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“O ser humano vivência a si mesmo, seus 

pensamentos como algo separado do resto do 

universo - numa espécie de ilusão de ótica de sua 

consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão 

que nos restringe a nossos desejos pessoais, 

conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. 

Nossa principal tarefa é a de nos livrarmos dessa 

prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, 

para que ele abranja todos os seres vivos e toda a 

natureza em sua beleza. Ninguém conseguirá 

alcançar completamente esse objetivo, mas lutar 

pela sua realização já é por si só parte de nossa 

liberação e o alicerce de nossa segurança interior”. 

Einstein 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho monográfico aborda o instituto da Súmula Impeditiva de 

Recursos, que impede que recursos de apelação sejam recebidos quando a 

sentença recorrida houver sido prolatada com base em súmulas de tribunais 

superiores, STJ ou STF. Este novo regramento, acerca dos recursos de apelação, 

foi introduzido no nosso ordenamento jurídico por meio da Lei 11.276 de fevereiro de 

2006, tendo por objetivo a celeridade da prestação jurisdicional, através da 

economia processual. Nesta monografia, tratou-se, especificamente, da efetividade 

da súmula impeditiva de recursos no alcance dos referidos objetivos, bem assim da 

possibilidade de afronta aos princípios norteadores do direito processual brasileiro, 

notadamente o do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Na 

realização deste trabalho, levado a efeito por meio de pesquisas bibliográficas e 

pesquisas na Internet, discorreu-se acerca dos princípios constitucionais aplicados 

ao direito processual brasileiro, dos recursos (pressupostos recursais, classificação e 

princípios aplicáveis) e dos meios à disposição das partes quando não tiveram uma 

demanda acolhida em face da aplicação da súmula impeditiva de recursos. 

 

 

Palavras-chave : Súmulas impeditivas de recursos. Apelação. Princípios. 

Celeridade. Devido processo legal. Duplo grau de jurisdição 
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ABSTRACT 
 
 

This monograph deals with the Sentence Restrictive of Resources, which prevents 

on appeals are received when the sentence was handed down there are contested 

on the basis of precedents from higher courts, STF or STJ. This new rule, about the 

resources of appeal, in our legal system introduced by Law 11.276 of February 2006 

that aimed to expedite the adjudication by way of judicial economy, was treated, 

specifically regarding the effectiveness of summary of resources hindering the 

achievement of those objectives, as well as the possibility of affront to the principles 

guiding the Brazilian procedural law, notably the double degree of jurisdiction and 

due process. In this study, carried out through literature searches and Internet 

searches, spoke out about the constitutional principles applied to the Brazilian 

procedural law regarding appeals (appellate assumptions, and principles for 

classification) and the means available to the parties when have not received a 

demand in the face of impeding the implementation of the Sentence Restrictive of 

Resources. 

 

 

 

Keywords : Sentence Restrictive of Resources.  Appeals. Principles. Celerity. Double 

degree of jurisdiction 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O presente trabalho abordará o novo regramento acerca dos recursos de 

apelação, intitulado de Súmulas Impeditivas de Recursos, introduzido no Código de 

Processo Civil (CPC) por meio da lei 11.276, de 07 de fevereiro de 2006, através de 

alteração do artigo 518, com a supressão do parágrafo único e a criação dos 

parágrafos primeiro e segundo. A questão da qual se tratará é objeto do parágrafo 

primeiro. 

A escolha do tema central tratado neste trabalho, súmula impeditiva de 

recursos, para cuja realização utilizou-se de pesquisas bibliográficas e pesquisas em 

Internet, uma vez que a metodologia utilizada foi a descritiva, deu-se a partir da 

percepção de que as súmulas, notadamente as dos tribunais superiores, desde a 

criação das súmulas vinculantes, estão passando à condição de fontes formais de 

direito, e como tais, pouco exploradas ou tratadas nos meios acadêmicos. 

Nesta abordagem procurar-se-á discutir a efetividade dessa nova regra no 

alcance dos objetivos que ensejaram a sua criação, qual seja a celeridade na 

prestação jurisdicional, e, conseqüentemente, a superação da morosidade 

processual.  

Abordar-se-á ainda a questão da possível ilegalidade deste dispositivo, 

ocasionado pelo não seguimento dos recursos de apelação, quando atacam 

sentenças exaradas com base em súmulas dos tribunais superiores, o que afrontaria 

o princípio de duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. 

No desenvolvimento desta monografia discorrer-se-á acerca dos princípios 

constitucionais norteadores do processo civil brasileiro, dos recursos processuais 

(pressupostos recursais, classificação e princípios aplicáveis) e dos meios à 

disposição das partes quando não tiveram uma demanda acolhida em face da 

aplicação desse instituto. Para tanto, este trabalho é composto por, além do 

introdutório, outros cinco capítulos. 

No segundo capítulo serão abordados os princípios constitucionais 

norteadores do sistema processual brasileiro, como matéria indispensável à 

abordagem do tema central aqui tratado. No terceiro capítulo discorrer-se-á acerca 

dos conceitos e classificações dos recursos, uma vez que se trata da matéria objeto 
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das súmulas impeditivas de recursos. No quarto capítulo, onde ainda tratar-se-á dos 

recursos, discorrer-se-á sobre o juízo de admissibilidade recursal, juízo de mérito e 

princípios norteadores dos recursos. No quinto capítulo, por ser uma das vertentes 

de abordagem deste trabalho, buscar–se-á analisar a morosidade da prestação 

jurisdicional brasileira. Por sua vez, no sexto capítulo, será enfrentado o instituto da 

súmula impeditiva de recursos, discorrendo-se acerca do histórico, conceito, 

natureza, bem como a sua legalidade e possível afronta a princípios norteadores do 

sistema processual brasileiro.  

Ao final, na conclusão, serão expostos os entendimentos formados no curso 

deste trabalho que, dada a abrangência do tema, se restringirá aos dois pontos 

centrais: A legalidade da súmula impeditiva de recursos e sua efetividade na busca 

da celeridade processual. 
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2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO PROCESSUAL 

 

 

Os princípios são o arcabouço de uma ciência, sendo o norte de todo o seu 

desenvolvimento. Neste sentido são os ensinamentos de Câmara (2008) quando 

preleciona que os princípios servem como orientação segura para a interpretação 

dos institutos que integram o campo de atuação da ciência, sendo certo que os mais 

importantes princípios processuais encontram-se consagrados na constituição da 

República. 

Dentre os princípios constitucionais, os mais consagrados são o Princípio do 

Devido Processo legal, Princípio da Isonomia, Princípio do Juiz Natural, Princípio da 

Inafastabilidade do Controle Jurisdicional, Princípio do Contraditório e o Princípio da 

Tempestividade da Tutela Jurisdicional. 

Neste capítulo discorreremos, sumariamente, acerca destes princípios, sendo 

certo que, pelo propósito do presente trabalho, nos deteremos mais no princípio da 

Tempestividade da Tutela Jurisdicional. 

Primeiramente cumpre observar que os princípios constitucionais dos quais 

se tratará são aqueles que estabelecem as premissas do funcionamento do sistema 

processual brasileiro, não se confundindo com os Princípios Gerais do Direito, que 

tem aplicação subsidiária, conforme disposto no artigo 126 do CPC. 

 

 

2.1 PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

 

Dentre os princípios constitucionais do processo, aquele considerado mais 

importante é o Princípio do Devido Processo Legal. Essa afirmativa decorre da 

constatação de que outros princípios constitucionais, como, por exemplo, os do 

contraditório e da isonomia, são daquele decorrente, sendo, dessa forma, não é 

forçoso considerar que fariam parte do Direito Processual brasileiro mesmo se não 

estivessem previstos no texto constitucional. Para Câmara (2008), todos os demais 

princípios constitucionais são decorrentes do Princípio do Devido Processo Legal. 

Assevera o jurista que a consagração na Lei Maior do princípio do devido processo 
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legal é suficiente para que se tenha por assegurados todos os demais princípios 

constitucionais no direito processual brasileiro. 

Sendo notório que o princípio em questão surgiu na Inglaterra, por volta de 

1215, este princípio, consagrado no artigo 5º, LIV, da Constituição Federal (CF), 

pode ser entendido como a garantia de pleno acesso à justiça. Contudo, essa 

garantia não poderia ser apenas formal, a possibilidade de se demandar 

juridicamente, bastando para tanto que se contrate um advogado. Caso assim o 

fosse, este acesso seria ineficaz, posto que seria restrito àqueles mais aquinhoados, 

e justamente os necessitados, que muitas vezes são os mais carentes de demanda 

judiciais, ficariam à margem desse acesso.  

A crença no que vem a ser o Princípio do Devido Processo Legal, externado 

por Câmara (2008, V.I, p.40), define bem o referido instituto: 

Não se poderia, porém, encerrar esta breve análise do mais importante dos 
princípios processuais sem afirmar minha crença no devido processo legal 
como um processo justo, isto é, um processo em que seja assegurado um 
tratamento isonômico, um contraditório equilibrado, em que se busque um 
resultado efetivo, adaptado aos princípios e postulados da 
instrumentalidade do processo. 

Mesmo considerando os apontamentos acima, deve-se registrar o 

posicionamento um pouco diferente dos doutrinadores como Cintra, Grinover e 

Dinamarco (2007), quando asseveram que não é somente o princípio do devido 

processo legal mais também o do acesso à justiça é que dariam ensejo a todos os 

demais princípios. Como se percebe por esse entendimento, estaria no mesmo 

patamar os citados institutos, não havendo que se falar que um decorreria do outro 

como acredita Câmara (2008). 

 

 

2.2 PRINCÍPIO DA ISONOMIA 

 
 

Também chamado de princípio da igualdade, está previsto no artigo 5º, pela 

famosa frase “todos são iguais perante a lei”. Apesar da literalidade, este princípio 

não quer dizer que todos devam ser tratados de forma igual, mas sim que os iguais 

devem ser tratados de forma igual, e, por conseguinte, os desiguais de forma 

desigual. No direito processual, o principio em questão somente estará sendo 
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observado se for garantido aos sujeitos do processo que estes ingressarão no 

mesmo em igualdade de armas, ou seja, em condições equilibradas. 

No texto do Código de Processo Civil, é possível identificar situações onde 

existem tratamentos iguais para os iguais e desiguais para os desiguais. Como 

exemplo de tratamento para os iguais deve ser considerado o artigo 508 que prevê 

prazo idêntico para as partes apresentarem recurso, ou, também o artigo 454 que 

estabelece 20 (vinte) minutos para as alegações orais, iguais para ambas as partes. 

Como tratamento desigual, determinado no texto do Código de Processo Civil, 

que pode, apesar do entendimento contrário de alguns1, ser compreendido, também, 

como uma aplicação do princípio em tela é o artigo 188, uma vez que concede ao 

Ministério Público e à Fazenda Pública o prazo em quádruplo para contestar e em 

dobro para recorrer. Neste ponto, a desigualdade entre as partes estaria nas 

formalidades a serem seguidas pelos entes públicos para se manifestar num 

processo, bem como nos interesses que representam. 

Em que pese a divergência acima referida, acerca de tratar-se os artigos 454 

e 508 de exemplos de aplicação do Princípio da Isonomia no Direito Processual 

brasileiro, na conceituação deste instituto os renomados juristas Cintra, Grinover e 

Dinamarco (2007, p.60) não diferem das idéias acima citada, ao lecionarem que: 

A aparente quebra do princípio da isonomia, dentro e fora do processo, 
obedece exatamente ao principio da igualdade real e proporcional, que 
impõe tratamento desigual aos desiguais, justamente para que, supridas as 
diferenças, se atinja a igualdade substancial . 

 

 

2.3 PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL 

 
 

Previsto no artigo 5º, XXXVII e LIII, este princípio garante que ninguém será 

julgado em tribunais de exceção, bem como que a sentença será prolatada por juiz 

competente. 

Pela vedação aos tribunais de exceção deve-se entender que os processos 

devem tramitar perante juízos cuja competência constitucional é preestabelecida. 

                                                
1 Alexandre Freitas Câmara, em Lições de Direito Processual Civil Vol. 17ª Edição, cita Ada Pellegrini 
Grinover, que por meio da obra “O processo em sua unidade” seria da corrente de doutrinadores que entendem 
que o benefício de prazo concedido à fazenda Pública e ao Ministério Público para recorrer e contestar seria 
inconstitucional, em face do princípio da isonomia. 
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Dito de outra forma significa que a “competência constitucional a ser observada em 

um processo é aquela que estava estabelecia na Lei Maior na data em que ocorreu 

o fato que será submetido ao judiciário”. (CÂMARA, 2008, V.1, p.44). 

Para outros, modernamente, o Princípio do Juiz Natural se desdobram em 

três conceitos, quais sejam: 

A) só são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição; B) ninguém 
pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato; e, C) entre 
os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competência que 
exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que 
seja (CINTRA, GRINOVER E DINAMARCO, 2007, p. 58). 

 

 

2.4 PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL 

 

 

Este princípio, tendo como objetivo garantir que todas as demandas, à 

exceção daquelas impossíveis juridicamente, possam ser submetidas ao crivo do 

judiciário, tem como alvo o legislador, de forma a impedi-lo de elaborar normas 

jurídicas que impeçam, ou restrinjam em demasia, o acesso aos órgãos do judiciário. 

Para Câmara (2008, V. I, p. 47) “embora esta não seja a única interpretação possível 

para o dispositivo contido no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, é sem dúvida, 

de importante exegese, com reflexos consideráveis na aplicação do princípio em 

tela”. Por fim, arremata o ilustre autor: 

Assim é que deve ser tida por inconstitucional qualquer norma jurídica que 
impeça aquele que se considera titular de uma posição jurídica de 
vantagem, e que sinta tal posição lesada ou ameaçada, de pleitear junto 
aos órgãos judiciais a proteção de que se sinta merecedor (CÂMARA, 2008, 
V.I, p. 47). 

 
Assim o princípio em tela, na ótica de destinação ao legislador, tem como 

conseqüência a inconstitucionalidade de normas que obstacularizem potenciais 

lesados em demandas judiciais de recorrerem na busca de uma solução conforme 

seus anseios. 

Continua Câmara (2008) que sob uma outra ótica, este princípios também 

teriam como destinatário o poder judiciário. Neste ponto observa o autor: 
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A Constituição garante a todos o direito de acesso ao judiciário, a tal direito 
deve corresponder – e efetivamente corresponde – um dever jurídico,o 
dever do Estado de tutelar as posições de vantagem que estejam realmente 
sendo lesadas ou ameaçadas. (CÂMARA, 2008, P. 48) 

 
Finaliza Câmara (2008, p. 48) que “a tutela a ser prestada pelo estado, 

porém, não pode ser meramente formal, mas verdadeiramente capaz de assegurar 

efetividade ao direito material lesado ou ameaçado par ao qual se pretende 

proteção”. 

 

 

2.5 PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 

 

 

Consagrado no artigo 5º, inciso LV, este importante princípio preceitua que a 

todas as partes no processo são asseguradas o contraditório. E contraditório nada 

mais é do que mostrar a sua versão dos fatos, se fazer ouvir no processo da mesma 

forma que a parte contrária. 

Acerca deste princípio, ensina Theodoro Júnior (2009) que não bastaria, para 

a sua observância, o simples ouvir das partes e a permissão para que as mesmas 

apresentem seus elementos de convicção, sendo necessário que o julgador 

considere e analise o que for produzido pelas partes, para a prolação da sentença, 

pois, se assim não o fizer, haveria grande risco de nulidade do processo, por 

cerceamento dos direitos das partes. 

Embora não se furtando a reconhecer a importância do Princípio do 

Contraditório, a quem se refere como Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, 

Montenegro Filho (2009) observa que o referido princípio não deve ter uma 

interpretação meramente Gramatical, sob pena de resultar em entendimento que 

atribuiria às partes o direito de produzir toda e qualquer prova para ratificar a 

veracidade de suas alegações, sem qualquer limitação. Como conseqüência 

ocorreria a perpetuação do processo, posto que poderia se sustentar que o 

ordenamento jurídico deveria prever recurso para o combate de toda e qualquer 

decisão judicial. 

Em que pese a grande importância do Princípio do Contraditório nas 

contendas judiciais, deve-se ter em conta que nem sempre uma decisão é precedida 
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deste instituto. É o que ocorre com as decisões proferidas “inaudita altera parte” 

(decisões sem que a parte contrária tenha sido ouvida). O que ocorre é que nestes 

casos, o contraditório fica postecipado, ou seja, o contraditório se efetivará depois da 

prolação da decisão. Tais decisões se legitimam em razão de terem como 

pressuposto uma situação de urgência, com risco de dano irreparável (“periculum in 

mora”). 

2.6 PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

 

Este princípio, consagrado no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, 

preconiza que todas as decisões judiciais deverão ser motivadas, isto é, o seu 

prolator deverá explicitar o porquê daquela sentença. 

Nas lições de Câmara (2008), pode-se vislumbrar duas razões por meio das 

quais seria exigida a fundamentação das decisões jurídicas. Uma porque as partes 

têm o direito de saber o motivo que levou o juiz a decidir daquela forma, mesmo 

porque, além da necessidade psicológica desse conhecimento, para que a parte 

possa se convencer acerca do acerto da mesma, é necessário aquele conhecimento 

para que se possa recorrer adequadamente do provimento. 

A segunda razão para a necessidade de motivação das decisões pelo 

magistrado seria para que se possa aferir a imparcialidade do mesmo. Segundo o 

referido autor, ao contrário do administrador e do legislador, o juiz não é previamente 

legitimado, não recebe votos que o legitima. Sua legitimação ocorreria após o 

julgamento de uma lide, caso tenha agido com imparcialidade. Por este prisma a 

fundamentação das decisões seria essencial para que se possa realizar o controle 

difuso da legitimidade da atuação dos magistrados.  É ainda de se observar que 

uma decisão mal fundamentada é equiparável a uma não fundamentada, de sorte 

que ambas prejudicam a proposição de recursos, sendo as mesmas nulas. 

É nesta mesma linha de raciocínio as lições de Cintra, Grinover e Dinamarco 

(2007, p. 74), quando ministram que: 

Mais modernamente, foi sendo salientada a função política da motivação 
das decisões judiciais, cujos destinatários não são apenas as partes e o juiz 
competente para julgar eventual recurso, mas quisquis de populo2, com a 
finalidade de aferir-se em concreto a imparcialidade do juiz e a legalidade e 
justiça das decisões . 

                                                
2 Opinião pública. 
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Por sua vez, Misael Montenegro Filho, anota que apesar do que se possa 

entender com uma leitura descuidada do Código de Processo Civil, a necessidade 

de motivação não se refere somente às sentenças, diz o mestre: 

A CF, fonte primária do direito processual, ao exigir a fundamentação como 
requisito de validade das decisões judiciais, refere-se ao gênero (decisão), 
não se limitando a qualquer das espécies. Em complemento a isso, a parte 
final do art. 165 do CPC dispõe que “as demais decisões judiciais serão 
fundamentadas, ainda que de modo conciso” (MONTENEGRO FILHO, 
2009, V.I, p. 36). 

 

 

2.7 PRINCÍPIO DA TEMPESTIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL 

 

 

Também conhecido como princípio da Razoável Duração do Processo, este 

instituto foi introduzido na Constituição Federal, artigo 5º inciso LXXVIII, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, nos seguintes termos: “LXXVIII – a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, 2007, p.13)”.  

Entretanto, aquela norma é programática ou idealista, posto que a sua 

realização depende da existência dos meios necessários a propiciar a celeridade 

dos atos processuais, alcançando, dessa forma,  a razoável duração do processo 

(MONTENEGRO FILHO 2009). 

Ainda Segundo Montenegro Filho (2009), o que se entenderia por duração 

razoável de uma demanda judicial, somente seria alcançável com uma intensa 

produção legislativa, que pudesse evitar a proliferação de recursos destinados ao 

combate de toda e qualquer decisão judicial, bem como por meio de uma maior 

originalidade do operador do direito, incluído os acadêmicos, os magistrados e, 

principalmente, os advogados. 

Contudo, assevera o renomado jurista que para grande parte dos casos não 

seria necessária a produção de novas normas para que a razoável duração dos 

processos passasse do plano abstrato para o concreto, seria suficiente uma 

mudança de postura dos operadores do direito. 
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3 RECURSOS 

 

 

3.1 CONCEITO DE RECURSOS 

 

 

Nas contendas judiciais, normalmente, como seria de se esperar, existem 

vencidos e vencedores. Também como não poderia deixar de ser, os vencidos não 

ficam satisfeitos com o resultado, tentando, muitas das vezes, alterar o resultado 

desfavorável. Os recursos têm como principal objetivo a reforma de decisões que 

estejam contrários à vontade de seu manejador. Contudo, os recursos também se 

prestam a outras finalidades, conforme leciona Montenegro Filho (2007, V. II, p.8): 

O recurso é o instrumento processual voluntariamente utilizado pelo 
legitimado que sofreu prejuízo decorrente da decisão judicial, para obter a 
sua reforma, a sua invalidação, o seu esclarecimento ou a sua integração, 
com a expressa solicitação de que nova decisão seja proferida, que pode ou 
não substituir o pronunciamento hostilizado . 

Já Câmara (2006, V. II, p. 55), citando Barbosa Moreira, conceitua recursos 

como “”o remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a 

reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se 

impugna”” 

Como se verifica pela conceituação colacionada acima, o objeto dos recursos 

é a decisão que prejuízo causou à parte recorrente, não se prestando, todavia, a 

ataque de atos desprovidos desta condição, como, por exemplo, os despachos. 

Mesmo que a parte queira apresentar recursos contra um ato sem conteúdo 

decisório, não logrará êxito, porque como se verá adiante neste trabalho, para a 

admissão e prosseguimento de um dado recurso o mesmo deverá observar alguns 

requisitos de admissibilidade. 

Quanto ao objetivo do recurso, ensina Montenegro Filho (2009) que a 

finalidade maior dos recursos é a de impedir a consumação da preclusão, e a 

própria coisa julgada, na situação que envolve as decisões finais do processo, como 

a sentença e o acórdão do tribunal. Continua o mestre que se a parte não interpõe o 

recurso de agravo de instrumento após ter ciência de decisão judicial que lhe foi 

desfavorável, não haverá perda do processo como um todo, limitando-se o seu 

prejuízo à impossibilidade de tratar do assunto em instantes seguintes da demanda, 
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o que ocorre no caso do recurso de apelação, que uma vez não apresentado haverá 

a preclusão máxima, com a ocorrência da coisa julgada contra o sucumbente. 

Alvim (2007, p.309) em sua obra, esclarece: 

A palavra recurso vem do latim recursus, que traz a idéia de voltar atrás, e, 
daí, o emprego dessa palavra para traduzir aquele ato através do qual se 
pode pedir o reexame da questão decidida. Destarte, proferida uma decisão 
(interlocutória ou sentença), aquele que tiver interesse na sua reforma ou 
modificação pode impugná-la por intermédio do recurso . 

 
Como se verifica, pelo todo acima exposto, mesmo com pequenas 

divergências de palavras, “a doutrina brasileira concorda, em sua ampla maioria, 

sobre a definição de recurso”. (Bueno, 2008, p. 10) 

 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS 

 

 

Pelas lições de Câmara (2006) são diversas as formas de se classificar os 

recursos. Referindo-se a uma dessas classificações, esclarece que os recursos 

podem ser total ou parcial, principal ou adesivo e ordinário ou excepcional (ou 

extraordinário). 

Em uma breve passagem pelas referidas classificações, visto não ser este o 

objetivo deste trabalho, define-se que recurso parcial é aquele que ataca apenas 

parcialmente uma decisão, e recurso total aquele que ataca a decisão na sua 

integralidade. Contudo, deve-se observar que doutrinadores como Câmara (2006) 

entendem que recurso total não é aquele que ataca toda uma sentença, mas sim 

toda a parte passível de recurso. Assim se uma sentença é parcialmente 

desfavorável a uma das partes, e esta recorre, não há que se falar em recurso 

parcial porque atacou somente a parte que desfavorecia o recorrente. É neste 

mesmo sentido a lição de Bueno (2008) quando pontua que a classificação dos 

recursos em totais e parciais “leva em conta a extensão do inconformismo do 

recorrente quando comparado com a decisão que lhe é desfavorável”. 

Já pela classificação de recurso adesivo ou principal, que nos traz a situação 

de uma possível sentença parcialmente favorável às duas partes, como se sabe, 

ambas as parte podem, independente uma da outra, apresentar recurso, quando 
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estaremos diante do recurso principal. Nesta situação pode também acontecer que 

uma da partes, por estar tendendo a aceitar a sentença que lhe fora parcialmente 

desfavorável, somente apresentar recurso adesivo caso a outra parte, também 

sucumbente em parte, apresente recurso. Neste caso o recurso adesivo, a teor do 

artigo 500 do Código de Processo Civil, será interposto no prazo da resposta. 

Por último temos a classificação de recursos em ordinários ou excepcionais 

(ou extraordinários). Nesta classificação considera-se que recursos ordinários são 

aqueles por meio dos quais são discutidas matérias de fato e de direito, com reflexo 

imediato no direito subjetivo da parte, como, por exemplo, a apelação, os agravos e 

embargos. 

Como recursos excepcionais definem-se aqueles por meio dos quais o direito 

objetivo, como a lei e a constituição, é o foco imediato, e apenas mediatamente o 

direito subjetivo da parte é considerado. Como exemplos desses recursos têm-se o 

recurso especial e o extraordinário. A estes recursos extraordinários, Bueno (2008, 

p. 13) acrescenta os embargos infringentes, “que são cabíveis, apenas a alguns 

acórdãos proferidos por aqueles mesmos Tribunais” . 

Bueno (2008) nos traz ainda a classificação dos recursos segundo a sua 

fundamentação. Nestes casos eles seriam recursos de fundamentação livre e 

recursos de fundamentação vinculada: 

Os “recursos de fundamentação livre”  são aqueles em que o interesse do 
recorrente toma como base, apenas e tão-somente , o gravame 
experimentado pela decisão. O seu mero inconformismo com a decisão, tal 
qual proferida, é suficiente para o cabimento do seu recurso.  Basta que a 
decisão tenha acarretado a alguém, em alguma medida, algum prejuízo, 
para que caiba o recurso. 
Os “recursos de fundamentação vinculada”, por seu turno, impõem que o 
recorrente demonstre, além do interesse recursal, um prejuízo específico, 
previamente valorado pelo legislador, sem o que são se abre a via recursal. 
São recursos que, por assim dizer, tem como finalidade a correção de 
específicos vícios de atividade ou de julgamento,., os quais, se ausentes, 
não dão margem ao contraste de decisão.  (BUENO, 2008, p. 13) 

São citados como exemplos de recursos de fundamentação vinculada os 

embargos de declaração, o recurso extraordinário e o recurso especial, visto que 

todos eles somente são cabíveis quando presentes , na decisão recorrida, 

determinados vícios exigidos pelo sistema processual civil. 

Pelas lições de Theodoro Júnior (2009), a forma de classificação dos recursos 

que traz o maior interesse prático é aquela que os classificados quanto ao fim 
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colimado pelo recorrente, quanto ao juiz que os decide e quanto à marcha do 

processo a caminho da execução. 

Quanto ao fim buscado pelo recorrente os recursos podem ser: a) de reforma, 

quando o objetivo é tornar a decisão atacada mais favorável ao recorrente, por meio 

de uma modificação na solução da lide; b) de invalidação, quando a finalidade 

almejada é a anulação da decisão recorrida, para que outra possa ser proferida; c) 

de esclarecimento ou integração, quando o que se busca é suprir alguma omissão 

do julgador, afastar a falta de clareza ou imprecisão do julgado. 

No que concerne ao juiz que decide os recursos, Theodoro Júnior (2009) 

classifica-os como: a) devolutivos ou reiterativos, quando o juiz prolator da sentença 

recorrida devolve a questão a outro juiz ou tribunal, é o caso da apelação; b) não 

devolutivos ou iterativos, é o que se verifica nos embargos declaratórios e embargos 

infringentes, quanto é o próprio juiz sentenciante que analisa os recursos; c) mistos, 

podendo citar como exemplos o agravo e a apelação contra o indeferimento de 

petição inicial, são recursos que tanto podem ser analisados pelo juiz sentenciante 

quanto devolvidos a órgão superior. Neste contexto, esclarece o douto jurista que 

existem ao menos quatro caso que o juiz de 1º grau tem a faculdade de reformar sua 

decisão, em razão de recursos. Estes casos estariam previstos nos artigos 285-A, 

§1º (a apelação contra a decretação liminar de improcedência da demanda, nos 

casos de ações seriadas), 296 (apelação contra o ato de indeferimento da petição 

inicial), 523, §2º e 529 (agravo, retido ou de instrumento) e 535 (embargos de 

declaração, com efeito inovativo). 

Por fim, quando à marcha do processo rumo à execução, ainda seguindo 

lições Theodoro Júnior (2009), os recursos podem ser suspensivos, que são aqueles 

em que não é possível o início da execução, e, não-suspensivos, que são aqueles 

que não impedem o início da execução. Como exemplos destes recursos, temos o 

agravo de instrumento e o recurso extraordinário, que são sempre não suspensivos, 

e a apelação que poderá, a depender do caso, ter efeito suspensivo ou não 

suspensivo. 
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4 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, JUÍZO DE MÉRITO E PRINC ÍPIOS 

NORTEADORES DOS RECURSOS 

 

 

Por juízo de admissibilidade, que se tomará sempre por base o recurso de 

apelação, tendo em vista o objetivo do presente trabalho, entende-se o exame 

preliminar de alguns requisitos que devem figurar no recurso para que o mesmo 

possa ser admitido, e dessa forma ter o seu mérito examinado. Este exame, num 

primeiro momento (que é o que interessa ao presente trabalho) é exercido pelo 

próprio juízo prolator da decisão recorrida3. 

Pela grande clareza acerca do assunto convém reproduzir os ensinamentos 

de Humberto Theodoro (2009, V.I, p. 560): 

No juízo de admissibilidade resolvem-se as preliminares relativas ao 
cabimento, ou não, do recurso interposto. Verifica-se se o recorrente tem 
legitimidade para recorrer, se o recurso é previsto em lei e se é adequado 
ao ato atacado, e, finalmente, se foi manejado em tempo hábil, sob forma 
correta e com atendimento dos respectivos encargos econômicos. Se a 
verificação chegar a um resultado positivo, o órgão revisor””conhecerá do 
recurso””. Caso contrário, dele “”não conhecerá””, ou seja, o recurso será 
rejeitado, sem exame do pedido de novo julgamento da questão que ora 
solucionada pelo decisórios recorrido. Dá-se a morte do procedimento 
recursal no estágio das preliminares  

Já o exame de mérito é o exame, posterior ao de admissibilidade, que verifica 

a procedência ou não da pretensão buscada por meio do recurso. 

Uma vez admitido o recurso, porque presente os requisitos de sua 

admissibilidade, abrir-se-á vista ao recorrido. Após a manifestação daquele, o 

processo novamente é enviado ao juízo de origem para nova análise do juízo de 

admissibilidade, ocasião em que declarará se dará seguimento ou não ao recurso. 

Contudo, para melhor entendimento do conceito do juízo de admissibilidade 

recursal faz-se necessário, ainda que superficialmente, que se discorra acerca dos 

mais relevantes princípios norteadores dos recursos, isto porque, os princípios têm 

influencia direta no juízo de admissibilidade recursal. Esta afirmativa é de fácil 

percepção, para ficar em apenas alguns exemplos, quando o princípio duplo grau de 

jurisdição diz que as partes, via de regra, tem direito a uma segunda opinião sobre a 

contenda da qual não concordem com o resultado, também os princípios da 

                                                
3 Diz-se num primeiro momento por que após o envio do processo para o tribunal, novos exames de 
admissibilidade são procedidos. 
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taxatividade e da fungibilidade que tratam do recurso corretamente interposto, e que, 

algumas das vezes, a depender do caso específico, um recurso, mesmo sendo 

interposto incorretamente poderá ser aceito. 

 

 

4.1 PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 

 

Este princípio tem como premissa a de que a jurisdição não é exercida 

apenas no 1º grau, ou seja, por meio apenas de juízes que integrem a 1ª instancia, 

mas abrangendo toda a estrutura do judiciário, formada por órgãos de 1ª instância 

(juízes de direito e juízes federais, que integram a justiça comum e a justiça federal, 

respectivamente), por órgãos de 2ª instancia (Tribunais estaduais e Tribunais 

Regionais Federais), e por Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça). 

Segundo Montenegro Filho (2009), para assegurar que o Estado bem se 

desincumba do dever de solucionar os conflitos de interesses, considerando a 

possibilidade de o magistrado ou do tribunal se equivocar na apreciação de uma 

causa, mal sopesando os fatos, ou de praticar ato marcado pela presença de vício 

formal, prevê-se a possibilidade de a decisão ser novamente analisada pela mesma 

autoridade que a proferiu, ou pela instância superior. É essa possibilidade que se 

intitula duplo grau de jurisdição. 

Por fim, deve-se observar que o princípio em referencia não está expresso na 

Constituição Federal, sendo aplicado através da interpretação gramatical do inciso 

LV de seu art. 5º, que reza: “Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 

aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes.” 

Assim como se referiu na curta abordagem acerca do princípio da motivação 

das decisões judiciais, também aqui, no princípio do duplo grau de jurisdição, tem se 

apontado uma conotação política na sua aplicação. CINTRA (1999, p. 74) apud 

MONTENEGRO FILHO (2009, p.20) define bem essa conotação política, com o 

seguinte teor: 

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

Para Andrighi (2008) não é outra a finalidade do princípio do duplo grau de 

jurisdição senão o de evitar que haja abuso de poder por parte do judiciário, 

buscando uma justa prestação jurisdicional, ao permitir que outro órgão reveja as 

decisões prolatadas. 

Importante lição nos traz Bueno quando leciona que o princípio do duplo grau 

de jurisdição não alcança os recursos extraordinário e especial, pois, a interposição 

destes recursos pressupõe que os anteriores, ordinários, “tenham tido condições 

suficientes e adequadas de estabelecer, com segurança e definitividade, as 

premissas fáticas do caso a ser julgado” (BUENO, 2008; p, 18) 

 

 

4.2 PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO 

 

 

Doutrinadores como Câmara (2009) e Montenegro Filho (2009), não vêem no 

reexame necessário uma espécie de recurso. Justificativas não faltam para a 

sustentação deste ponto de vista. Primeiro, como visto, na conceituação de recurso, 

uma de suas características marcante é a sua voluntariedade, quem está 

recorrendo, o faz porque quer e não por ser impelido a isto. Contudo, não é o que 

ocorre no reexame necessário, como o próprio nome indica, o recorrente é obrigado 

a recorrer4. Segundo, para que se possa recorrer deve-se ter prejuízo, ser o autor do 

recurso sucumbente na ação. Ocorre que no reexame necessário é o próprio 

sentenciante quem recorre, não tendo por isso que se falar em prejuízo ou 

sucumbência do autor. Terceiro, o recorrente, no caso o próprio juiz, não teria 

interesse algum em ver sua sentença reformada, padecendo de interesse recursal. 

 

 

                                                
4 O artigo 475 do Código de Processo Civil traz exceções à aplicação ao reexame necessário, sendo o disposto no 
§3 º muito similar aos efeitos da Sumula Impeditiva de Recursos. 
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4.3 PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE 

 

 

O presente princípio, referendado pelo princípio da instrumentalidade das 

formas5, refere-se à recepção de atos que se revestem de forma imprópria, mas que 

atingem a finalidade esperada pelo ato que seria o correto (Bueno 2008). Esta 

atitude evidencia a característica de “meio” e não de “fim” de um processo, tomando 

por base premissas que objetivem o alcance da finalidade maior, qual seja, a 

entrega da prestação jurisdicional no menor espaço de tempo possível. 

Embora este princípio já não tenha mais respaldo no Código de Processo 

Civil, Montenegro Filho (2009, V. II, p. 25) afirma, respaldado por José Rogério Cruz 

e Tucci, que “jamais se aconselha que a forma sacrifique o direito do jurisdicionado”. 

Observa-se que, segundo ensinamentos de Montenegro Filho (2009), para 

que se possa recepcionar um recurso por outro, em aplicação do princípio da 

fungibilidade, é necessário que se preencha dois requisitos, quais sejam: 1) A 

interposição do recurso equivocado no prazo do recurso correto; 2) Demonstração 

da não ocorrência de erro grosseiro, evidenciando a presença da denominada 

dúvida objetiva, diferente da subjetiva, apenas existente no raciocínio do recorrente, 

sem nenhum fundamento doutrinário e/ou jurisprudencial. 

Apenas de forma ilustrativa, o doutrinador cita dois casos aonde entende 

haver dúvida objetiva quando a natureza da decisão, possível de ensejar a aplicação 

do princípio em tela, que são a decisão homologatória de pedido de desistência 

formulado por um dos litisconsortes, e a decisão antecipatória de tutela na sentença. 

Contrário às lições acima esposada temos os ensinamentos de Bueno (2008, 

p.28), no seguinte sentido: 

Não há, no entanto, como acolher o entendimento, largamente 
predominante na jurisprudência e herdado do Código anterior, de que o 
recurso, para ser aceito, precisa ser interposto, havendo dualidade de 
prazos, no menor, medida apta para afastar qualquer pecha de má-fé. É 
que não há meio-termo entre existir, ou não, fundada e justificada dúvida 
sobre o cabimento de um dado recurso de uma dada decisão. Ou há duvida 
e, por isto, os recursos que a ensejam devem ser admitidos, como se 
fossem o correto, ou inversamente, não há dúvida (...).  

                                                
5 “... o processo moderno orienta-se pelo denominado princípio da instrumentalidade das formas, validando a 
prática do ato que tenha assumido forma diversa da prevista em lei como a esperada, desde que a finalidade 
tenha sido alcançada, sem prejuízo causado à parte.” Montenegro Filho, Misael – Curso de Direito Processual 
Civil – Teoria Geral dos Recursos, Recursos em Espécie e Processo de Execução – 5ª Edição- Editora Atlas, São 
Paulo/SP – 2009 – pg. 25. 
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4.4 PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE 

 

 

O princípio em questão preconiza que somente podem ser qualificadas como 

recursos, as espécies assim definidas em lei federal. Segundo lições de Orione Neto 

(2006) a taxatividade dos recursos é uma exigência do texto da CF, por meio do 

artigo 22, I.. Dessa forma em, pode ser encontrada uma relação de recursos no 

artigo 496 do Código de Processo Civil, que traz: 

A) A apelação. 

B) O agravo, nas espécies do agravo de instrumento e do agravo retido. 

C) Os embargos infringentes. 

D) Os embargos de declaração. 

E) O recurso ordinário. 

F) O recurso especial. 

G) O recurso extraordinário. 

H) Os embargos de divergência em recurso especial e em recurso 

extraordinário. 

É de se observar que a relação acima, somada ao demais recursos previstos 

em leis federais é taxativa, e o rol legal dos recursos é numerus clausus6  

Ao encontro do acima exposto é a lição de Montenegro Filho (2009, V.II, p.25) 

quando aduz que: 

(...) o princípio da taxatividade determina que são recursos não apenas as 
espécies contempladas no art. 496 do Código de Processo Civil, como 
também todas as demais expressamente prevista em leis de iniciativa da 
União, já que o inciso I do art. 22 da Constituição Federal confere 
competência privativa à mencionada pessoa jurídica de direito público para 
legislar sobre direito processual. 

Por fim, esclarece Bueno (2008) que sendo pacífica na doutrina que a criação 

de recursos é matéria da seara de direito processual, e, portanto, exclusiva da união 

por meio de lei federal, a matéria procedimental a ser criada por entes estaduais 

estariam restrita à forma de exercício do direito de recorrer. 

                                                
6 Número restrito 
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4.5 PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL 

 

 

Pelo presente princípio, contra as decisões é cabível apenas um recurso. 

Contudo, tal princípio é excepcionado no que diz respeito aos recursos especial e 

extraordinário, uma vez que por terem objetos distintos são cabíveis ao mesmo 

tempo (BUENO, 2008). Esta exceção tem vez porque os referidos recursos têm 

requisitos específicos, e destinatários distintos. 

Os recursos extraordinários são analisados pelo Supremo Tribunal Federal e 

tratam matéria de cunho constitucional. Este recurso é cabível contra sentença que 

afronta norma constitucional. 

Por sua vez os recursos especiais têm como destinatário o Superior Tribunal 

de Justiça, e tratam de matéria legal de cunho infraconstitucional. Este recurso é 

cabível contra sentença que afronta o texto de lei federal. 

Como se depreende, caso uma decisão judicial esteja em desacordo, ao 

mesmo tempo, com texto de lei federal e norma constitucional, poderá, contra a 

mesma, ser interpostos ambos os recursos. 

Leciona Bueno (2008) que o fato de contra uma decisão caber mais de um 

recurso sucessivo, não afrontaria o princípio em questão, como por exemplo uma 

embargo de declaração e depois um apelação. Isto ocorreria porque o princípio do 

que se fala trataria de recursos simultâneos. 

 

 

4.6 PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS7 

 

 

Como é notório e lógico, o recurso é apresentado com vistas a melhorar a 

sentença do ponto de vista do recorrente. Não seria razoável que o resultado da 

análise de um recurso resulta-se em uma situação mais desfavorável ao impetrante. 

É o que preceitua o princípio em questão, quando determina que da decisão acerca 

                                                
7 Reforma para pior. 
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de determinado recurso não poderá resultar uma situação jurídica mais desfavorável 

ao recorrente do que aquela existente antes de sua interposição, quando a outra 

parte não houver recorrido.  

Pelas lições de Câmara (2007), o reformatio in pejus, é uma decorrência do 

efeito devolutivo a que um recurso é deferido, uma vez que limita a cognição a ser 

exercida pelo órgão ad quem, e somente se aproveita a quem o interpôs.  

Importante ensinamento nos traz Montenegro Filho (2009, V. II, p. 31) quando 

observa que o princípio da proibição da reformatio in pejus não tem aplicação 

absoluta: 

Esse princípio não é de aplicação absoluta, cedendo na hipótese de a 
instância recursal enfrentar e acolher questão processual de ordem pública 
do interesse do Estado, transpassando as pretensões das partes em litígio, 
referindo-se a temas que não foram articulados pelo recorrente na 
manifestação de combate do pronunciamento judicial.  

Cumpre observar que por questões processuais de ordem públicas podem ser 

consideradas as regras que tratam dos requisitos genéricos para a obtenção de um 

provimento de mérito, condições da ação e pressupostos processuais, CPC, artigos 

219, §5º, 267, §3º e 301, §4º, assim como as que versam sobre competência 

absoluta (MISAEL, 2009). 

Outrossim, observou o referido autor que mesmo no recurso necessário, que 

não é interposto pelo réu, mas sim pelo próprio magistrado, é defeso ao tribunal 

agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, em orientação à súmula 458 do 

Superior Tribunal de Justiça. Contudo, assevera Montenegro Filho (2009) que em 

face da referida súmula, a jurisprudência tem entendido que mesmo diante de 

questão de ordem pública não seria possível, neste caso, a reforma para pior 

(reformatio in pejus). 

Para Theodoro Júnior (2009, V.I, p.561) embora este princípio não se 

encontre expresso no atual Código de Processo Civil, “ele continua vigente por força 

de princípio inerente ao sistema estrutural do processo de prestação jurisdicional”. 

Por fim, conclui o ilustre professor que “valer-se do recurso para agravar a situação 

do recorrente importa, em outros termos, decidir extra ou ultra petita9, atuar 

jurisdionalmente de ofício, e violar a coisa julgada ou a preclusão, no tocante àquilo 

que se tornou definitivo para a parte que não recorreu”.  

                                                
8 No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. 
9 Extra petita – fora do que foi pedido; Ultra petita – além do que foi pedido. 
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4.7 PRESSUPOSTOS RECURSAIS 

 

 

Segundo lições do processualista Alvim (2007), os recursos, para serem 

admitidos, dependem da presença de determinados requisitos, que são chamados 

de pressupostos, e sem os quais, ou sem algum dos quais, o mérito da impugnação 

não será examinado. 

Alguns desses requisitos, por dizerem respeito ao recurso em si, são tidos por 

pressupostos objetivos, outros, por se referirem ao postulante, são tidos por 

pressupostos subjetivos. 

Alvim (2007) enumera, como pressupostos objetivos do recurso: 

a) A recorribilidade da decisão – somente caberá recurso contra ato de 

conteúdo decisório que a lei considere recorrível. Dessa forma, as sentenças 

terminativas (que não resolvem o mérito do processo) ou definitivas (que resolvem o 

mérito do processo), bem como as decisões interlocutórias, são recorríveis, já os 

despachos não; 

b) A tempestividade do recurso – os recursos devem observar os prazos 

previstos em lei para a sua interposição, sob pena de intempestividade. Neste ponto, 

observa Alvim (2007, p.313) que: 

Se objetivamente, o prazo não é o mesmo para todos os recursos, 
subjetivamente é idêntico para ambas as partes, à exceção da Fazenda 
Pública (federal, estadual ou municipal) e do Ministério Público, aos quais é 
concedido prazo em dobro para recorrer (art. 188 do CPC) 

c) A singularidade do recurso – Não é permitido que se interponha mais de 

um recurso contra a mesma decisão. Este pressuposto está em consonância com o 

princípio da singularidade ou da unicidade recursal, referido anteriormente neste 

trabalho, observadas as exceções já mencionadas naquela ocasião. 

d) A adequação do recurso – a lei especifica os recursos cabíveis contra 

determinadas decisões, sendo de observância obrigatória pelo recorrente. Este 

pressuposto está em consonância com o princípio da taxatividade, referido 

anteriormente. Assim, contra uma sentença deverá ser interposta apelação, e contra 

uma decisão interlocutória será cabível o agravo. Contudo, deve também ser 

observado que este pressuposto não tem aplicação absoluta, haja vista o que 
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orienta o já princípio da fungibilidade, também já referido anteriormente neste 

trabalho; 

e) A observância da forma legal – O que dispuser a lei acerca da forma de 

interposição do recurso deverá ser observado pelo inconformado. No processo civil, 

os recursos são interpostos por petição, ou oralmente, dependendo do tipo de 

recurso. O agravo retido, interposto em audiência pode ser oral (art. 523, § 3º, do 

CPC); a apelação será necessariamente por petição (art. 514, CPC) ; 

f) Motivação do recurso – é a indicação das razões de fato e de direito de 

levaram ao recurso; 

g) Preparo do recurso – Sob pena de deserção, o recorrente deverá efetuar o 

pagamento referente às despesas do processamento do seu recurso. 

No que concerne aos pressupostos subjetivos dos recursos, Avim (2007) 

aponta a legitimação e o interesse. 

a) Legitimação – Concerne aos legitimados, que são aqueles a quem a lei 

conferiu o direito de recorrer. Assim, não são somente as partes do processo que 

têm esta faculdade, mas também o terceiro prejudicado e o Ministério Público (art. 

499 do CPC). 

b) Interesse – A princípio, o interesse em recorre é inerente à parte 

sucumbente, posto que é quem teve prejuízo com a decisão. Quanto a este 

pressuposto, cumpre observar que é comum conceituar-se sucumbência em função 

do pedido. Contudo, bem esclarece Alvim (2007, p.317): 

A sucumbência, concebida em função do pedido, compreende em quase 
toda a sua extensão a situação jurídica que determina o interesse em 
recorrer, mas não toda, sob pena de se negar o recurso àqueles que 
tenham interesse em impugnar a sentença na qualidade de terceiro 
prejudicado, ou aos que apenas virtualmente integraram o processo.  

Outrossim, também observa-se que o requisito da sucumbência não vale para 

o Ministério Público, que não defende, no processo, interesse próprio, mas público, 

sendo necessário para recorrer, como fiscal da lei, tão somente a violação do direito 

objetivo. 
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5 A MOROSIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL  

 

 

A lentidão do judiciário brasileiro, ou a falta de celeridade, é um tema 

recorrente dos nossos juristas e demais operadores do direito: 

A longa “duração” do processo põe a perder o princípio constitucional da 
isonomia, visto que desprivilegia os pobres, que sofrem dano maior ao 
aguardarem a decisão jurisdicional, em favor dos ricos, que passam a 
possui instrumento apto a ditar ao adversário as condições de rendição, 
arma pela qual podem oferecer, em troca da pronta cessão, apenas parcela 
do indevidamente apropriado (PEREZ E ROMEU, 2003). 

Não é demais relembrar que o Brasil é signatário do Pacto de São José da 

Costa Rica, e como tal deveria ter como ordem do dia a celeridade da prestação 

jurisdicional, visto que no artigo 8º do referido documento, está consignado que a 

duração razoável de um processo judicial é um direito fundamental do indivíduo. 

Assim, sendo o Pacto de São José da Costa Rica, como Documento normativo das 

Nações Unidas, tido como um dos pilares da tutela dos direito humanos nas 

Américas não é absurdo dizer que a demora na prestação jurisdicional é, em última 

análise, uma violação de um direito fundamental do ser humano. 

Neste mesmo diapasão são os apontamentos do Defensor Público e 

mestrando Nunes de Oliveira (2003/2004), quando escreve que “tão injusto quanto 

se negar um direito a quem o faz jus é reconhecê-lo intempestivamente, quando a 

utilidade do seu exercício já foi destruída ou mitigada pela ação implacável do 

tempo”. 

Em geral, a doutrina apresenta diversas causas para a lentidão do judiciário 

sendo as mais lembradas: a grande quantidade de processos para serem 

analisados, o número deficiente de juízes do primeiro grau, a forma inadequada de 

recrutamento de juízes, o desaparelhamento no apoio administrativo no primeiro 

grau e as leis processuais, no que se refere ao excesso de formalismo ao que se 

costuma denominar de sistema irracional de recursos. 

Como causa do grande número de processos tem-se atribuído à promulgação 

da constituição de 1998 que possibilitou, ao menos em tese, o acesso de todos ao 

judiciário, sem que este estivesse preparado para tamanha demanda. A questão da 

forma de recrutamento de juízes também é apontado como motivo da morosidade 

do judiciário pelo fato de aplicação de provas com níveis cada vez mais elevadas, 
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aliada à má qualidade do ensino no país, resultar cada vez mais sobras de vagas 

nos certames. Somando-se a isso a constatação de aprovação de magistrados sem 

vocação, que estão ali apenas pelo salário e a estabilidade. 

Embora não possamos relevar as questões apontadas acima, é o excesso de 

formalismo das leis processuais que reside uma das questões centrais da 

morosidade do nosso judiciário, uma vez que permite que o direito material seja 

posto em segundo plano, enquanto o enorme número de recursos garante a 

eternidade da demanda. Mesmos que os tribunais superiores inadmitam os 

recursos, por mais simples que sejam, os agravos contra tal inadmissão demoram 

tempos e tempos para serem apreciados, cabendo ainda embargos de declaração 

do respectivo acórdão, tornando quase sem fim a resolução do caso. 

Até então implícito no seio de nossa constituição, o princípio da celeridade 

processual foi acrescido no inciso LXVIII do artigo 5º da Carta Magna, enfatizando o 

direito de todos os brasileiros a uma duração razoável do processo. Contudo, esse 

direito já se encontrava positivado em norma infralegal fazia muitos anos, mais 

precisamente desde o ano de 1960, ano em que o Brasil foi signatário da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, cujo artigo 8º, diz: 

Toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantia e dentro de 
um prazo razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e 
imparcial, instituído por lei anterior, na defesa de qualquer acusação penal 
contra ele formulada, ou para a determinação de seus direitos e obrigações 
de ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza (OLIVEIRA, 
2003/2004). 

Mesmo patente na nocividade da demora na resolução de uma demanda 

judicial, temos que admitir que o tempo é um elemento essencial ao processo. Assim 

o é, segundo Nunes de Oliveira (2003/2004), citando Humberto Theodoro Júnior, 

porque para a coordenação do complexo conjunto de atos processuais dirigidos à 

busca da prestação jurisdicional, é necessária a observação de uma série de prazos 

e solenidades formais que dependem de um certo tempo para a sua conclusão, que 

são reflexos do devido processo legal e às demais garantias a ele inerentes. 

São nesse mesmo sentido as lições Carnelutti (p.177) apud Câmara (2008, 

V.I, p. 57/58) quando discorre acerca da tempestividade da tutela jurisdicional, com 

os seguinte ensinamentos:  

Merece registro a célebre afirmação de carnelutti, que ensina:”O 
processo dura; não se pode fazer tudo de uma vez. É necessário ter 
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paciência. Semeia-se, como faz o camponês, e se há de esperar para 
colher. Junto à atenção há de se colocar a paciência entre as virtudes 
necessárias ao juiz e às partes. Desgraçadamente, estas são 
impacientes por definição; impacientes como os enfermos, pois 
sofrem também elas. Uma das funções dos defensores é inspirar-lhes 
a paciência. O slogan da justiça rápida e segura, que se encontra 
sempre nas bocas dos políticos inexpertos, contém, 
desgraçadamente, uma contradição in adiecto; se a justiça é segura, 
não é rápida; se é rápida, não é segura. Algumas vezes a semente da 
verdade leva anos, até mesmo séculos, para converter-se em espiga 
(veritas filia temporis). 

Ao concluir seu raciocínio Câmara (2009) assevera que um processo se 

assemelha a um automóvel, que se trafegar muito lento ou muito rápido certamente 

causará acidentes. Já que um processo excessivamente lento é incapaz de 

promover justiça, pois justiça que tarda falha. De outra sorte, porém, o processo 

excessivamente rápido gera insegurança, sendo quase impossível que produza 

resultados justos. 

Embora a celeridade processual já se encontrasse positivado em norma 

infraconstitucional, como acima referido, não é forçoso reconhecer a importância de 

sua inserção no texto constitucional, uma vez que além de permitir a construção 

doutrinária e jurisprudencial nesse sentido, levando ao mundo dos fatos o dever do 

estado de reparar os danos causados ao prejudicado em tempo razoável, implicará 

uma maior aceitação por parte dos operadores do direito. 

Os efeitos almejados pela constitucionalização do princípio da celeridade 

processual, qual seja, uma maior conscientização e aceitação, com vistas à sua 

implementação, podem ser fartamente verificadas pela intensa produção legislativa 

acerca do tema, que introduziram importantes modificações no código de processo 

Civil. 
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6 SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSOS 

 

 

6.1 BREVE HISTÓRICO 

 
 

Em que pese a existência no sistema de processo civil brasileiro de princípio 

constitucional que objetive a celeridade processual, conforme se depreende do 

inciso LXXVIII, artigo 5º da Carta Magna (acrescentado, como já referido neste 

trabalho, pela emenda constitucional nº 45/2004), construções doutrinárias acerca 

da teoria geral do processo e da teoria geral dos recursos, não se tem conseguido, 

como visto no tópico precedente, uma prestação jurisdicional tempestiva, o que se 

tem buscado até os dias de hoje. 

Buscando a solução desta questão, o nosso Código de Processo Civil foi 

submetido à terceira reforma (Mesquita, 2009), que, por meio da Lei 11.276/2006, 

com a introdução do parágrafo 1º ao artigo 518, buscou conferir maior celeridade e 

efetividade à prestação jurisdicional de primeira instância, como forma de resolver a 

crise de tempestividade do processo e desobstruir e descongelar o judiciário, haja 

vista a notória morosidade da solução dos litígios. Foi por meio da referida Lei, e a 

conseqüente introdução do parágrafo 1º ao artigo 518, que criou-se o instituto da 

súmula impeditiva de recursos, ou, como dizem outros, mais acertadamente, súmula 

impeditiva de apelação, uma vez que atinge este recurso. 

A súmula impeditiva de recursos tem sua origem na "Campanha pela 

efetividade da Justiça” da associação dos Magistrados Brasileiros. Contudo, não se 

trata de novidade em nossa legislação. Com o mesmo objetivo do referido instituto, 

qual seja, a promoção da celeridade processual, impedindo recursos meramente 

procrastinatórios, e fazendo as vezes de uma verdadeira “jurisprudência 

predominante Impeditiva de recursos”, BUENO (2008) lembra que existe o parágrafo 

único do art. 120, o parágrafo terceiro do artigo 475, o parágrafo único do artigo 481, 

bem como o artigo 557, caput, e seu respectivo parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil,. Assim, “as ‘súmulas impeditivas de recursos’ são, de certa forma, 

uma realidade concreta que já freqüentava o nosso Código de Processo Civil 

“(BUENO, 2008, p. 47). 
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6.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

 

 

A súmula impeditiva de recursos pode ser conceituada como um instituto 

processual que permite a não admissão de um recurso de apelação quando a 

sentença atacada tiver sido proferida com base em súmula dos nossos tribunais 

superiores, Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 

Para Montenegro Filho (2009), para quem a Súmula Impeditiva de Recursos 

tem a natureza jurídica de pressuposto negativo de admissibilidade da apelação, o 

instituto em questão vem ratificar a tese de que a jurisprudência vem assumindo 

papel importante na solução das questões judiciais, algumas vezes posicionando-se 

como fonte primária do direito processual. Na visão do ilustre autor, esta 

constatação é um evidente prestígio às sentenças judiciais, quando em consonância 

com súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal, 

o que resultaria numa aproximação do nosso sistema jurídico ao Civil Law10. 

Acerca da força da jurisprudência como fonte do direito, Montenegro Filho 

(2009, V. II, p.124), leciona: 

É sabido que os tribunais em estudo proferem decisões paradigmática, 
interpretando as normas constitucionais e infraconstitucionais com o 
objetivo de pacificar entendimentos divergentes manifestados por diversos 
tribunais da federação. A Emenda Constitucional 45/2004 conferiu força 
complementar à súmulas editadas pelo STF, que podem assumir força 
vinculante, obrigando a que órgãos do Poder Judiciário e da administração 
direta e indireta apreciem questões com subserviência às conclusões 
constantes das súmulas (ver art. 103-A da Constituição Federal). Mas essa 
não é a única demonstração de forma das súmulas originadas das 
comentadas Cortes, bastando que se observe o teor do art. 557 da Lei de 
Ritos, reformatado de o ano de 1998, de cujo dispositivo retiramos a 
conclusão de que o relator de espécies que têm curso pelos tribunais pode 
negar-lhes seguimento, quando concluir que a irresignação é 
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou quando estiver 
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Num outro 
dizer, mesmo na hipótese de a súmula não ter efeito vinculante, pode servir 
de apoio para a prolação de decisões de negativa de seguimento de 
recursos, numa clara demonstração de que o legislador vem se 
preocupando com o volume exacerbado de processos que tramitam em 
todas as Cortes estaduais e regionais do país. 

                                                
10 O Civil Law é um sistema jurídico de origem anglo-saxão, que é um direito costumeiro, onde, por óbvio, o 
costume tem um peso considerável. Da mesma forma que o costume, a jurisprudência se forma pela repetição 
dos fatos individuais, que são as sentenças. Daí a aproximação que alguns autores fazem entre a jurisprudência e 
o costume. Contudo no nosso direito, originário do sistema do Direito Romano, é de predominância legislativa, e 
o peso da jurisprudência é menor. (Montoro, André Franco. Introdução à Ciência do Direito 28ª Edição – Editora 
Resista dos Tribunais – São Paulo, 2009.)  
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Para Montenegro Filho (2009), desde a vigência da Súmula Impeditiva de 

Recursos, o recorrente deve demonstrar a presença dos requisitos gerais do recurso 

(tempestividade, legitimidade, preparo, interesse etc.) e que a decisão combatida 

não está em consonância com súmula do STJ ou do STF. Do contrário, esbarrará no 

não-reconhecimento do seu pleito. 

Nas palavras de Câmara (2007), o instituto das Súmulas Impeditivas de 

Apelação é extremamente saudável, haja vista que o STF e STJ sendo os tribunais 

constitucionalmente legitimados a interpretar o direito constitucional e o direito 

federal, as sentenças que estejam em conformidade com os entendimentos por eles 

sumulados, os quais já teriam sido alvos de discussão prévia em diversos outros 

casos submetidos a intenso contraditório e a exame de diversos tribunais (inclusive 

– e principalmente- do STJ e STF), devem ser consideradas irrecorríveis.  

Pelos ensinamentos de Teodoro Júnior (2009), a regra trazida pelo § 1º do 

artigo 518 do CPC, súmula impeditiva de recursos, não é um corpo estranho no 

sistema processual civil brasileiro, tenho em vista o disposto no artigo 557 do 

mesmo código, que traz regra semelhante e ainda mais contundente. Segundo o 

referido mestre, a súmula impeditiva de recursos apenas amplia o regime de 

prestígio à jurisprudência sumulada, já consagrada. Observa ainda o renomado 

autor que o trancamento da apelação pressupõe inteira fidelidade da sentença à 

súmula do STJ ou do STF, sendo preciso que a decisão seja toda ela assentada na 

súmula, não apenas em parte, de modo que se esta serviu tão somente de 

argumento utilizado pelo sentenciante, para solucionar parte das questões 

deduzidas no processo, havendo outros dados influentes na motivação do julgado, 

não será o caso de considerar a sentença como irrecorrível, uma vez que fora do 

tema da súmula, restariam questões passíveis de discussão recursal, sem risco de 

contradizer a matéria sumulada. 

Como se depreende do todo acima exposto, para que um recurso de 

apelação11 seja admitido, além dos pressupostos de admissibilidade 

tradicionalmente observados, o recorrente deve ainda demonstrar que a sentença 

recorrida não está conforme súmulas dos tribunais superiores, STJ e STF. Este 

entendimento, conforme ensinamentos de Montenegro Filho (2007), decorre do fato 

                                                
11 Aqui nos referimos somente ao recurso de apelação seguindo lições de Alexandre Freitas Câmara, para quem 
pelo fato de o §1º do artigo 518 do CPC ser um veículo de norma restritiva do direito de recorrer, tem de ser 
interpretada restritivamente, aplicando-se somente ao recurso de apelação. 
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de a súmula impeditiva de recursos apresentar-se com natureza jurídica de 

pressuposto negativo de admissibilidade de recursos e assim apenas quando esta 

não tiver aplicação é que o recurso terá seguimento. 

 

 

6.2 DO RECURSO CABÍVEL CONTRA APLICAÇÃO DA SÚMULA IMPEDITIVA DE 

RECURSOS 

 

 

Tendo em vista os princípios norteadores do direito processual brasileiro, não 

se poderia admitir que da aplicação da súmula impeditiva de recursos resultasse 

coisa julgada, sem qualquer meio de contestação por parte daquele que não teve 

seu pleito acolhido, mesmo porque “não se pode subtrair o direito do apelante de 

pretender convencer o tribunal de que a orientação sufragada na súmula é 

equivocada e, por essa razão, carece ser modificada”. (ORINE NETO, 2006, p.276) 

A par deste entendimento, doutrinadores como Câmara (2008) e Theodoro 

Júnior (2009), dentre tantos outros, apontam o agravo de instrumento como a 

ferramenta à disposição das partes quando não tiverem um recurso acolhido pela 

utilização da súmula impeditiva de recursos.  

Também para Andrighi (2006), contra a aplicação da súmula impeditiva de 

recursos, a parte inconformada poderá interpor o agravo de instrumento, quando 

poderá defender a tese de inaplicabilidade da súmula ao caso concreto ou a 

desconformidade da sentença com o entendimento sumulado pelo STF ou STJ.  

Nesta mesma toada é a lição de Orione neto (2006, p.276/277), quando 

leciona: 

Na interposição do recurso de agravo de instrumento, deve o 
agravante- sob pena de não-conhecimento do agravo (CPC, art. 525, I) – 
instruí-lo: a) obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão 
da respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do 
agravante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da sentença, 
da comprovação do depósito recursal e do recolhimento das custas; b) 
facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao 
deslinde da matéria de mérito controvertida. 

Esclarece o referido autor que o agravado deverá ser intimado a oferecer 

respostas ao agravo e apelação, posto que provido o agravo de instrumento, o 

Tribunal, Turma ou Câmara deliberará sobre o julgamento do recurso de apelação. 
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Importante observar a lição de Bueno (2008) pela qual o agravo de 

instrumento não atacaria a súmula do Tribunal superior mas, ao contrário, 

questionaria as razões de incidência da § 1º do artigo 518. Buscando melhor 

entendimento, exemplifica  autor: 

Assim, por exemplo, para questionar a constitucionalidade do instituto, na 
especificidade do caso concreto, a afastar, por si só, a incidência da 
súmula, sem esquecer, evidentemente, da crítica que poderá ser feita ao 
entendimento do magistrado sentenciante sobre a interpretação da súmula 
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça (BUENO, 
2008, p.55/56) 

Finaliza Bueno (2008, 57) que caso admitida a regra do § 1º da Art. 518 para 

a inadmissão de outros recursos, “caberão, conforme o caso, recursos com vistas ao 

destrancamento do recurso inadmitido” 

 

 

6.3 A LEGALIDADE DA SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSOS 

 

 

Assim como ocorreu com a Súmula Vinculante, muito se discute acerca da 

legalidade das Súmulas Impeditivas de Recurso. Questiona-se o confronto com o 

princípio do devido processo legal, por ofensa ao duplo grau de jurisdição e ao 

contraditório. 

No que concerne ao confronto da Súmula Impeditiva de Recursos com os 

princípios norteadores do Processo Civil os juristas, majoritariamente, apontam que 

não existe este confronto. 

Para Andrighi (2006), ministra do STJ, se a Súmula Impeditiva de Recursos, 

efetivamente, impedisse o reexame da sentença pelo Tribunal Competente, haveria 

ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Contudo, este não é o caso, uma 

vez que não foi criado empecilho intransponível ao reexame da sentença por outro 

órgão. Acrescenta a ministra que “sob qualquer prisma que se analise o novo artigo 

518 do CPC, conclui-se que o dispositivo legal não afronta a Constituição Federal, 

não obstante imponha obstáculos que dificultam, significativamente, o reexame da 

lide por outro órgão” (ANDRIGHI, 2006). Não obstante este entendimento, arremata 

a ministra que os magistrados, tendo em vista, dentre outros motivos, o fato de nem 
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sempre as súmulas dos tribunais espelharem entendimento dominante das 

respectivas casas, devem utilizar este novo instituto com extrema cautela. 

Para outros doutrinadores, como Perez e Romeu (2008), a norma contida no 

§1º do Artigo 518 do CPC dispensaria discussões acerta de sua constitucionalidade, 

uma vez que eventual questionamento sobre afronta aos princípios do contraditório 

e do devido processo legal poderia ser afastado, tendo em vista o contraditório 

presumido ou institucional, que precederia a edição das súmulas pelos tribunais 

superiores. 

No mesmo sentido, de não haver afronta ao princípio do contraditório, são as 

lições de Câmara (2009, V. II, p.80): 

...parece mesmo adequado que as sentenças que estejam em 
conformidade com os entendimentos sumulados – os quais já foram alvo de 
discussão prévia em diversos outros casos submetido a intenso 
contraditório e a exame de diversos tribunais (inclusive – e principalmente- 
do STJ e do STJ) – sejam considerados irrecorríveis. 

No mesmo diapasão dos entendimentos acima são as lições de Theodoro 

Júnior (2009), para quem na hipótese de equívoco do juiz em considerar sua 

sentença adequável ao entendimento da súmula, não acarretará ele uma 

irremediável supressão do direito da parte de acesso ao segundo grau de jurisdição, 

já que ela poderá manejar o competente agravo de instrumento. 

 

 

6.4 AS SÚMULAS IMPEDITIVAS DE RECURSO E A CELERIDADE PROCESSUAL 

 
 

Sendo a busca economia e celeridade processual os motivos maiores de sua 

criação, conforme esclarece Theodoro Júnior (2009), muito de discute acerca da 

efetividade das Súmulas Impeditivas de Recurso. 

Na opinião de Câmara (2008), a utilização do agravo de instrumento contra 

decisão que deixa de receber a apelação em função de súmula impeditiva de 

recursos poderá tornar inócuo o referido instrumento na busca da celeridade 

processual. Isto ocorreria porque através do agravo de instrumento se chegaria ao 

tribunal ad quem, não obstante o não recebimento da apelação. A solução apontada 

pelo renomado jurista seria os tribunais considerarem que a interposição de agravo 

de instrumento (nos casos em que o juiz tenha acertado ao não receber a apelação, 
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evidentemente) constitui litigância de má-fé, na forma do disposto no artigo. 17,VI e 

VII, do CPC12, condenando o recorrente nas sanções adequadas. 

A ineficácia da súmula impeditiva de recursos na busca pela celeridade 

processual, é apontada por outros operadores do direito, conforme se depreende: 

... fiz como relator de processos no Tribunal da 5º Região, cerca de dez 
despachos negando seguimento a recursos, e em todos os casos houve a 
interposição de agravos. Tive o trabalho de fazer os despachos e depois 
fazer os relatórios e votos, para submeter as questões ao colegiado. Vi que 
a novidade legislativa em nada contribuiu para diminuir o trabalho no 
tribunal. Pelo contrário, o aumentou. Por isso não mais utilizei a faculdade 
que o novo dispositivo legal me atribuiu. Era muito mais fácil relatar o caso e 
levá-lo a julgamento. Minha experiência, portanto, autoriza-me a pensar que 
a inovação agora introduzida (tratando do art. 518 do CPC) também não vai 
produzir o efeito desejado. (MACHADO BRITO, 2006, apud BASTOS, 2008) 

Para Bastos (2008), juntamente com a punição por litigância de má-fé, 

prevista no artigo 18 do CPC13, para maior eficácia da súmula impeditiva de recursos 

poderia ser aplicado por analogia do artigo 544, parágrafo 4º. Inc. II, c, 14 do mesmo 

código, a possibilidade de o relator que receber o agravo de instrumento, se fosse 

lhe dar provimento, julgar o mérito da própria apelação, sem necessidade de 

determinar a subida dos autos principais que se encontram no juízo a quo, desde 

que as peças que formaram o agravo de instrumento sejam suficientes para tanto. 

É no mesmo sentido a opinião de Para Andrighi (2006), Ministra do STJ: 

Não obstante inexista regra expressa permitindo a apreciação do recurso de 
apelação no julgamento do agravo de instrumento, é possível pensar na 
aplicação analógica do parágrafo 4º, inc. II, c, do artigo 544 do CPC”.  

Para a ministra a aplicação analógica se justificaria pelo fato de ambos os 

dispositivos, § 1º do art. 518 e §4, II, c, do art. 544, terem por inspiração o mesmo 

princípio, o da economia processual. 

                                                
12 Art. 17. Reputa-se litigante de má-fé aquele que: 
(...) 
VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 
13 Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não 
excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos ... 
14 Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo nos próprios autos, no 
prazo de dez dias. 
(...) 
§ 4º No Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça o julgamento do agravo obedecerá ao 
disposto no respectivo regimento interno, podendo o relator: 
(...) 
c) dar provimento ao recurso, se o acórdão, se o acórdão recorrido estivar em confronto com súmula ou 
jurisprudência dominante no tribunal. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

A súmula impeditiva de recursos, cuja efetividade na promoção celeridade da 

prestação jurisdicional, bem como a possibilidade de ofensa a princípios norteadores 

do Direito Processual brasileiro constituíram o cerne deste trabalho, instituída pela 

Lei 11.276 de 2006, foi objeto de considerações de grande parte dos doutrinadores, 

juristas e outros profissionais do direito. 

Apesar de o grande objetivo da referida súmula ser a obstacularização de 

apelações inócuas, vez que interpostas contra decisões sumuladas por tribunais 

superiores, STJ e STF, as pesquisas procedidas para a realização deste trabalho 

demonstram que dificilmente ela alcançará sua finalidade. Ficou demonstrado que 

não raras as vezes as súmula impeditivas de recursos surtiram efeitos contrários, 

fomentando ainda mais a morosidade processual do nosso sistema. Não é forçosa 

esta conclusão, quando se percebe que uma negativa de seguimento de um recurso 

de apelação pela aplicação do citado instituto poderá ensejar um novo recurso, o 

agravo de instrumento, visto que se trataria de uma decisão interlocutória. 

Assim, como se percebe, o que demandaria uma decisão dos magistrados, na 

apreciação dos recursos de apelação, passariam a duas decisões, uma sobre o 

agravo de instrumento, e outra acerca do recurso de apelação, se favorável ao 

recorrente a análise do agravo. 

Uma solução para esta falta de efetividade da súmula impeditiva de recursos, 

no que diz respeito à promoção da celeridade processual, com o impedimento do 

seguimento de apelações que fatalmente seriam rechaçadas pelos tribunais 

superiores, seria a aplicação de penalidade para aqueles recursos meramente 

protelatórios, conforme previsão dos artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil. 

Contudo, não é qualquer súmula de tribunais superiores que devem servir de 

impedimentos ao seguimento dos recursos de apelação, mas tão somente aquelas 

que não encontram entendimento divergente no próprio tribunal. Dessa forma, os 

magistrados devem ter prudência ao aplicar o instituto aqui tratado, ainda mais se 

houver outro entendimento em tribunal superior, pois dificilmente a parte terá 

oportunidade de questionar a aplicação ao seu caso do outro entendimento. 

Outra solução a contribuir para a falta de efetividade das súmulas impeditiva 

de recurso, seria a aplicação, por analogia, do parágrafo 4º, inc. II, c, do artigo 544 
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do CPC, o que permitiria apreciação do recurso de apelação no julgamento do 

agravo de instrumento, tornando desnecessária a subida dos autos principais. 

No que concerne à possível afronta da súmula impeditiva de recursos ao 

princípio norteador do direito processual brasileiro do duplo grau de jurisdição, pelo 

contexto analisado, não é verificada.  

É sabido que o princípio do duplo grau de jurisdição tem por finalidade evitar o 

abuso de poder por parte dos magistrados, permitindo-se que suas decisões sejam 

analisadas por outro órgão. Contudo, sendo a decisão de não seguimento de uma 

apelação, interlocutória, e, portanto, passível de interposição de agravo de 

instrumento, que dará ensejo que um tribunal se manifestasse acerca da decisão 

prolatada, torna pouco consistente o entendimento de ofensa ao referido princípio.  

Por outro lado, ainda que admitido lesão ao duplo grau de jurisdição, esta 

lesão seria em prol de um outro princípio, o da celeridade processual. Como é 

notório, os princípios norteadores do direito processual brasileiro, mesmo aqueles 

considerados como garantias constitucionais, não são absolutos. Não é raro vermos 

que uns são aplicados em detrimento de outros. Neste ponto especificamente, 

reitero, admitindo-se que a aplicação da súmula impeditiva de recurso implicaria 

lesão ao princípio do duplo grau de jurisdição, ela se daria em prol da aplicação dos 

princípios da economia processual e da celeridade processual. Dito de outra forma, 

o princípio do duplo grau de jurisdição estaria sendo mitigado para uma existência 

harmoniosa com os demais princípios. 
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