princípios basilares da 

referida lei, que é a celeridade na prestação jurisdicional. 

Em décimo primeiro lugar, temos a Lei n.º 9.507, de 12 de novembro de 1997, que 

trata do acesso às informações e que disciplina o rito processual do Habeas Data. Assim, a 

mencionada lei, no seu art. 15, determina que o recurso contra a sentença, numa ação de 

habeas data, será a apelação e terá o efeito meramente devolutivo, possibilitando a execução 

provisória. 

Já a décima segunda norma é a Lei n.º 12.016, de 07 de agosto de 2009, que 

disciplina os mandados de segurança individual e coletivo. Essa lei revogou as várias outras 
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Lei n.º 8.069/1990. (...) Art. 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder 

familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009) [BRASIL. Lei n.º 8.069 de 13 de julho de 1990 – Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
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Lei n.º 8.245/1991. Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, 

consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, 

observar - se - á o seguinte: V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. 

[BRASIL. Lei n.º 8.245 de 18 de outubro de 1991 – Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 
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Lei n.º 9.099/1995. (...) Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. [BRASIL. Lei n.º 9.099 de 26 de setembro de 1995 – 

Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em 30 de abril de 2013]. 



97 

 

normas que tratavam do mesmo assunto, o mandado de segurança. Essa lei, no seu art. 14 

determina que á sentença que concede ou denega a segurança, cabe apelação e, no seu § 3.º
125

, 

que a sentença poderá ser executada provisoriamente. Quando se fala que uma sentença 

poderá ser executada provisoriamente, é justamente devido ao fato de o recurso contra ela 

interposto não ter efeito suspensivo. 

Vale ressaltar ainda que o art. 15
126

 da mencionada lei estabelece a possibilidade de 

que, para evitar lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, caberá, perante o 

presidente do tribunal ao qual couber conhecer o recurso, mediante pedido da pessoa jurídica 

interessada ou do Ministério Público, um pedido de suspensão da execução da liminar ou da 

sentença, desde que em decisão devidamente fundamentada, contra a qual caberá o recurso de 

agravo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o dispositivo citado. 

Relacionamos doze instrumentos legais que preveem que a sentença de mérito do 

juiz de primeiro grau não terá efeito suspensivo, possibilitando, assim, sua execução 

provisória, distribuindo o ônus do tempo do processo, para que este não seja única e 

exclusivamente suportado pelo autor, e, principalmente, dando efetividade à prestação 

jurisdicional. 

Acontece que o sistema processual civil brasileiro não é homogêneo, pois todas essas 

normas fazem parte de microssistemas processuais, com normas específicas, que, nesses 

casos, por suas peculiaridades, acharam por bem dar uma maior efetividade a suas demandas. 

Só que a celeridade e a efetividade são postulados do direito processual como um todo, não se 

limitando a determinadas demandas. 

Desse modo, o que pretendemos com este trabalho é mostrar que o sistema 

processual civil, principalmente o macrossistema processual, merece ser revisto quanto aos 

efeitos que são decorrentes do recurso de apelação, tendo em vista que ele se mostra 

plenamente inefetivo, moroso, que não faz uma justa distribuição do ônus do tempo do 

processo e que demonstra um grande desprestígio do primeiro grau de jurisdição. 
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Lei n.º 12.016/2009. (...) Art. 14.  Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. 3.º A 

sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for 

vedada a concessão da medida liminar. [BRASIL. Lei n.º 12.016 de 07 de agosto de 2009 – Disciplina o 

mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. 
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Nesse sentido, o que defendemos é a modificação do art. 520 do Código de Processo 

Civil brasileiro, para disciplinar que o recurso contra a sentença de mérito será a apelação 

com o efeito meramente devolutivo, possibilitando, assim, a execução provisória do julgado. 

Vale ressaltar que, como várias vezes demonstramos aqui neste trabalho, o grande 

temor em relação a essa alteração é justamente o risco de perecimento do bem na execução 

provisória. Esse fato não merece guarida por dois argumentos fundamentais que merecem ser 

destacados: o primeiro deles foi exatamente o que vimos neste tópico, ou seja, inúmeros 

instrumentos legais que preveem que o recurso de apelação só terá efeito devolutivo, 

possibilitando a execução provisória do julgado, apesar do que não se viu o tão alertado 

prejuízo. 

Já o segundo argumento é o próprio sistema processual que, atento ao possível risco 

de perecimento dos bens decorrentes de uma modificação da decisão anteriormente prolatada, 

possibilitou que, nos casos em que se possa executar provisoriamente, ou seja, em que o 

recurso de apelação só terá efeito devolutivo, fossem criados mecanismos de suspender essa 

decisão. Isso é o que nos diz o art. 558 do Código de Processo Civil Brasileiro. Por esse 

dispositivo, possibilitou-se, em caso que possa causar lesão grave ou de difícil reparação, a 

suspensão dos efeitos da decisão tanto no recurso de agravo quanto nos casos de apelação que 

tenha efeito somente devolutivo. 

Assim, vemos claramente que o sistema jurídico, mesmo sem ter modificado a regra 

do art. 520 do Código, já tem soluções para um provável caso de risco de prejuízo, o que não 

se constata apenas no art. 558 desse Código. O sistema prega uma ampla abertura de acesso 

ao judiciário e, com isso, no caso de alguma parte se sentir prejudicada ou ameçada por 

alguma decisão judicial, poderá se valer de outra ação, seja ela cautelar ou uma autônoma de 

impugnação, para tentar minimizar tal risco. 

Portanto, urge que se faça uma revisão do nosso Código de Processo Civil, suficiente 

para devolver ao sistema brasileiro a indispensável coerência e a consistência no trato dos 

institutos, mediante absorção das conquistas da moderna ciência processual e dos frutos das 

experiências já vividas, possibilitando a execução provisória da sentença de mérito e 

proporcionando um processo civil que, em todas as suas dimensões, seja realmente efetivo e 

eficiente. 

 

 

3.3 Comentários aos projetos de lei que retiram o efeito suspensivo do recurso de 
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apelação, dando realmente efetividade às decisões judiciais 

 

 

O projeto de Lei n.º 3.605/2004 foi apresentado pelo então Deputado Federal Colbert 

Martins, em 19 de maio de 2004, na Câmara dos Deputados, com a finalidade de modificar o 

art. 520 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, do Código de Processo Civil Brasileiro, 

conferindo somente efeito devolutivo à apelação, diferentemente do que ocorria 

anteriormente, ou seja, saindo da regra geral do duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Assim, 

o objetivo da alteração é deixar o efeito suspensivo como exceção ao sistema legal. 

A ideia originária de tal modificação foi defendida por Cândido Rangel Dinamarco, 

professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na década de 70, num artigo 

publicado na revista do Ministério Público, intitulado Execução Provisória
127

. A ideia de 

Dinamarco foi objeto de várias discussões e, somente em 1991, formou-se uma comissão que 

redundou no primeiro projeto de alteração do art. 520 do Código de Processo Civil Brasileiro. 

Faziam parte da comissão o Diretor da Escola Superior da Magistratura, o Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça, Sálvio de Figueiredo Teixeira, o Instituto de Brasileiro de 

Direito Processual, e o Ministro aposentado Athos Gusmão Carneiro
128

. 

A primeira redação da proposta do projeto de Lei n.º 3.605/2004
129

, que foi aprovada 

na Câmara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal, dizia o seguinte: “Art. 520. A 

apelação terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar 

dano irreparável à parte.” Em sua primeira redação, o projeto de alteração do dispositivo já 

contemplava o que se pretendia com tal alteração, que era efetivar as decisões judiciais de 

primeiro grau, possibilitando a execução provisória da sentença, e também dava ampla 

margem para o juiz examinar, em um caso concreto, as possíveis hipóteses de dano 

irreparáveis às partes do processo e, assim, conceder o efeito suspensivo ou não da decisão de 

primeiro grau. 

Essa ampla margem de abertura se deu através da técnica do conceito jurídico 

indeterminado ou das cláusulas gerais, facultando ao julgador examinar as situações postas e, 
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diante de um risco, se este for para a parte autora, receber o recurso somente no efeito 

devolutivo, possibilitando que a decisão seja executada provisoriamente; já se o risco for para 

a parte ré, deverá dar efeito suspensivo à decisão e impossibilitar os atos executórios. Assim, 

pela primeira redação, possibilitou ao julgador uma apreciação dos riscos existentes no 

processo e, com isso, o poder de distribuir o ônus do tempo do processo e dar efetividade a 

este. 

Acontece que, uma vez aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto seguiu para o 

Senado Federal e lá recebeu o número 30/2005
130

. No Senado Federal, mediante emendas, o 

projeto de lei foi substancialmente modificado, tendo em seu texto grandes alterações. A 

redação dada no Senado foi: 

 

“Art. 520. A apelação será recebida no efeito devolutivo, devendo, no 

entanto, ser recebida também no efeito suspensivo quando disposição 

expressa de lei assim o determinar, ou quando interposta de sentença: 

I – proferida em ação relativa ao estado ou capacidade da pessoa; 

II – diretamente conducente à alteração em registro público; 

III – cujo cumprimento necessariamente produza consequências práticas 

irreversíveis; 

IV – que substitua declaração de vontade; 

V – sujeita a reexame necessário.” 

 

Desse modo, continuou com a modificação do efeito suspensivo, suprimindo-o da 

regra geral e passando a ser uma exceção ao sistema legal. Quanto a isso, não houve 

modificação. As modificações se deram na possibilidade ou na forma com que o juiz dará 

efeito suspensivo ao recurso de apelação. Antes dessa alteração, o juiz poderia analisar o caso 

concreto e dar ou não o efeito suspensivo quando julgasse haver perigo de dano irreparável de 

forma aberta, sem prever quais são as situações que são de risco ou não. 

Na nova redação, o dispositivo alterado propõe que se dê efeito suspensivo ao 

recurso quando houver expressa disposição em lei, ou seja, a lei pode antecipadamente prever 

situações em que a decisão comportará recurso com efeito suspensivo, tanto previsões no 

Código de Processo Civil quanto na Legislação Especial. No dispositivo alterado pelo 
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Senado, enumera cinco situações em que o dispositivo terá efeito suspensivo. Examinaremos 

cada uma dessas cincos hipóteses. 

A primeira delas diz respeito à controvérsia sobre o estado ou a capacidade da 

pessoa. Tal previsão está eminentemente relacionada aos interesses que estão em disputa, pois 

são causas que têm grande relevância, tendo em vista que tratam com os direitos de 

personalidade e com a própria capacidade de manifestação destas na sociedade. Assim, o grau 

de importância das matérias envolvidas nesses litígios fez com que o legislador previsse tais 

situações como passíveis de recurso com efeito suspensivo. 

Cabe mencionar que essas situações envolvendo o estado ou capacidade das pessoas 

geralmente produzem decisões com natureza constitutiva ou declaratória, fato que, por si só, é 

indicativo de que lhes não cabe execução provisória porque a decisão não está consolidada, 

carecendo do trânsito em julgado da decisão judicial para ser passível de execução. A título de 

exemplo, vejamos a situação de uma ação de investigação de paternidade, em que se busca 

descobrir quem realmente é o verdadeiro genitor da criança. O juiz, ao proferir sua decisão, 

reconhece a paternidade do réu que, insatisfeito, recorre ao tribunal por meio do recurso de 

apelação. Se o recurso não tiver o efeito suspensivo, possibilitará a execução provisória? 

Nesse caso, não, pois, para que a decisão surta todos os seus efeitos, é imprescindível o 

trânsito em julgado da decisão. 

Já a segunda hipótese de efeito suspensivo da decisão trata da decisão que se destina 

à alteração de registro público. Nesse caso, entendeu o Senado Federal como relevante 

colocar expressa disposição para garantir que essas situções só possam ser modificadas nos 

registros públicos depois de consolidadas, ou seja, depois do trânsito em julgado da decisão. 

Esse segundo inciso tem uma relação direta com o primeiro, que se refere às ações de estado e 

capacidade, tendo em vista que muitas dessas relações produzem efeitos nos registros 

públicos. 

Podemos dizer que tal previsão seria desnecessária, pois a própria lei de registros 

públicos exige, para o reconhecimento dos seus atos constitutivos, que a decisão não seja mais 

passível de recurso, ou, por que não dizer, que tenha transitado em julgado
131

. 

A terceira e mais importante de todas as hipóteses é aquela em que o dispositivo que 

se propõe alterar o art. 520 do Código de Processo Civil dá efeito suspensivo quando o 

cumprimento da medida puder gerar consequências práticas irreversíveis àquele que teve um 
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julgamento desfavorável e, insatisfeito, interpõe um recurso de apelação. O objetivo principal 

do dispositivo é impedir a execução provisória do julgado, pois, caso haja atos executórios, 

poderá causar sérios riscos ao apelante. 

Desse modo, a irreversibilidade se tornou uma condição que impede a execução 

provisória da sentença, ou seja, uma vez constatado que aquela situação é irreversível, logo a 

apelação daquela sentença terá o duplo efeito, devolutivo e suspensivo, impedindo, portanto, 

todo e qualquer ato de execução. A reversibilidade se tornou uma condição a ser demonstrada 

pela parte autora, que teve o seu pedido julgado procedente no primeiro grau de jurisdição, 

para que já possa iniciar os atos de execução e satisfação do seu direito
132

. 

Vale destacar que a redação anterior aprovada na Câmara dos Deputados já 

possibilitava ao juiz, em um caso concreto, averiguar a figura do dano irreparável. Assim, 

tanto o dano irreparável quanto a irreversibilidade são conceitos jurídicos indeterminados, 

perante os quais o julgador terá a possibilidade de interpretar, diante de um caso concreto, que 

situação está acontecendo e, mediante a situação, poderá decidir se deve ou não dar o efeito 

suspensivo, evitando ou possibilitando a execução provisória. 

Assim, a situação da irreversibilidade pode acontecer quando a sentença que deu 

ganho de causa ao autor da demanda começar a produzir efeito por meio da execução 

provisória da sentença. Desse modo, a execução ou seus atos executórios podem gerar efeitos 

irreversíveis, de modo que o status quo ante não possa mais ser retroagido. Todavia, a 

irretroatividade que se menciona no dispositivo é em proveito do réu, que perdeu a ação 

principal e está recorrendo por meio da apelação, mas a irretroatividade pode acontecer em 

desfavor do autor da ação principal se a execução não ocorrer imediatamente após a sentença 

efetivada. Ou seja, a irretroatividade e os prejuízos advindos dela podem alcançar também o 

autor da demanda e apelado no recurso. Assim, mesmo sem previsão legal, mas por uma 

questão de isonomia, têm que ser ponderados os dois riscos que a continuidade da demanda 

pode gerar
133

. 

Nessa ponderação ou sopesamento, estão em disputa dois valores fundamentais 

bastante discutidos neste trabalho, que são a efetividade dos provimentos jurisdicionais e a 

segurança jurídica destes. Nessa ponderação, não podemos perder de vista o ônus do tempo 

do processo, tendo em vista que esse ônus foi única e exclusivamente suportado pelo autor da 

                                                 
132

CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. op. Cit., 2010, p. 191. 
133

CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Apelação sem efeito suspensivo. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

192/193. 



103 

 

demanda durante toda a tramitação do processo judicial, o que deve ser levado em 

consideração. Então, nada mais natural que o réu suportar esse ônus durante a tramitação do 

recurso, dando assim, efetividade à tutela jurisdicional. 

A quarta hipótese prevê que a decisão terá efeito suspensivo quando tratar de 

situações que substituam a declaração de vontade, ou seja, quando determinada pessoa se 

obrigou a emitir a declaração de vontade e não o fez por alguma razão, o provimento 

jurisdicional a condenará a emitir essa declaração ou determinará que a decisão produza os 

efeitos da declaração não emitida. Isso está previsto no art. 466-A
134

 do Código de Processo 

Civil. Mesmo assim, essas decisões, para terem eficácia, estão condicionadas ao transitado em 

julgado de suas decisões, como determina o próprio dispositivo, assim como a própria 

natureza das decisões. 

A quinta e última hipótese constitui a possibilidade de se dar efeito suspensivo à 

sentença que está sujeita ao reexame necessário, que está regulado no art. 475
135

 do Código de 

Processo Civil e no qual se estabelecem as hipóteses desse reexame. Esse instituto não é um 

recurso, mas um sucedâneo recursal que condiciona a eficácia da sentença à sua confirmação 

pelo tribunal, ainda que sem nenhuma provocação das partes, sob pena de a decisão não 

transitar em julgado. 

O instituto recebe, de grande parte da doutrina, inúmeras críticas, no sentido de ser 

um instrumento de proteção do Poder Público, que se refere a União, Estados membros, 

Municípios e o Distrito Federal, tendo em vista que são essas decisões contra aqueles entes 

que terão de passar pelo reexame nos tribunais para poderem transitar em julgado. 

E continua a crítica no sentido de que hoje não existe mais justificativa para tal 
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instrumento, levando-se em consideração que hoje os entes públicos já contam com órgãos 

próprios de defesa e, na sua grande maioria, bem aparelhados e com excelentes profissionais. 

Também não podemos deixar de comentar que tal benefício hoje se mostra uma discriminação 

odiosa, ou seja, uma verdadeira quebra do princípio constitucional da isonomia. 

Também não podemos deixar de comentar que essa previsão é totalmente descabida 

ou desnecessária. Explicando melhor, essa previsão não necessitaria estar no art. 520 do 

Código de Processo Civil, pois, como já foi visto, a matéria do reexame necessário foi 

regulamentada plenamente pelo art. 475 do Código, e mesmo que não houvesse previsão no 

art. 520, seria necessário o reexame para, depois do trânsito em julgado, a sentença ser 

passível de execução, conforme o § 5.º
136

, do art. 100, da Constituição Federal. Assim, não 

havia necessidade alguma desse dispositivo no art. 520 do Código de Processo Civil já que, 

em regra, não caberá execução provisória contra o Poder Público. 

Também é de grande importância mencionar como ficarão os efeitos do recurso de 

apelação no projeto do Novo Código de Processo Civil. Será possível ou não a execução 

provisória? Pela redação do projeto, podemos dizer que sim. O novo código trouxe o recurso 

de apelação expressamente no art. 907
137

, assim como todos os outros recursos tipificados em 

seu projeto. Quanto ao recurso interposto da sentença, o novo código em nada mudou em 

relação ao anterior, sendo cabível o recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juiz 

de primeiro grau, conforme o art. 923
138

, desse projeto, 

Já quanto aos efeitos, a matéria foi regulamenteda no art. 908, do projeto do Novo 

Código de Processo Civil. Senão, vejamos: 
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“Art. 908. Os recursos, salvo disposição legal em sentido diverso, não 

impedem a eficácia da decisão. § 1º A eficácia da sentença poderá ser 

suspensa pelo relator se demonstrada probabilidade de provimento do 

recurso. § 2º O pedido de efeito suspensivo durante o processamento do 

recurso em primeiro grau será dirigido ao tribunal, em petição autônoma, que 

terá prioridade na distribuição e tornará prevento o relator.” 

 

Assim, vemos logo que a regra geral do projeto do Novo Código de Processo Civil 

brasileiro será a de que o recurso só terá efeito devolutivo, já que ao recurso não obsta a 

eficácia da decisão, ou seja, ela é passível de execução provisória. Todavia, o próprio 

dispositivo já abre a possibilidade de a decisão ser suspensa e, assim, não ser efetivada a 

medida produzida pelo Poder Judiciário. 

Desse modo, uma vez atribuído somente o efeito devolutivo a sentença, ela estará 

apta a produzir efeito e a ser executada provisoriamente, praticando-se todos os demais atos 

de execução, sejam eles de subrogação ou coerção, para que a decisão judicial seja 

eficazmente cumprida. Já no caso de ser dado efeito suspensivo a decisão, a decisão não 

poderá ser executada, mantendo-se a situação como ela estava anteriormente, impedindo 

qualquer ato de execução, e não podendo o juiz inovar mais no processo, conforme o art. 

928
139

, do Novo Código de Processo Civil. 

Por fim, podemos dizer que todas as propostas apresentadas são de grandiosa 

importância para a efetivação do sistema processual civil brasileiro. Nesse sentido, vimos, 

neste tópico, três propostas: inicialmente, a que pretendia modificar o art. 520 do Código de 

Processo Civil, mediante o projeto número 3.605, de 2004. Posteriormente, esse projeto 

sofreu modificações no Senado Federal, conforme já comentamos, e, enfim,  surgiu o novo 

projeto do Código de Processo Civil. 

De todas as propostas, na minha visão, a que mais atende ao clamor da efetividade 

processual, de um acesso à justiça que possibilite resultados eficientes, é a proposta do projeto 

de lei n.º 3.506/2004 em sua redação originária. Essa é a proposta que oferece a melhor 

possibilidade de uma ampla análise das hipóteses de riscos pelo Estado-Juiz, bem como dos 

valores segurança jurídica e efetividade processual. 
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3.4 Legislação estrangeira: uma abordagem sobre o efeito suspensivo no direito 

comparado 

 

 

Como já mecionamos no decorrer deste trabalho, o recurso de apelação, que é o 

recurso por excelência do Direito Processual Civil, não só do Brasil, mas também 

mundialmente, em quase todos os países, tem por objetivo fundamental combater ou 

impugnar sentença do Estado-Juiz. Ou seja, serve para fazer oposição a uma decisão 

construída depois de inúmeras fases, atos ou procedimentos de um processo. Sabemos que o 

processo, para chegar a uma decisão final, tem de passar necessariamente por várias fases. As 

quatro principais são: fase postulatória, fase saneatória, fase instrutória e fase decisória. 

Então, a decisão final, via de regra, foi desenvolvida após um longo campo 

cognitivo. Isso quer dizer que o juiz, para tomar sua decisão, tem necessariamente de 

conhecer os pormenores de todo o processo e do objeto ali discutido, sob pena de tomar 

decisões que possam afetar sensivelmente os princípios ou valores constitucionais da 

segurança jurídica, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, etc. 

No entanto, a grande problemática enfrentada no direito processual brasileiro 

atualmente, como já desenvolvido nos tópicos anteriores, é justamente a efetividade das 

decisões judiciais, especialmente, aquela que produz a decisão final de um processo, a 

sentença. 

Mas esse problema da inefetividade das decisões judiciais, principalmente, da 

sentença judicial, não é um problema somente do sistema processual civil brasileiro, mas de 

vários outros ordenamentos jurídicos processuais. Assim, passou-se por uma onda 

renovatória, em que os sitemas processuais civis foram alterados para implementar a 

efetividade processual. Essa mudança ocorreu justamente no objeto central deste trabalho, que 

são efeitos gerados pelo recurso de apelação
140

. 

Desse modo, como já foi exaustivamente explicado, o recurso de apelção é aquele 

que se opõe contra a sentença proferida pelo juiz e que, pelas regras atuais, produz efeito 

devolutivo e suspensivo, gerando a sua ineficácia processual desde o proferimento da decisão 
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judicial. Ou seja, paralisa a eficácia da decisão e impede que esta possa ser executada, 

postergando a efetividade do processo. 

Logo, essa completa inefetividade ou operacionalidade da decisão judicial fizeram os 

sistemas processuais repensarem esse ponto e, em muitos deles, foi objeto de alteração legal, 

suprimindo o efeito suspensivo do recurso de apelação e, com isso, dando efetividade, 

executividade ou agilidade ao processo, bem como possibilitando a imediata execução da 

sentença do juiz de primeiro grau
141

. 

Os sistemas processuais civis modernos, principalmente os europeus, procuraram se 

adequar a esse novo postulado da efetividade, buscando dar agilidade aos processos judiciais, 

e, especialmente, trabalhar pela valorização das decisões judiciais de primeiro grau e, 

consequentemente, minimizar a importância e valorização das decisões proferidas pelos 

tribunais superiores. 

Essa tendência, além de outras justificativas, serve para dar razão ou compreensão ao 

princípio da oralidade, tendo em vista que, nas instâncias ordinárias, o juiz tem contato 

pessoal e direito com as partes envolvidas na lide, diferentemente do que ocorre nos tribunais, 

nos quais não existe esse contato direito, sendo tudo retransmitido por vias formais, afastando 

o julgado de uma possível visão humanística do caso concreto
142

. 

Do mesmo modo, verifica-se essa valorização pela modificação dos sistemas 

jurídicos processuais civis quando se possibilitou a execução imediata da sentença de mérito 

proferida pelo juiz, ainda que seja uma execução a título provisório, o que gera uma série de 

fatores como, por exemplo, a responsabilidade do exequente. 

Nesse sentido, as reformas no mundo todo caminharam seguindo esse 

direcionamento, buscando efetividade, valorização das decisões de primeiro grau, para que a 

sentença possa produzir efeitos imediatos e, assim, distribuir o ônus do tempo do processo 

para autor e réu, já que, conforme as regras atuais, a execução só será possível se o processo 

transitar em julgado, o que retarda por demais o processo, prolongando sua inefetividade, 

principalmente, em países onde há um grande número de recursos. 

Vale ressaltar que existe a ideia ou a proposta da unificação do momento em que se 

autorizará a execução provisória da sentença de primeiro grau, levando-se em conta o 

princípio da isonomia das pessoas dos diversos Estados, tendo em vista que momentos 

distintos de execução geram uma maior valorização do crédito para uns e uma desvalorização 
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para outro. Melhor explicando, quando se autoriza a execução provisória a partir da sentença 

de mérito do juiz de primeiro grau, inegavelmente, se tem maiores agilidade e efetividade, 

fazendo com que o crédito ou qualquer expressão monetária se valorize ou com que se evite a 

perda de valor, diferentemente, podemos dizer, do que acontece quando a execução fica para 

após o trânsito em julgado
143

. 

Todavia, o que se visa neste tópico é fazer uma investigação sobre algumas 

legislações estrangeiras para verificar como se dá a efetivação das sentenças de primeiro grau 

em outros países, bem como vislumbrar como isso acontece procedimentalmente, fazendo 

uma análise sob a perspectiva do direito brasileiro e mostrando que o nosso sistema pode 

caminhar nesse sentido, pois ele próprio apresenta soluções viáveis para isso, bem como 

demonstrando que a execução provisória das sentenças de primeiro grau já é uma realidade 

em vários países do mundo
144

. 

O primeiro país a ser abordado aqui é a Itália, cujo Código de Processo Civil é de 

1942, havendo passado por grandes transformações na década de 90, especialmente, no que 

toca à execução provisória da sentença. Antes da mencionada reforma processual, o sistema 

trazia a possibilidade de o juiz de primeiro grau, mediante expresso requerimento da parte e 

corroborando com algumas circunstâncias fáticas, executar provisoriamente a sentença 

proferida pelo primeiro grau de jurisdição, desde que presentes alguns elementos probatórios 

mínimos, que seria acreditar na possibilidade de confirmação da sentença pelo tribunal ad 

quem. Ocorre que esse sistema recebeu severas críticas, todas no sentido de que, mesmo o 

autor vencendo a demanda judicial, ele ainda assim tenha de pedir e comprovar, existindo, ao 

final do processo, a possibilidade de vir a não receber seu crédito, caso a execução só 

aconteça ao final do processo, quando ele já estiver transitado em julgado
145

. 

Isso se mostrava uma verdadeira incoerência. Desse modo, foi aprovada uma 

reforma processual ao sistema italiano, modificando essa regra e possibilitando 

definitivamente a execução da sentença do primeiro grau de jurisdição, graças à retirada do 

efeito suspensivo como regra do recurso de apelação. Isso, como consequência, trouxe mais 

efetividade ao processo, gerando agilidade, valorizando as decisões de primeiro grau e 

fazendo uma verdadeira revolução ao sistema italiano
146

. 

Vale ressaltar que essa modificação implementada no sistema processual civil 
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italiano foi justamente para dar efetividade à sentença de primeiro grau dos juízes, como já 

era dada às medidas antecipatórias de tutela. Agora, as duas medidas possibilitam a execução 

provisória e detêm a mesma eficácia executiva. Assim, por esse novo sistema, todas as 

sentenças possibilitam a execução provisória, e, em último caso, abre-se a possibilidade de 

que, se essa execução puder gerar “graves motivos” ou “justos motivos de urgência”, o 

tribunal ad quem possa suspender a executividade dessa decisão
147

. 

Por fim, como reflexo de todas essas mudanças no sistema italiano, e inclinado pelo 

direcionamento de valorização das decisões de primeiro grau, pela tempestividade e pela 

efetividade da prestação jurisdicional, o legislador promoveu essa alteração e, com isso, 

prestigiou ainda esses valores e o próprio sistema processual civil italiano. 

Outro sistema processual civil a ser mencionado aquipe o espanhol, que também 

promoveu alterações no seu sistema processual e possibilitou a execução imediata da sentença 

a partir do ano 2000. 

Na verdade, isso está se mostrando uma tendência mundial, que o legislador 

espanhol também optou por seguir, alterando seu sistema processual civil e possibilitando a 

execução provisória das sentenças de méritos dos juízes de primeiro grau, preferindo,desse 

modo, conferir maior valorização aos juízos de primeira instância, até mesmo por não 

existirem motivos plausíveis para tanta desvalorização e desconfiança em relação a eles. 

De modo em geral, pela modificação da legislação processual espanhola, foram 

autorizadas as execuções provisórias de todos os tipos de demandas condenatórias que não 

houvessem transitado em julgado, salvo algumas lides que envolvam discussões sobre 

paternidade, maternidade, filiação, separação, divórcio, nulidade de casamento, capacidade, 

estado civil, sentenças estrangeiras que tenham transitado em julgado, sentenças que 

substituem a obrigação de emitir declaração de vontade e as sentenças que declaram a 

nulidade de título de propriedade industrial
148

. 

Vale ressaltar que a mesma reforma que possibilitou a execução provisória da 

sentença de mérito de primeiro grau do juiz, retirou a necessidade de caução ou qualquer 

outro tipo de fiança prévia para se poder executar provisoriamente, pois isso acabaria por se 

tornar discriminatório, tendo em vista que a grande maioria da população menos abastada 

ficaria impossibilitada de fazer essa execução, já que não poderia dar tal tipo de garantia. Mas 

o legislador espanhol abriu a possibilidade, quando houver perigo de dano irreparável, de o 

devedor  se defender por meio de embargos, desde que preste garantia que assegure o 
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resultado final do processo. Esses embargos são exceções ao sistema processual espanhol, 

pois, via de regra, não cabe embargos das decisões condenatórias à obrigação de pagar, só os 

cabendo para outros tipos de provimento e desde que se comprove a dificuldade de se 

restabelecer a situação anterior
149

. 

Enfim, todas essas mudanças no sistema espanhol se propõem buscar, de forma 

simples, a efetivação da prestação jurisdicional, tornando-a tempestiva e efetiva, o que não 

diminui a segurança jurídica existente, mas faz uma justa distribuição do ônus do tempo do 

processo e trabalha a valorização do juiz de primeiro grau, que, sem dúvida, é quem está mais 

próximo do jurisdicionado. 

Já o próximo sistema processual civil a ser mencionado aqui é o alemão, que também 

promoveu alterações, buscando adaptar o sistema processual aos novos tempos e possibilitar 

um maior grau de eficiência para o desenvolvimento de seus atos processuais. Lá, as reformas 

aconteceram nos anos de 2001 e 2005. 

Também, semelhantemente ao que ocorreu por meio das reformas que aconteceram 

em outros países, os alemães modificaram o seu sistema recursal, visando principalmente à 

valorização das decisões de primeiro grau. Na Alemanha, diferentemente do que aconteceu 

em outros países que possibilitaram a execução provisória automática das sentenças de 

méritos, salvo com algumas exceções legais, não houve essa execução automática, mas  

autorizou-se ao juiz de primeiro grau determinar que o recurso contra a sentença só tenha 

efeito suspensivo e, como consequência disso, possibilitar a execução provisória da sentença. 

Mesmo assim, houve previsão de ressalva, quando as matérias tratadas forem de interesse de 

menores ou relacionadas a matrimônio
150

. 

Assim, possibilitou-se também a execução provisória da sentença, semelhantemente 

ao que é feito pela execução definitiva, ou seja, quando a sentença já transitou em julgado. E, 

ainda, não se exigirá caução do exequente quando este não puder suportar esse ônus. A 

suspensão da execução ocorrerá quando esta possa gerar dano de difícil reparação e quando 

for de vital importância para sua vida ou seu trabalho. Nesse caso, o devedor somente 

conseguirá obstar essa execução se comprovar que sofrerá prejuízo que não se tem como 

compensar, condicionado à prestação de caução para ressarcir eventuais prejuízos causados 

pela continuidade do processo sem efetivação
151

. 

Ao final, o sistema alemão pugnou por reformar seu sistema processual também 
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buscando efetivar a tutela jurisdicional, valorizar as decisões de primeiro grau, e 

especialmente, ser uma forma de compensar a existência dos recursos
152

. 

No direito francês, da mesma forma que no direito alemão, o recurso de apelação tem 

efeito suspensivo, mas, mesmo com tal efeito, o juiz poderá autorizar a execução provisória 

da sentença de mérito, tanto a requerimento da parte quanto de ofício, desde a que ache 

necessária por razões fáticas do caso e que fundamente a sua decisão. Lá, são fundamentos 

para tais decisões a utilização de manobras retardatórias do processo ou mesmo quando o 

executado servir-se abusivamente dos meios de impugnação
153

. 

Por fim, existe uma grande tendência mundial de modificação das legislações 

processuais, buscando-se todos os valores aqui já detalhadamente mencionados, que são a 

valorização das decisões de primeiro grau, a busca fervorosa pela efetivação da tutela 

juirsdicional, bem como a sua tempestividade. 

                                                 
152

CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. op. Cit., 2010, p. 85. 
153

CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. op. Cit., 2010, p. 85/87. 



112 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Ao final deste trabalho dissertativo, explanaremos uma síntese específica de cada 

ponto deste estudo, no qual procuramos desenvolver alguns temas de extrema relevância para 

tentar dar mais efetividade ao processo, principalmente, nas decisões de mérito de primeiro 

grau, que é a sentença do juiz, objeto principal deste trabalho. Ou seja, procuramos 

desenvolver a temática do recurso de apelação sob o enfoque do princípio da efetividade, mas 

inicialmente, serão mencionados pontos que contribuem para o bom entendimento do tema 

principal. Assim, são essenciais e conclusivos os seguintes enunciados: 

1. Entendemos que, no nosso sistema processual, existem três tipos de 

pronunciamentos judiciais, que são as sentenças, as decisões interlocutórias e os despachos. 

Os despachos, como atos que dão impulso ao processo, sem nenhum cunho decisório; as 

decisões interlocutórias, como as decisões sobre questão incidente, sem necessariamente pôr 

fim à fase do conhecimento ou ao processo de conhecimento; e as sentenças, como o ato do 

juiz que põe fim à fase ou processo de conhecimento, resolvendo ou não o mérito da 

demanda, ato que, como afirmamos em todo o percorrer deste trabalho dissertativo, não tem, 

pelas regras atuais, efetividade alguma. 

2. Já os meios de impugnação das decisões judiciais também são basicamente 

três: os recursos, as ações autônomas de impugnação e os sucedâneos recursais. Desse modo, 

os recursos são os meios de impugnação das decisões judiciais quando, em uma mesma 

relação jurídica, uma das partes, um terceiro ou o Minsitério Público pretende o reexame 

daquilo que já foi decidido, reformando, invalidando, anulando, esclarecendo ou integrando a 

decisão anteriormente proferida. 

3. As ações autônomas de impugnação também são um instrumento de oposição 

a uma decisão judicial, com os mesmos objetivos dos recursos, só que com uma diferença 

evidente que é o início de uma nova demanda, diferentemente dos recursos, nos quais a 

oposição ocorrre dentro do mesmo processo. Por fim, o último instrumento de impugnação 

das decisões judiciais é o sucedâneo recursal, outro meio subsidiário de se insurgir contra a 

decisão judicial, que nem é recurso nem ação autônoma de impugnação. 
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4. Diante de tantos instrumentos processuais, concluímos que eles são de grande 

importância para se possibilitar um maior acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário, mas 

inegavelmente eles, pelas regras atuais, geram uma imensa inefetividade processual, devido à 

ampla possibilidade de se dar efeito suspensivo às decisões anteriormente proferidas, a que 

somos totalmente contrários, por atentar gravemente contra o princípio da efetividade 

processual e, consequentemente,  contra o acesso à justiça. 

5. O que queremos demonstrar por este trabalho, que fique bem claro, é que o 

problema não está nos instrumentos que possibilitam revisar o que já foi decidido ou julgado, 

mas na facilidade de suspender o que já foi decidido anteriormente, a que somos 

absolutamente contrários. 

6. No tópico seguinte, forami visto os principais efeitos dos recursos no sistema 

processual brasileiro. Assim, os recursos podem produzir vários efeitos, mas dois deles são de 

fundamental importância para o nosso estudo: os efeitos da interposição e os efeitos 

decorrentes dos seus julgamentos. 

7. No primeiro caso, são eles: impedir o trânsito em julgado, efeito devolutivo, 

efeito suspensivo, efeito translativo e efeito regressivo ou efeito de retratação. No segundo 

caso, efeitos decorrentes do julgamento, que basicamente é o efeito substitutivo, ou seja, a 

decisão proferida no recurso substitui a decisão anteriormente prolatada naquilo que foi objeto 

do recurso. 

8. No ponto posterior, falamos de algumas reformas processuais e de seu objetivo 

principal, que era dar efetividade ao processo. Com isso, desenvolvemos e defendemos que, 

dentre inúmeras reformas e no que pese toda a contribuição delas, a que se mostrou mais 

importante no nosso sistema jurídico foi justamente a de 1994, que criou a tutela antecipada e 

possibilitou efetivar uma decisão no próprio curso do processo, algo jamais visto no nosso 

macrossistema processual civil, salvo alguns microssistemas que já previam institutos ou 

decisões com essa natureza, mas não com essa denominação. Por tal alteração, possibilitou-se 

uma efetividade do processo de conhecimento jamais vista até então. 

9. Esse instituto trouxe uma verdadeira inovação e hoje existe uma quantidade 

enorme de pedidos dessa natureza perante o Poder Judiciário, necessariamente, pela sua 

efetividade. Assim, pelo estudo que fizemos neste trabalho, concluímos que as decisões 

interlocutórias têm mais efetividade que a sentença de mérito do juiz. 

10. Com o tempo, notou-se que isso se transformou em um problema, que é 
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justamente a problemática desenvolvida neste trabalho, ou seja, a contradição presente no fato 

de uma medida antecipatória ter mais efetividade que a medida final de mérito, a sentença. 

11. Vale ressaltar que nosso entendimento em todo o desenvolvimento desta 

dissertação é no sentido de que o problema não está na decisão interlocutória ter efetividade, 

pois todas as medidas judiciais devem ter efetividade. Assim, ficou comprovado que o 

problema maior está na sentença de mérito do juiz de primeiro grau, que não tem efetividade 

nenhuma, a que somos inteiramente contrários. 

12. Dando continuidade ao desenvolvimento do trabalho, no tópico seguinte, 

falamos mais especificamente sobre os efeitos devolutivo e suspensivo, que são conceitos de 

fundamental importância para encontrar a resposta para a problemática deste trabalho. O 

efeito devolutivo é aquele em que a parte sucumbente, por meio de um recurso, submete a 

decisão judicial a uma nova apreciação do Poder Judiciário, transferindo a matéria decidida ao 

tribunal de segundo grau e vislumbrando a possibilidade de conhecer e reapreciar aquilo que 

foi decidido anteriormente pelo juízo da primeira instância, quanto à qual, no âmbito desta 

temática, não há nenhum problema. 

13. Já o efeito suspensivo é aquele cuja mera previsão de um recurso dotado de 

efeito suspensivo já é capaz de deixar a decisão paralisada no tempo até decorrer o prazo para 

recurso, cuja interposição só faz prolongar um efeito já existente até o julgamento desse 

recurso. Aqui estamos diante da principal causa de toda a problemática deste trabalho, pois 

chegamos à conclusão de que a mera previsão do efeito suspensivo ao recurso de apelação 

gera a sua inefetividade, desvalorizando todo o trabalho feito pelo magistrado de primeiro 

grau, o que é um verdadeiro contrassenso, contra o qual nos manifestamos contrários no 

decorrer de toda esta dissertação.  

14.  Dados os conceitos de efeito devolutivo e suspensivo, fizemos uma análise 

deles com os anteriores tipos de decisões mencionadas e chegamos às seguintes conclusões: a 

decisão de antecipação de tutela tem natureza jurídica de decisão interlocutória e tem hoje 

mais efetividade que a medida final de mérito, que é a sentença. Isso se justifica porque, das 

decisões interlocutórias, cabe o recurso de agravo, que tem efeito meramente devolutivo. Já 

no caso da sentença, cabe o recurso de apelação, que, como fartamente mencionado, tem o 

duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Desse modo, está mais do que justificado porque a 

decisão em antecipação de tutela tem executividade imediata, tem efetividade, e a decisão 

final de mérito, não! Pois a decisão final de mérito, a sentença, comporta recurso no duplo 
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efeito e, com isso, suspende a decisão anteriomente prolatada e gera a inefetividade da medida 

e a impossibilidade de execução provisória. Durante todo o trabalho, manifestamo-nos 

absolutamente contrários a essa situação. 

15.  Assim, toda e qualquer decisão judicial que comporte recurso com efeito 

suspensivo gera necessariamente a suspensão da decisão desde a sua prolatação até o término 

do prazo e, consequentemente, se for protocolado o recurso, até o seu julgamento pelo 

tribunal. O resultado natural disso é a total inefetividade do processo, contradizendo o grande 

postulado do direito processual civil na atualidade, que é o princípio da efetividade. 

16.  No tópico seguinte, mostramos que o conjunto do nosso sistema processual civil 

brasileiro, depois da reforma processual que trouxe a tutela antecipada para nosso 

ordenamento jurídico, tornou-se, no nosso entendimento, contraditório ou incongruente. 

Como demonstramos neste trabalho, isso se deu por causa da executividade imediata da 

antecipação de tutela e da não executividade da sentença de mérito de um juiz, levando-se em 

conta o processo cognitivo que cada um tem para se chegar a ela. 

17.  Desse modo, concluímos que é contraditório e incongruente executar 

provisoriamente uma decisão com base em uma cognição sumária, parcial e por um juízo de 

probabilidade e que não executar uma decisão com base em uma cognição exauriente, plena e 

por um juízo que busca a verdade ao máximo. 

18. Nesse contexto, o que concluímos foi que a solução para esse problema seria 

possibilitar a execução provisória também para a sentença de mérito, acabando-se com essa 

contradição e, ao mesmo tempo, ressaltando-se o princípio da efetividade. Vale ressaltar que 

esse entendimento foi amplamente defendido em todo o decorrer deste trabalho já que, 

mesmo alterando-se essa norma para garantir essa sonhada efetividade, o sistema atual já 

conta com instrumentos processuais para dar efeito suspensivo em situações de risco. 

19.  Nos tópicos seguintes, passamos a desenvolver outros argumentos favoráveis à 

mencionada alteração. Um deles, que foi objeto de investigação, foi a justa distribuição do 

tempo do processo. E o que concluímos foi que, no nosso atual sistema processual civil 

brasileiro, o ônus do tempo do processo recai, única e exclusivamente, sobre o autor da 

demanda e por um motivo bem simples: o autor, desde o início do processo, diz-se detentor de 

um direito ao qual o réu se opõe, mas, durante toda a tramitação do processo, o autor não está 

no uso e gozo do bem almejado, sendo o réu quem está desfrutando deste. Então, até o 

provimento final de mérito, o réu continua de posse do bem e o autor com o ônus de aguardar 
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o decurso de todo esse tempo para poder tomar posse do referido bem. 

20.  Além disso, concluímos que esse ônus não se verifica apenas durante o processo 

de conhecimento. Além deste, com todas as suas fases e procedimentos, o autor deverá 

aguardar toda a tramitação do recurso de apelação, pois como este tem efeito suspensivo, a 

decisão, mesmo que proferida, não pode ser executada provisoriamente, agravando mais ainda 

o ônus do tempo do processo para o autor, a que somos diametralmente contrários e que afeta 

ainda mais o princípio da efetividade. 

21.  Outro argumento defendido para a alteração do nosso sistema processual civil, 

no sentido de suprimir o efeito suspensivo dos recursos de apelação, é a devida valorização 

das decisões de primeiro grau, possibilitando que as sentenças de primeiro grau possam ser 

executadas provisoriamente e também desestimulando os recursos meramente protelatórios 

dos réus, tendo em vista que, pelo sistema processual atual, o réu que teve uma sentença 

contra si é estimulado a recorrer, partindo da premissa de que, uma vez protocolado o recurso, 

ele permanecerá de posse do bem almejado. 

22.  Em outro ponto de grande importância, elaboramos um estudo simples, com 

base em dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sobre o percentual estatístico da 

quantidade de recursos de apelação protocolados nos tribunais de segunda instância, assim 

como do percentual de provimento ou improvimento desses recursos. Assim, constatamos que 

o número de provimento era relativamente pequeno, o que, por si só, não autoriza a 

modificação, mas serve de norte para esta e constitui mais um fundamento para a alteração 

defendida neste trabalho. 

23.  No último tópico do segundo capítulo, levantamos o argumento do princípio do 

acesso à justiça como justificativa para a alteração do art. 520 do Código de Processo Civil 

brasileiro, que estabelece a regra do duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Defendemos 

abertamente que o acesso à justiça não significa apenas abrir as portas do Poder Judiciário às 

demandas sociais, mas garantir que a sociedade tenha, no Poder Judiciário, a confiança que 

merece um órgão capaz de receber todas as demandas e, prontamente, dar uma resposta que 

seja, ao mesmo tempo, célere, efetiva, eficiente, dentro de um tempo razoável e que garanta 

que não haverá lesão ou ameaça a direito sem ser combatida e efetivamente restabelecida. 

Para isso, concluímos, defendendo a alteração proposta de supressão do efeito suspensivo da 

apelação, seguindo os postulados da efetividade e do pleno acesso à justiça. 

24.  No terceiro e último capítulo do desenvolvimento, falamos acerca da execução 
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imediata da sentença do juiz de primeiro grau como regra geral no Código de Processo Civil e 

da completa inexistência de prejuízo. Desse modo, o processo civil terá todos os seus atos e 

fases até um último ato da fase de conhecimento, que é a sentença do juiz. Assim, 

promovendo-se a alteração mencionada e defendida neste trabalho, no sentido de que o 

recurso de apelação somente terá efeito devolutivo, não mais suspensivo, a decisão 

possibilitará a execução provisória da sentença. E isso não ocasionará nenhum tipo de 

prejuízo, pois já é legitimado no Código de Processo Civil desde a reforma de 1994, que 

introduziu a tutela antecipada, na qual se faz execução provisória e, como vimos no presente 

trabalho, com um conjunto de normas para assegurar uma possível reversão do julgado, o que 

também acontecerá com a sentença do juiz. 

25.  Por isso, concluímos que não acontecerá nenhum tipo de prejuízo na execução 

provisória da sentença, tanto no macrossistema processual do Código de Processo Civil, 

quanto nos microssistemas processuais das legislações extravagantes. Esse assunto foi um dos 

pontos mencionados nesse capítulo, no qual foram mostrados vários exemplos de leis 

processuais que preveem o recurso contra a sentença do juiz com efeito meramente 

devolutivo, o que ocasiona imediatamente a execução provisória do julgado e a consolidação 

do princípio da efetividade. 

26. Vale ressaltar que, em muitos deles, o próprio sistema processual criou algum 

tipo de instituto ou elemento para combater um possível perigo de irreversibilidade que a 

execução pudesse causar. Portanto, não existem razões para não se modificar o que foi 

defendido nesta dissertação, que é a retirada do efeito suspensivo do recurso de apelação 

como regra geral, passando a ser apenas excepcional. 

27.  No tópico seguinte, foi feito estudo, análise e comentário referentes ao projeto 

de Lei n.º 3.605/2004 e ao projeto do novo Código de Processo Civil, que têm por finalidade 

retirar o efeito suspensivo do recurso de apelação e, assim, efetivar as decisões judiciais e 

garantir a realização do princípio da efetividade. 

28. Nesse sentido, chegamos a algumas conclusões como a de que a melhor ideia de 

modificação é a originária, do projeto de Lei n.º 3.605/2004, pois melhor representa o 

fundamento da efetividade processual. Assim, fizemos uma reconstrução histórica do que 

verdadeiramente aconteceu na tramitação do projeto de Lei n.º 3.605/2004 e constatamos uma 

mudança substancial na aprovação do Senado Federal em relação ao que foi aprovado na 

Câmara dos Deputados, bem como que essas modificações, apesar de terem sido acatadas 
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pela Câmara, não foram muito proveitosas, justamente por não trazerem nada de novo, assim 

como por tornarem regra a execução provisória da sentença, o que já era feito no projeto 

originário e com a possibilidade de suspensão da decisão nos casos de irreversibilidade da 

medida faticamente, em casos taxativos. 

29.  Nesse contexto, as modificações não foram boas, tendo em vista que se criaram 

mais possibilidades taxativas de suspensão, o que não era adequado, levando-se em conta que 

a irreversibilidade e o risco iminente são conceitos jurídicos indeterminados, cuja apreciação 

depende eminentemente do julgador diante de um caso concreto, sendo muito difícil ou até 

mesmo inadequado para o legislador dizer abstratamente quando um ou outro acontece. Por 

isso, entendemos que a melhor opção a ser feita seria a aprovação do projeto de Lei n.º 

3.605/2004 em sua redação originária. 

30.  Por fim, no último tópico deste capítulo, abordamos o efeito suspensivo e a 

execução provisória no direito comparado, mais especificamente nos países: Itália, Espanha, 

Alemanha e França. Esses países promoveram essas modificaçãos aqui defendidas, as quais 

foram feitas com base em alguns argumentos, principalmente a valorização dos juízes das 

instâncias de primeiro grau e a efetividade dos provimentos finais de mérito, justamente por 

este não ser um postulado apenas do direito brasileiro, mas sim do direito mundial. Assim, 

todos esses países aceitam ou fomentam a execução provisória do julgado, suprimindo o 

efeito suspensivo do recurso contra a sentença do juiz e dando primazia ao princípio da 

efetividade. 

 



119 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

DOUTRINA 

 

 

ALEXY, Robert. Conceito e Validade do Direito. Trad. Gercélia Batista de Oliveira Mendes. 

São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

 

_________. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2009. 

 

ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios 

jurídicos. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 6 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004. 

 

______. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas: limites e possibilidades 

da Constituição Brasileira. 9 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 

 

BATISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Curso de Processo Civil. vol. I: processo de 

conhecimento. 4ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 

 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. 3ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Malheiros, 2003. 

 

BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução Fernando Pavan Batista e Ariani 

Bueno Sudatti. Bauru: Edipro, 2008. 



120 

 

 

BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

 

______. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. Por um Direito 

Constitucional de luta e resistência. Por uma Nova Hermenêutica. Por uma repolitização 

da legitimidade. 3.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

 

BONAVIDES, Andrade, Paes. História constitucional do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Paz e 

Terra, 2003. 

 

BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de Petição: Garantia Constitucional. São Paulo: Método, 

2004.  

 

BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral 

do direito processual civil. São Paulo: Saraiva, 2007. 

 

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Acesso à 

justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª 

ed. Coimbra: Almedina, 1997. 

 

CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Apelação sem efeito suspensivo. São Paulo: Saraiva, 

2010. 

 

CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Teoria geral do processo. 24.ª ed. Revisada e atualizada. São Paulo, Malheiros, 

2008. 

 

DIDIER JR., Fredie, CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual 

Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 10ª. Ed. Rev., 



121 

 

atial. e ampl. Bahia: Juspodivm, 2012. 

 

_________. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e 

Processo de Conhecimento. 14ª. Ed. rev., atual. e ampl. Bahia: Juspodivm, 2012. 

 

_________. Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Teoria 

do Precedente, Decisão Judicial, Coisa Julgada e Antecipação dos Efeitos da Tutela. 7ª. Ed. 

rev., atual. e ampl. Bahia: Juspodivm, 2012. 

 

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2 ed. 

São Paulo: RT, 2010. 

 

DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. São Paulo: RT, 

1986. 

 

_________. Instituições de direito processual civil. v. I 5º ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2004. 

 

_________. Instituições de direito processual civil. v. II 5º ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2004. 

 

_________. Instituições de direito processual civil. v. III 5º ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2004. 

 

_________. A instrumentalidade do processo. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 

1998. 

 

_________. A reforma da reforma. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. 

 

_________. Nasce um novo processo civil. In: Teixeira, Sálvio de Figueiredo (coord.). 

Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. 



122 

 

 

_________. Execução provisória. Justitia, São Paulo, v. 32, n.68, p. 11-38, 1970. 

 

DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. São Paulo: Malheiros, 2007.  

 

______. O Império do Direito. São Paulo: Malheiros, 2007. 

 

______. Uma questão de princípios. São Paulo: Malheiros, 2005. 

 

GÓES, Ricardo Tinoco. Efetividade do Processo e Cognição Adequada. São Paulo: MP 

Ed., 2008. 

 

HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991.  

 

JORGE, Flávio Cheim. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 5. ed. rev., atual. e ampl. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

 

______. Apelação Cível: teoria geral e admissibilidade. 1ª. ed. 2ª tir. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 36/37. 

 

KELSEN. Hans. A Ilusão da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 

 

______. Teoria Pura do Direito. 8 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

 

LOEWENSTEIN, Karl, Teoria de la Constitución, 2. Ed., trad. Alfredo Gallego Anabitarte, 

Barcelona: Edicione Alfredo Gallego Anabitarte, Barcelona: Edicione Ariel, 1970. 

 



123 

 

MARINONI, Luiz Guilherme. A antecipação de tutela. 8º ed. São Paulo: Malheiros 2004. 

 

_________. Manual do processo de conhecimento. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2004. 

 

_________. Tutela antecipada e julgamento antecipado: a parte incontroversa da 

demanda. 5ª ed. rev., atual. São Paulo: Malheiros, 2003. 

 

_________. Tutela antecipada e julgamento antecipado. 5ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2004. 

 

_________. Novas linhas do processo civil. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 

 

_________. Tutela cautelar e tutela antecipatória. 1ª ed. São Paulo: RT, 1994. 

 

MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado de segurança. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 

2003. 

 

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II, 3. Coimbra Editora. 

 

MORAIS, Alexandre, Direitos Humanos Fundamentais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. 

 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentário ao Código de Processo Civil. 11. ed. rev., 

atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2003.  

 

NERY JR., Nelson, ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de Processo Civil comentado e 



124 

 

legislação extravagante. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

 

_________. Teoria Geral dos Recursos. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004. 

 

_________. Princípio do Processo Civil na Constituição Federal. 4ª ed. rev. e aum. São 

Paulo: Revista dos Tribunais,1997. 

 

NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

 

______. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 

OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lope de. Apelação no direito processual civil. [coordenação 

Nelson Nery Junior, Tereza Arruda Wambier]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

 

RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça. Brasília. Editora Universidade de Brasília, 1982, 

Coleção Pensamento Político, 50. 

 

SANTOS, Boaventura de Souza. O acesso à justiça. Revista da AMB – Justiça: Promessa e 

Realidade. O acesso à justiça em um país Ìbero-Americanos. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1996.  

 

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos 

direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009. 

 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 32. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Malheiros, 2009. 

 

SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de 



125 

 

Janeiro: Forense, 2004. 

 

TARZIA, Giuseppe. Problemas atuais da execução forçada. Revista de Processo, São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 

 

WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Perfil, 

2005. 

 

_________. Acesso à justiça e Sociedade Moderna. In: Participação e Processo. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1988. 

 

ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

 

 

LEGISLAÇÃO 

 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado Federal, 2011. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 16 

fevereiro. 2013. 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de 

Processo Civil. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 17 jan. 1973. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm>. Acesso em 

01 fev. 2013. 

 



126 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 4.504, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o 

Estatuto da Terra, e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do 

Brasil], Brasília, DF, 31 nov. 1964. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4504.htm. Acesso em 29 de abril de 2013. 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1967. Regula a liberdade de 

rnanifestação do pensamento e de informação. Diário Oficial [da República Federativa do 

Brasil], Brasília, DF, 10 fev. 1967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5250.htm. Acesso em 29 de abril de 2013. 

 

BRASIL. Decreto-Lei nº 911, de 01 de outubro de 1969. Altera a redação do art. 66, da Lei nº 

4.728, de 14 de julho de 1965, estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária e dá 

outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 10 out. 

1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-

1988/Del0911.htm. Acesso em 29 de abril de 2013. 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 5.478, de 25 de julho de 1968. Dispõe sobre Ação de 

Alimentos e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], 

Brasília, DF, 26 dez. 1968. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5478.htm. Acesso em 29 de abril de 2013. 

 

BRASIL. Decreto-Lei n.º 413/1969, de 09 de janeiro de 1969. Dispõe sobre títulos de crédito 

industrial e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], 

Brasília, DF, 10 jan. 1969. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1965-1988/Del0413.htm. Acesso em 29 de abril de 2013. 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 6.383, de 07 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o 

Processo Discriminatório de Terras Devolutas da União, e dá outras Providências. Diário 

Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 09 dez. 1976. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6383.htm. Acesso em 30 de abril de 2013. 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Disciplina a ação civil 

pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras 

providências. Diário Oficial [da República Federativa do Brasil], Brasília, DF, 25 jul. 1985. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7347orig.htm. Acesso em 30 de 

abril de 2013. 

 



127 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da República Federativa do 

Brasil], Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em 30 de abril de 2013. 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações 

dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Diário Oficial [da República 

Federativa do Brasil], Brasília, DF, 21 out. 1991. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5869compilada.htm>. Acesso em 01 fev. 2013. 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. Diário Oficial [da República 

Federativa do Brasil], Brasília, DF, 27 set. 1995. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em 30 de abril de 2013. 

 

BRASIL. Lei Ordinária Federal nº 12.016, de 07 de agosto de 2012. Disciplina o mandado de 

segurança individual e coletivo e dá outras providências. Diário Oficial [da República 

Federativa do Brasil], Brasília, DF, 10 ago. 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em 30 de abril de 2013. 

 

 

ANEXO I 

 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça - CNJ – Relatório Justiça em Números. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/programas/justica-em-numeros/2009/rel-justica-estadual.pdf. 

Acesso em 18 de fevereiro de 2013].  

 

 

ANEXO II 

 



128 

 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça - CNJ – Relatório Justiça em Números. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/relat_estadual_jn2010.pdf. 

Acesso em 18 de fevereiro de 2013]. 

 

 

ANEXO III 

 

 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça - CNJ – Relatório Justiça em Números. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/rel_completo_estadual.pdf. 

Acesso em 18 de fevereiro de 2013. 

 

 

ANEXO IV 

 

 

Projeto de Lei n.º 3.605/2004. [BRASIL. Projeto de Lei n.º 3.605 de 19 de maio de 2004 – 

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. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=254246. Acesso 

em 06 de maio de 2013]. 

 

 

ANEXO V 

 

 



129 

 

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2005 (PL nº 3.605, de 2004, na 

Casa de origem) [BRASIL. Projeto de Lei n.º 3.605 de 19 de maio de 2004 – 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. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=339102. Acesso 

em 06 de maio de 2013]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

ANEXO I - DADOS DE 2009 – FONTE: JUSTIÇA EM NÚMEROS CNJ 

Fonte: CNJ – Relatório Justiça em Números 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal de Justiça Recursos das Decisões de 

1º 

Grau Providos pelos 

Tribunais 

Estaduais em Recurso de 

Apelação (ainda que 

parcialmente) 

 Recursos de 

Apelações 

Julgados pelos 

Tribunais 

Estaduais 

Reforma de 

Decisão no 1º 

Grau 

Acre Nd Nd 0% 

Alagoas Nd Nd 0% 

Amazonas 22 103 16,9% 

Amapá 332 938 31,1% 

Bahia 1.633 6.177 16,6% 

Ceará 3.591 10.355 24,1% 

Distrito Federal 21.108 21.387 71,5% 

Espírito Santo 1.612 4.938 27,1% 

Goiás 7.400 18.251 23,3% 

Maranhão 4.283 2.165 123,6% 

Minas Gerais 37.661 96.445 27,2% 

Mato Grosso do Sul 11.246 29.234 26,2% 

Mato Grosso 3.863 9.863 27,7% 

Pará 214 942 7,9% 

Paraíba Nd Nd 0% 

Pernambuco 5.202 15.245 25,2% 

Piauí 282 233 0% 

Paraná 16.211 37.222 24,2% 

Rio de Janeiro 9.671 78.325 7,4% 

Rio Grande do Norte 575 5.021 8,1% 

Rondônia 2.324 6.108 28,5% 

Roraima Nd Nd 0% 

Rio Grande do Sul 62.373 176.096 20,3% 

Santa Catarina 13.660 59.607 18,9% 

Sergipe Nd 9.681 0% 

São Paulo Nd Nd 0% 

Tocantins 437 1.214 27,1% 

TOTAL 203.700 589.550 22,4% 
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Dados de Recurso de Apelação dos Tribunais Estaduais 2009 

 
Fonte: CNJ – Relatório Justiça em Números 

 

 
Fonte: CNJ – Relatório Justiça em Números 
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ANEXO II - DADOS DE 2010 – FONTE: JUSTIÇA EM NÚMEROS CNJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal de Justiça Recursos das Decisões de 1º 

Grau Providos pelos 

Tribunais 

Estaduais em Recurso de 

Apelação (ainda que 

parcialmente) 

 Recursos de 

Apelações 

Julgados pelos 

Tribunais 

Estaduais 

Reforma 

de Decisão no 

1º 

Grau 

Acre nd nd 0% 

Alagoas nd nd 0% 

Amazonas 37 51 46,6% 

Amapá 140 269 8,6% 

Bahia nd nd 0% 

Ceará 3.946 10.594 26,6% 

Distrito Federal 27.924 28.145 76,4% 

Espírito Santo 1.764 8.833 13,8% 

Goiás 8.476 22.162 21,4% 

Maranhão 2.156 4.228 40% 

Minas Gerais 42.456 101.879 28,1% 

Mato Grosso do Sul 11.743 31.344 27% 

Mato Grosso 3.238 8.453 27,3% 

Pará 227 1.010 7,3% 

Paraíba 2.642 7.855 24,6% 

Pernambuco 4.911 9.919 30,9% 

Piauí 755 1.344 38,5% 

Paraná 14.002 35.147 19,8% 

Rio de Janeiro nd nd 0% 

Rio Grande do 

Norte 

2.449 7.614 

24,3% 

Rondônia 3.045 8.030 28,4% 

Roraima 0 0 0% 

Rio Grande do Sul 84.281 210.491 24,9% 

Santa Catarina 23.174 76.725 25,1% 

Sergipe 3.588 12.336 22,9% 

São Paulo 107.988 313.565 24,7% 

Tocantins 477 1.175 22,8% 

TOTAL 349.419 901.169 26,4% 
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Dados de Recurso de Apelação dos Tribunais Estaduais 2010 

 
Fonte: CNJ – Relatório Justiça em Números 

 

 
Fonte: CNJ – Relatório Justiça em Números 
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ANEXO III - DADOS DE 2011 – FONTE: JUSTIÇA EM NÚMEROS CNJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal de Justiça Recursos das Decisões de 1º 

Grau Providos pelos Tribunais 

Estaduais em Recurso de 

Apelação (ainda que 

parcialmente) 

 Recursos de 

Apelações 

Julgados pelos 

Tribunais 

Estaduais 

 Reforma de 

Decisão no 

1º Grau  

Acre Nd nd 0,0% 

Alagoas Nd nd 0,0% 

Amazonas 100 206 37,0% 

Amapá 453 1.462 24,6% 

Bahia Nd nd 0,0% 

Ceará Nd nd 0,0% 

Distrito Federal 11.929 34.365 23,0% 

Espírito Santo 2.165 11.692 13,0% 

Goiás 10.961 11.706 56,9% 

Maranhão 2.430 5.352 36,1% 

Minas Gerais 43.376 99.821 28,7% 

Mato Grosso do Sul 8.879 22.048 24,8% 

Mato Grosso 3.248 8.390 24,5% 

Pará 475 4.761 5,5% 

Paraíba 2.310 8.409 19,8% 

Pernambuco 5.543 16.701 24,3% 

Piauí 510 1.015 33,5% 

Paraná 14.939 39.426 18,5% 

Rio de Janeiro 9.088 101.698 5,8% 

Rio Grande do Norte 3.644 11.082 26,1% 

Rondônia 2.764 7.765 25,6% 

Roraima Nd nd 0,0% 

Rio Grande do Sul 78.355 204.312 24,2% 

Santa Catarina 27.087 75.968 28,9% 

Sergipe Nd nd 0,0% 

São Paulo 133.876 400.078 25,1% 

Tocantins 821 2.275 20,4% 

TOTAL 362.953 1.068,532 32,8% 
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Dados de Recurso de Apelação dos Tribunais Estaduais 2011 

 
Fonte: CNJ – Relatório Justiça em Números 

 

 
Fonte: CNJ – Relatório Justiça em Números 
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PROJETO DE LEI Nº , DE 2004 

 
(Do Sr. Colbert Martins) 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

 

Art. 1º O art. 520 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 

Processo Civil, terá a seguinte redação: 

 

“Art. 520. A apelação terá somente efeito devolutivo,podendo o Juiz dar-

lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte.” (NR) 

 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

 

JUSTIFICAÇÃO 

 

 

 

Uma das maiores preocupações atuais dos processualistas é dotar o Poder 

Judiciário de mecanismos que confiram mais efetividade às decisões judiciais. 

 

O Professor Arruda Alvim, escrevendo sobre as recentes reformas introduzidas 

no sistema processual civil, destacando a Lei nº 10.444, de 7 de maio de 2002, ressalta o 

seguinte: 

 

“Esta lei é permeada pela intenção de realizar, no plano prático, a efetividade 

do processo. Colima proporcionar que, entre a decisão e a real produção dos 

seus efeitos, benéficos ao autor, a quem se outorgou proteção, decorra o menor 

tempo possível. Tende a que,entre a decisão e a sua eficácia, não haja 

indesejável intervalo. Não há nela referências ao termo execução, senão que a 

expressão usada é efetivação (art. 273, § 3.º), como, também, há referência a 

descumprimento de sentença ou decisão antecipatória (art. 287),ao que devem 

suceder-se conseqüência (s) coercitiva (s) por causa dessa resistência ilícita, 



137 

 

mercê da aplicação do art. 461, § 4.º e 461-A, com vistas a dobrar a conduta do 

réu, que se antagoniza com o direito do autor e, especialmente, com a 

determinação judicial. Isto significa que se acentua o perfil do caráter 

mandamental da disciplina destinada a realizar, no plano prático, o mais 

rapidamente possível, os efeitos determinados pela decisão (“Inovações Sobre o 

Direito Processual Civil: Tutelas de Urgência”; Coordenadores: Arruda Alvim 

e Eduardo Arruda Alvim, Forense, Rio, 2003, p. 3/4).” 

 

De fato, as recentes reformas contribuíram muito para a efetividade das decisões 

judiciais. 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. 

 

A Lei nº 10.352, de 26 de dezembro de 2001, inseriu o inciso VII no art. 520 do 

Código de Processo Civil - CPC, determinando que a apelação será recebida só no efeito 

devolutivo quando interposta de sentença que “confirmar a antecipação dos efeitos da tutela”. 

Mas e se a antecipação não foi concedida no curso da demanda? Para amenizar o problema, 

doutrina e jurisprudência vêm admitindo a antecipação dos efeitos da tutela na sentença, 

afastando-se, no momento do recebimento da apelação, o efeito suspensivo com relação a 

essa parte do decisum. Mas, ainda assim, o problema não foi solucionado. Isso porque a 

antecipação, ainda que concedida na sentença, onde já se evidencia a certeza jurídica, 

pressupõe a verificação do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.  

 

Verifica-se, então, a seguinte incoerência: a efetivação de uma decisão 

interlocutória antecipatória só será suspensa em razão de recurso quando restar 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. 

 

Mas não é só. Outro problema do sistema é o grande número de recursos que, 

como se não bastasse, são utilizados indiscriminadamente, no mais das vezes apenas para 

procrastinar o feito, estando ausente o inconformismo que deveria ser pressuposto de todo e 

qualquer recurso. 

 

A par das propostas de alteração do sistema recursal, cremos que a possibilidade 

de efetivação das sentenças de primeiro grau, independentemente de eventual revisão, em 

muito contribuiria para a diminuição dos recursos meramente protelatórios. Afinal, se a 

execução imediata da sentença passar a ser regra, o interesse recursal protelatório diminuirá, 

principalmente diante das novas regras da execução provisória. 

 

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 
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Processo Civil, ou seja, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, salvo nos 

casos de dano irreparável ou de difícil reparação. 

 

 

 

Sala das Sessões, em        de                              de 2004. 

 

 

 

 

Deputado Colbert Martins 

PPS/BA 
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Emendas do Senado ao Projeto de Lei 

da Câmara nº 30, de 2005 (PL nº 3.605, 

de 2004, na Casa de origem), que 

“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.” 

 

 

 

Emenda nº 1 

(Corresponde à Emenda nº 1 - CCJ) 

 

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte redação: 

“Modifica o art. 520 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de 

Processo Civil, conferindo efeito meramente devolutivo à apelação, ressalvadas as 

hipóteses que menciona.” 

 

 

Emenda nº 2 

(Corresponde à Emenda nº 2 - Plen) 

 

Dê-se ao art. 520 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

Processo Civil, alterado pelo art. 1º do Projeto, a seguinte redação: 

“„Art. 520. A apelação será recebida no efeito devolutivo, devendo, no 

entanto, ser recebida também no efeito suspensivo quando disposição expressa 

de lei assim o determinar, ou quando interposta de sentença: 

I – proferida em ação relativa ao estado ou capacidade da pessoa; 

II – diretamente conducente à alteração em registro público; 

III – cujo cumprimento necessariamente produza consequências práticas 

irreversíveis; 

IV – que substitua declaração de vontade; 

V – sujeita a reexame necessário. 

.....................................................................................................‟ (NR)” 

 

Senado Federal, em de dezembro de 2006. 

 

 

 

 

Senador Renan Calheiros 

Presidente do Senado Federal 
vpl/plc05 


