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Tratamos no presente trabalho do princípio do duplo grau de jurisdição, procurando 

compreendê-lo à luz da Constituição Federal de 1988 para, em seguida, promover uma análise 

crítica sobre a constitucionalidade das recentes reformas introduzidas pela Lei 10.352, de 26 

de dezembro de 2001, no Código de Processo Civil, especialmente as que se operaram nos 

artigos 475 e 515. 

A escolha do tema sofreu os influxos dos estudos desenvolvidos em Direito 

Processual Constitucional, propiciando o aprofundamento de matéria que interessa tanto ao 

Direito Constitucional quanto ao Direito Processual. Foi justamente a possibilidade desse 

estudo interdisciplinar, notadamente atual e relevante, que motivou a elaboração do presente 

trabalho. 

Discutir a garantia do duplo grau de jurisdição, sobretudo seu alcance e sua inserção 

constitucional, implica questionar as próprias ações do Estado em relação aos jurisdicionados, 

no âmbito de um Estado Democrático e de Direito, já que tal garantia viabiliza o reexame de 

decisões judiciais, inclusive, contra arbitrariedades do Poder Público, o qual, aliás, é 

reconhecidamente o maior litigante habitual dos processos judiciais em trâmite no nosso País. 

As limitações trazidas pela nova lei ao duplo grau de jurisdição reabrem nova 

discussão sobre a antiga polêmica de como conciliar segurança jurídica e celeridade 

processual, com vistas à obtenção de uma tutela jurisdicional efetiva, da qual vêm se 

ocupando processualistas de todo o mundo. 

Para responder à indagação sobre a constitucionalidade ou não das alterações 

anteriormente mencionadas, foi necessário percorrer um longo trajeto, que exigiu o 

desenvolvimento de pesquisa documental e bibliográfica envolvendo o estudo dos princípios, 

em particular, dos princípios constitucionais, a compreensão do princípio do duplo grau de 

jurisdição, sua definição e alcance, bem como suas relações com outros importantes 

princípios previstos expressamente na Constituição Federal em vigor. Foi necessário, ainda, 

estabelecer as ligações entre o princípio do duplo grau e os recursos previstos no ordenamento 

pátrio e daquele com o instituto do reexame obrigatório, analisando-se, outrossim, do ponto 

de vista constitucional, as exceções dispostas em lei que limitam ou suprimem a garantia em 

tela. 

A partir do estudo desenvolvido, pôde-se concluir pela inconstitucionalidade da nova 

regra constante do parágrafo terceiro do artigo 515, bem como pela inconstitucionalidade da 

remessa necessária, por fundamentos diversos, porém seguramente construídos com amparo 

na Lei Maior.  
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This paper deals with the principle of the appellate jurisdiction, and attempts to 

construe it from the perspective of the 1988 Federal Constitution, offering as well a critique of 

recent changes introduced in the Procedural Civil Law Code by statute number 10.352 of 

December 26th, 2001, specially the ones made in articles 475 and 515. 

The reason for the choice of the current subject was influenced by the study of 

Procedural Constitutional Law, which led to an even deeper analysis whose conclusions 

encompass both Constitutional and Procedural Law. It was precisely the possibility of this 

remarkably updated interdisciplinary study that made this paper possible.  

Discussing the full implication and outreach of the appellate jurisdiction principle 

means to question the very behavior of the State, under the rule of law, in relation to its 

citizens since such a right prevents them from State arbitrary power and enables the revision 

and adjudication by a higher court of any matter that has been tried in a court of original 

jurisdiction. Needless to say that the State is well-known for being the most encompassing 

defendant in the country. 

The restrictions brought about on the principle of the appellate jurisdiction by the new 

statute rekindle the old-time debate, which has inflamed so many scholars around the world, 

over how to reconcile judicial predictability and procedural celerity, which aims at an 

effective judicial protection.  

In order to properly answer whether the changes brought about by statute 10.352/01 

are constitutional or not, it was necessary to follow a long path of document and bibliography 

research which included the study of principles in general, above all the constitutional 

principles with special focus on the definition and outreach of the appellate jurisdiction 

principle. It also involved analyzing and establishing relationship between that principle and 

the existing Appeals, as well as the constitutional exam of the mandatory review law, its legal 

exceptions that represent a limit or a suppression of the aforementioned guarantee.    

Based on this study we came to the conclusion that the command of the article 515, # 

3rd of the statute 10.352/01, as well as the mandatory review law are unconstitutional. 

Although following different way of reasoning, we based both conclusions on the unshakable 

grounds of the Major Law.  
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INTRODUÇÃO 
 

A escolha do princípio do duplo grau de jurisdição como tema da presente tese de 

doutoramento se deu pela importância cada vez maior do estudo dos princípios na 

compreensão do fenômeno jurídico e, em especial, pela relevante dimensão político-jurídica 

assumida pelo duplo grau no ordenamento pátrio. 

Através do duplo grau garante-se o controle interno das decisões judiciais, ou seja, 

viabiliza-se o reexame das decisões no âmbito do próprio Judiciário por órgão de hierarquia 

superior ao juízo a quo. Ao longo do trabalho, constata-se que as vantagens na adoção de tal 

sistema são maiores do que as desvantagens que dele podem exsurgir, sobretudo, quando se 

percebe o potencial do princípio para viabilizar maior segurança às relações jurídicas e a 

possibilidade de um melhor acesso à ordem jurídica justa. 

Além disso, levando-se em conta o fato de que o Poder Público é o litigante mais 

habitual dos processos que tramitam nos foros brasileiros, garantir o duplo grau é assegurar a 

possibilidade de se ter um julgamento ainda mais isento e minucioso, a ser realizado pelo 

menos por dois órgãos da jurisdição, viabilizando ao cidadão meios de se insurgir contra 

abusos e arbitrariedades perpetradas pelo Estado. Cremos que a defesa do duplo grau de 

jurisdição deve ser feita em prol da própria garantia do Estado Democrático e de Direito no 

qual atualmente vivemos. 

Assevera Eduardo Cambi, nesse sentido, que “o processo judicial ressalta a 

importância de incluir os cidadãos na tomada de decisões, porque a legitimidade das 

imposições jurídicas implica o reconhecimento prévio da cidadania como fundamento do 

Estado Democrático de Direito, sendo, juntamente com o acesso à justiça, uma garantia 

ineliminável, na medida em que tem a função de permitir que todo ato coercitivo seja prévia 

ou posteriormente questionado, evitando injustiças”.1 

As inúmeras polêmicas travadas no âmbito doutrinário e jurisprudencial acerca da 

definição do duplo grau, sua inserção constitucional, sob os mais diversos fundamentos, bem 

como a compreensão das reformas sofridas pelo Código de Processo Civil, especialmente a 

operada pela Lei 10.352, de 26 de dezembro de 2001, no art. 515, ao qual foi acrescentado o 

parágrafo terceiro, foram, ademais, determinantes na definição do estudo desenvolvido. 

Ressalte-se, ainda, que apesar das obras e dos inúmeros artigos escritos pelos juristas 

nacionais sobre o tema, trilhamos alguns caminhos diversos e de certa forma novos na defesa 

                                                 
1 Norma e processo na crença democrática. Revista de processo, vol. 110. São Paulo: RT, abril-junho 2003, p. 
344. 
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de nossas idéias e teorias. A despeito da convicção de nossas opiniões, por vezes, tivemos a 

estranha sensação de estarmos andando na contramão do pensamento hodiernamente 

difundido pela maioria dos renomados processualistas pátrios, o que nos exigiu investigação e 

reflexão ainda mais profundas sobre a matéria em debate. 

Assim, no primeiro capítulo, procuramos concentrar nosso estudo na investigação dos 

princípios, abordando seu conceito, suas distinções com as regras jurídicas, procedendo à 

análise comparativa dos princípios gerais de direito e dos princípios constitucionais, além de 

termos investigado as características, eficácia e classificação desses últimos princípios. 

Acrescente-se, ainda, a análise do princípio da ação ou inafastabilidade do controle 

jurisdicional e do devido processo legal, considerados os mais importantes dos princípios 

processuais previstos na Lei Maior e dos quais defluem os demais, incluindo o princípio do 

duplo grau de jurisdição. 

Esse capítulo é de fundamental importância para que, no segundo, possamos sustentar 

a natureza constitucional do princípio do duplo grau de jurisdição. 

Procedemos, em seguida, no segundo capítulo, à abordagem específica do princípio do 

duplo grau de jurisdição, incluindo seu conceito, aspectos históricos, fundamentos para 

adoção do duplo grau, principalmente os fundamentos de ordem constitucional. Nesse ponto, 

partimos de forma objetiva para a compreensão constitucional do princípio do duplo grau e 

para isso foram estabelecidas ligações deste com o princípio do Estado de Direito e, ainda, 

com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, da 

ampla defesa e da isonomia. Ao final dessa análise e dada a diversidade de argumentos 

encontrados, apresentamos uma síntese parcial conclusiva, na qual sustentamos a natureza 

constitucional do princípio, que se encontra implicitamente previsto na Constituição Federal 

em vigor e que decorre do princípio do Estado de Direito, do princípio da ação e do devido 

processo legal. 

Por fim, apresentamos, através de jurisprudência examinada, o entendimento 

consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de negar status constitucional à garantia 

do duplo grau. Ao final do capítulo, mencionamos alguns exemplos de como o duplo grau 

vem sendo tratado pelo direito estrangeiro, incluindo Direito português, Direito italiano e 

Direito francês. 

No terceiro capítulo, abordamos o princípio do duplo grau de jurisdição no sistema 

processual civil pátrio, ou seja, analisamos as relações do duplo grau com o sistema recursal 

disciplinado pelo Código de Processo Civil, bem como com o instituto do reexame necessário 

estatuído no artigo 475, abrangendo, no primeiro caso, os recursos constitucionais e os 
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recursos regulados na legislação ordinária. Compreendemos, ainda, as exceções legais 

verificadas na aplicação do duplo grau de jurisdição, refletindo sobre sua (in) 

constitucionalidade. Para uma correta interpretação do princípio, imprescindível se revelou a 

investigação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, necessários, 

especialmente, quando se pretende compreender a contraposição freqüentemente estabelecida, 

pela doutrina nacional, entre o princípio do duplo grau de jurisdição e o princípio da 

efetividade. 

Abordamos no quarto e último capítulo os reflexos causados no princípio do duplo 

grau em virtude das modificações introduzidas no Código de Processo Civil, pela Lei 10.352, 

de 26 de dezembro de 2001, particularmente aquela ocorrida no parágrafo terceiro do artigo 

515, além das que se operaram no artigo 475. 

Para que os impactos pudessem ser mais bem compreendidos, tivemos que tecer 

considerações introdutórias sobre o recurso de apelação e o efeito devolutivo deste recurso, 

sob o aspecto de sua extensão e profundidade. Posteriormente, dissecamos a nova regra do 

parágrafo terceiro, analisando os pressupostos que autorizam sua aplicação, a necessidade de 

se ter requerimento do apelante para aplicação da regra e a possibilidade de o julgamento de 

mérito realizado originariamente pelo tribunal gerar a reformatio in pejus. Concluímos esse 

item com a reflexão sobre a inconstitucionalidade da reforma. 

Em seguida, passamos a abordar o reexame necessário, sua definição e fundamentos, 

as hipóteses que se sujeitam ao duplo grau obrigatório, à luz do artigo 475 do CPC, incluindo 

as exceções introduzidas no sistema processual pela Lei 10.352/2001, que resultaram no 

acréscimo dos parágrafos segundo e terceiro ao artigo 475, bem como o efeito translativo por 

ele gerado.  

Imprescindível quando o assunto está no foco do debate é análise da (in) 

constitucionalidade do instituto, face ao princípio da isonomia, já que tal garantia é 

assegurada exclusivamente à Fazenda Pública, em caso de sucumbência. Por fim, refletiu-se, 

ainda, sobre a possibilidade de aplicação do novel parágrafo terceiro do artigo 515 do CPC ao 

reexame obrigatório. 

Nossa expectativa é a de que o trabalho desenvolvido possa contribuir para uma 

melhor e mais ampla sistematização do princípio do duplo grau de jurisdição, a partir de sua 

compreensão constitucional, permitindo-se com base nesta a análise lúcida e crítica das 

reformas sofridas pelo diploma processual civil, as quais, embora devam perseguir a 

efetividade e por conseguinte a celeridade processual, não devem sacrificar excessivamente a 

segurança jurídica viabilizada pelo Direito. 



 13

Imprescindível é que se afaste a falsa idéia de que os defeitos da legislação processual 

sejam os grandes responsáveis pela duração excessiva dos procedimentos, incluindo aí a 

problemática dos recursos, pois a demora na concessão da tutela é fruto da conjugação de uma 

série de fatores, dentre os quais se destacam as deficiências no aparelhamento e organização 

da máquina judiciária e as limitações de seus operadores. É preciso que tenhamos lucidez para 

compreender que “se uma justiça lenta demais é decerto uma justiça má, daí não se segue que 

uma justiça muito rápida seja necessariamente uma justiça boa. O que todos devemos querer é 

que a prestação jurisdicional venha a ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso 

acelerá-la, muito bem: não contudo, a qualquer preço”.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 José Carlos Barbosa Moreira. O futuro da justiça: alguns mitos. Revista de processo, vol. 102. São Paulo: RT, 
abril-junho 2001, p. 232. 
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Capítulo I 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSO CIVIL: 

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS 
 

SUMÁRIO: 1. Composição do sistema jurídico - 2. Normas: princípios e 
regras: 2.1. A normatividade dos princípios jurídicos; 2.2. Princípios gerais 
de Direito e princípios constitucionais; 2.3. Distinções entre regras e 
princípios; 2.4. Funções dos princípios - 3. Características e eficácia jurídica 
dos princípios constitucionais - 4. Tipologia dos princípios constitucionais - 
5. Princípios constitucionais e o Direito Processual Civil: 5.1. Aspectos 
gerais; 5.2. Análise do princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional; 5.3. Análise do princípio do devido processo legal. 

 
 

1. Composição do sistema jurídico 
 

 A análise do fenômeno jurídico será aqui desenvolvida a partir de sua compreensão 

como ordenamento/sistema normativo, integrado por princípios e regras, que, formando um 

conjunto de normas válidas, revelam-se como o objeto da Dogmática Jurídica.3 

A utilização da palavra ‘sistema’ – que está sendo empregada como sinônimo de 

‘ordenamento’ -, segundo Geraldo Ataliba, pode ser assim compreendida: “O caráter orgânico 

das realidades componentes do mundo que nos cerca e o caráter lógico do pensamento 

humano conduzem o homem a abordar as realidades que pretende estudar sob critérios 

unitários, de alta utilidade científica e conveniência pedagógica, em tentativa do 

reconhecimento coerente da composição de diversos em um todo unitário, integrado em uma 

realidade maior. A esta composição de elementos, sob perspectiva unitária, se denomina 

sistema. Os elementos de um sistema não constituem o todo, como sua soma, como suas 

simples partes, mas desempenham cada um sua função coordenada com a função dos 

outros”.4 

 De um modo geral, os juristas pátrios, na esteira de Hans Kelsen5, reconhecem a 

unidade da ordem jurídica nacional, a qual teria a Constituição Federal como fundamento 

comum para sua validade. No Brasil, sem dúvida, é a Constituição Federal que serve de 

                                                 
3 Para o ilustre Robert Alexy por “dogmática jurídica” ou “dogmática do Direito” deve-se entender a Ciência do 
Direito em sentido mais estrito e próprio, tal como é elaborada realmente pelos juristas. “Esta Ciência do Direito 
no seu sentido mais estrito e próprio é uma mescla de, ao menos, três atividades: (1) a descrição do direito 
vigente, (2) sua análise sistemática e conceitual e (3) a elaboração de propostas para a solução de casos jurídico-
problemáticos. Disso resulta claramente que a dogmática jurídica é uma ‘disciplina plurimensional’ ”. (Teoria da 
argumentação jurídica: a teoria do discurso racional como teoria da fundamentação jurídica. Tradução Zilda 
Hutchinson Schild Silva. Revisão técnica da tradução e introdução à edição brasileira Cláudia Toledo. 2ª edição. 
São Paulo: Landy Editora, 2005, pp. 244-245) 
4 Geraldo Ataliba. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: RT, 1968, p.4. 
5 Teoria pura do direito. Trad. João Baptista Machado. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
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fundamento para a validade das regras jurídicas federais, estaduais e municipais, devendo tal 

fundamento ser considerado sob dois aspectos: a) formal, levando-se em conta que as regras 

têm que ser constituídas por autoridades criadas e/ou autorizadas pela Constituição, conforme 

a competência e procedimento nela estatuídos; b) material, tendo em vista que o conteúdo das 

normas deve estar de acordo com os preceitos constitucionais.6 

  A teoria gradualista de Kelsen, que compreende a ordem jurídica a partir da 

construção escalonada de normas, ou seja, a partir da existência de normas hierarquicamente 

distintas, superiores e inferiores, que têm por base e encontram sua validade na norma 

fundamental é, sem dúvida, acolhida no Brasil. 

 Em resumo, é reconhecida a unidade da ordem jurídica, podendo-se até falar em 

‘princípio da unidade do direito’, que decorre da norma fundamental considerada fundamento 

superior e comum de validade de todo o sistema. 

 O entendimento de que o ordenamento jurídico deve ser compreendido como um 

sistema foi amplamente desenvolvido por Norberto Bobbio7, partindo do pressuposto de que 

seria necessário demonstrar sua unidade, coerência e, em alguns casos, sua completude. Para 

o autor, a unidade do ordenamento jurídico, tal como concebido por Kelsen, somente poderá 

ser explicada se tiver por base uma norma fundamental com a qual se possam, direta ou 

indiretamente, relacionar todas as normas do ordenamento. 

Além disso, para se conceber um sistema é preciso que haja uma totalidade ordenada, 

um conjunto de entes entre os quais exista uma certa ordem, ou seja, que os entes que a 

constituem não estejam somente em relacionamento com o todo, mas também num 

relacionamento de coerência entre si. Afirma, ainda, que as normas do ordenamento jurídico 

possuem relacionamento entre si, ou seja, possuem relacionamento de compatibilidade, de 

modo que, verificada a antinomia, haverá a exclusão de normas incompatíveis.8 

 J.J. Canotilho sustenta o entendimento - inteiramente aplicável à nossa realidade - de 

que o ordenamento jurídico, desenvolvido com base no Estado de Direito Democrático 

                                                 
6 Cf. José Afonso da Silva. Aplicabilidade das normas constitucionais, 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1999, p. 209/216. 
7 Teoria do Ordenamento Jurídico, 10ª ed. Trad.: Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 1999, p. 71/81. 
8 Sustenta, ainda, o autor que, em ordenamentos como o italiano, haveria uma terceira característica a se 
considerar, qual seja, a completude do sistema, de forma que o mesmo deve ser entendido sob a ótica da unidade 
negativa, com a eliminação de contradições, e sob a ótica da unidade positiva, com o preenchimento das lacunas, 
tratando-se de condição necessária para os ordenamentos em que valem duas regras: 1) o juiz é obrigado a julgar 
todas as controvérsias que se apresentarem a seu exame; 2) deve julgá-las com base em norma pertencente ao 
sistema (Ob.cit., p. 118). 
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Português, trata-se de um sistema normativo aberto de regras e princípios. 9 É um sistema 

jurídico porque é um sistema dinâmico de normas, é aberto, porque, segundo o autor, tem uma 

estrutura dialógica, traduzida na disponibilidade e capacidade de aprendizagem das normas 

constitucionais para captarem a mudança da realidade e estarem abertas às concepções 

cambiantes da verdade e da justiça. É um sistema normativo, porque a estruturação das 

expectativas, referentes a valores, programas, funções e pessoas, é feita através de normas, as 

quais, por sua vez, formam um sistema de regras e princípios. 

 Em razão da importância que os princípios assumiram nos sistemas jurídicos10, 

sobretudo, em meados do século passado, no período do pós-guerra, denominado Pós-

Positivista, levando autores de todo mundo a investigá-los e, em especial, aqui no Brasil, após 

o advento da Constituição Federal de 1988, ainda se revela sedutor o estudo que sobre eles se 

possa fazer, principalmente, levando-se em conta as diferentes concepções desenvolvidas 

pelos doutrinadores modernos a seu respeito. 

 Assim, após compreendermos os princípios e as regras e analisarmos as diferenças 

entre eles havidas, nos concentraremos no estudo daqueles como introdução à análise do 

princípio do duplo grau de jurisdição, objeto da nossa pesquisa. 

 

2. Normas: princípios e regras 
 
2.1. A normatividade dos princípios jurídicos 

 

 A investigação e a estruturação dos princípios é comum aos diversos ramos do saber, 

não se limitando a estudá-los no campo da Ciência Jurídica. Em razão, todavia, do objetivo do 

trabalho que ora está sendo desenvolvido, iremos, inicialmente, compreender no que 

                                                 
9 José Joaquim Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3ª ed. Coimbra: Almedina, p. 
1085. 
10 Prestigiosas são as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao referir-se à importância dos ‘princípios’ 
para o sistema jurídico. Sustenta o autor que: “Princípio, já averbamos alhures, é, por definição, mandamento 
nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por 
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido humano. É o 
conhecimento dos princípios que preside a inteleção das diferentes partes componentes do todo unitário que há 
por nome sistema jurídico positivo. Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. É a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido porque representa 
insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu 
arcabouço e corrosão de sua estrutura mestra”. (Curso de Direito Administrativo, 5ª ed. São Paulo: Malheiros 
Ed., 1994, pp. 450-451) 



 17

consistem os princípios11, em seguida procederemos ao seu exame no âmbito da Dogmática 

Jurídica para posteriormente chegarmos ao importante tema dos princípios constitucionais. 

 Assevera Ruy Samuel Espíndola que “a idéia de princípio ou sua conceituação, seja lá 

qual for o campo do saber que se tenha em mente, designa a estruturação de um sistema de 

idéias, pensamentos ou normas por uma idéia mestra, por um pensamento chave, por uma 

baliza normativa, donde todas as demais idéias, pensamentos ou normas derivam, se 

reconduzem e/ou se subordinam”. 12 

 A noção de princípio no âmbito da Ciência Jurídica, por sua vez, tem sido 

desenvolvida “ora para designar a formulação dogmática de conceitos estruturados por sobre 

o direito positivo, ora para designar determinado tipo de normas jurídicas e ora para 

estabelecer os postulados teóricos, as proposições jurídicas construídas independentemente de 

uma ordem jurídica concreta ou de institutos de direito ou normas legais vigentes”.13 

 Com especial clareza, assevera Roque Antônio Carrazza: “Princípio jurídico é um 

enunciado lógico, implícito ou explícito, que, por sua grande generalidade, ocupa posição de 

preeminência nos vastos quadrantes do direito e, por isso mesmo, vincula, de modo 

inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas que com ele se conectam”. 14 

A despeito de a doutrina contemporânea em peso afirmar a normatividade dos 

princípios, nem sempre se pensou assim. Segundo o mestre Paulo Bonavides, a normatividade 

dos princípios passou por três fases distintas: a jusnaturalista, a positivista e a pós-

positivista.15 Na primeira, que se iniciou a partir do século XVI, na tentativa de superar o 

Dogmatismo medieval, os princípios jurídicos são posicionados numa esfera abstrata e 

metafísica. Acreditava-se na força do direito natural, ou seja, na existência de valores que não 

emanavam do sistema normativo do Estado. 

Afirmam Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos que “o advento do Estado 

Liberal, a consolidação dos ideais constitucionais em textos escritos e o êxito do movimento 

de codificação simbolizaram a vitória do direito natural, seu apogeu. Paradoxalmente, 

representaram, também, sua superação histórica. No início do século XIX, os direitos naturais, 

                                                 
11 No dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, encontramos a definição de princípio e princípios em 
diversas acepções, porém uma delas mostra-se bastante oportuna e feliz para defini-los, qual seja: “Princípios. 
(...). 4. Filos. Proposições diretoras de uma ciência, às quais todo o desenvolvimento posterior dessa ciência deve 
estar subordinado”. (Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 2ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Nova 
Fronteira, 1986, p. 1393). 
12 Ruy Samuel Espíndola. Conceito de Principios Constitucionais, 1ª ed., 2ª tir. São Paulo: RT, 1999, pp. 47/48. 
13 Idem, p. 49. 
14 Roque Antônio Carrazza. Curso de direito constitucional tributário. 10ª ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1997, 
p. 31.  
15 Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional.14.ª ed. São Paulo: Malheiros,  2004,  pp. 259/266. 
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cultivados e desenvolvidos ao longo de mais de dois milênios, haviam se incorporado de 

forma generalizada aos ordenamentos positivos”.16 

Na segunda fase, denominada juspositivista, os princípios passam a ser considerados 

como fontes normativas subsidiárias, sendo deduzidos das leis e aplicados para suprirem seus 

vazios normativos. Tendo em vista que todas as respostas eram buscadas na lei, os princípios 

deixam de se pautar em ideais de justiça e em valores transcendentes para reafirmarem a 

ordem estabelecida.  

“Sem embargo da resistência filosófica de outros movimentos influentes nas primeiras 

décadas do século XX, a decadência do Positivismo é emblematicamente associada à derrota 

do Fascismo na Itália e do Nazismo na Alemanha. Esses movimentos políticos e militares 

ascenderam ao poder dentro do quadro da legalidade vigente e promoveram a barbárie em 

nome da lei”.17 

Foi na terceira fase – Pós-positivista -, a qual se iniciou e vem se desenvolvendo desde 

as últimas décadas do Século XX, que foi proclamada a normatividade dos princípios 

jurídicos, passando-se a identificá-los como espécie do gênero norma, ao lado das regras 

jurídicas, porém com hegemonia e preeminência sobre estas.  

Trata-se, pois, o pós-positivismo de uma fase na qual se busca estabelecer relações 

entre valores, princípios e regras, elementos da nova hermenêutica constitucional, que 

prestigia, sem dúvida, a valorização dos princípios, bem como o desenvolvimento da teoria 

dos direitos fundamentais, sob o fundamento da dignidade humana, viabilizando a 

reaproximação entre Direito e Ética.18 

Segundo Paulo Bonavides, a teoria dos princípios jurídicos chega à presente fase com 

os seguintes resultados: 

“A passagem dos princípios da especulação metafísica e abstrata para o campo 

concreto e positivo do Direito, com baixíssimo teor de densidade normativa; a transição 

crucial da ordem jusprivatista (sua antiga inserção nos Códigos) para a órbita juspublicística 

(seu ingresso nas Constituições); a suspensão da distinção clássica entre princípios e normas; 

o deslocamento dos princípios da esfera da jusfilosofia para o domínio da Ciência Jurídica; a 

proclamação de sua normatividade; a perda de seu caráter de normas programáticas; o 

reconhecimento definitivo de sua positividade e concretude por obra sobretudo das 

                                                 
16 Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos. A nova interpretação constitucional dos princípios, in Dos 
princípios constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da Constituição, org. George 
Salomão Leite. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 105. 
17 Idem, p. 107. 
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Constituições; a distinção entre regras e princípios, como espécies diversificadas do gênero 

norma, e, finalmente, por expressão máxima de todo esse desdobramento doutrinário, o mais 

significativo de seus efeitos: a total hegemonia e preeminência dos princípios”.19 

 É imperioso destacar que foi através da importante contribuição de Ronald Dworkin e 

Robert Alexy que os princípios passaram a ser definitivamente compreendidos como normas, 

ocupando papel de primazia no ordenamento jurídico, uma vez que determinam o sentido das 

regras. Qualquer transgressão que eventualmente os princípios possam sofrer na interpretação 

e aplicação do direito implicará ofensa a todo sistema, já que a este serve de base. 

 Não é possível, portanto, abordar o tema em questão sem se fazer referência aos 

estudos desenvolvidos por esses autores, citados, aliás, por toda a doutrina pátria na 

elaboração de seus trabalhos monográficos.  

 

2.2. Princípios gerais de Direito e princípios constitucionais 
 

 A compreensão acerca dos princípios gerais de Direito vem se mostrando dissonante 

entre os juristas pátrios. Tendo em vista a complexidade da matéria e partindo do pressuposto 

de que não é esse o tema de nossa pesquisa, passamos a analisá-los de acordo com os 

entendimentos que nos parecem mais acertados, sem adentrarmos nas profundezas das 

discussões que envolvem o tema. 

 Inicialmente, cumpre destacar o entendimento preconizado por Norberto Bobbio, para 

quem “os princípios gerais são apenas normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as 

normas mais gerais. A palavra ‘princípios’ leva a engano, tanto que é velha a questão entre os 

juristas se os princípios são normas. Para mim, não há dúvida: os princípios gerais são normas 

como todas as outras. E esta é também a tese sustentada por Crisafulli”.20 Para sustentar que 

os princípios gerais são normas, o autor se utiliza de dois argumentos: (i) se são normas 

aquelas das quais os princípios gerais são extraídos, através de um procedimento de 

generalização sucessiva, não se vê por que eles não devam também ser normas; (ii) a função 

para qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por todas as normas, isto é, a 

função de regular um caso. 

 O fenômeno da positivação dos princípios gerais de Direito, segundo Espíndola, 

decorre de duas alternativas metodológicas. “Pela primeira, a ‘positivação’ implica resgate 

                                                                                                                                                         
18 Cf. Luís Roberto Barroso. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas, 7ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2003, p. 291. 
19 Ob.cit., p. 294. 
20 Teoria..., ob.cit., p. 158.  
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desses princípios no universo do direito natural. Pela segunda, a ‘positivação’ é conseqüência 

do descobrimento desses princípios no interior do Direito positivo”.21 

 Assevera Eros Roberto Grau, em adoção à segunda corrente metodológica indicada 

por Espíndola, que os princípios gerais de direito, embora não enunciados em texto escrito, 

estão contemplados no ordenamento em estado de latência. Dessa forma, sua aplicação não é 

fruto de criação jurisprudencial, ao contrário, apenas comprova sua existência no bojo do 

ordenamento jurídico, do direito que aplica. “Não se trata, portanto, de princípios que o 

aplicador do direito ou o intérprete possa resgatar fora do ordenamento, em uma ordem 

suprapositiva ou no direito natural”,22 já que são efetivamente descobertos no interior de 

determinado ordenamento. 

 Cada ordenamento jurídico, assim, possui seus próprios princípios gerais de Direito, 

cabendo, sobretudo, ao intérprete (re) descobri-los, com vistas a aplicá-los na solução dos 

conflitos. 

 A propósito, cumpre destacar o disposto no art. 4º da Lei de Introdução ao Código 

Civil: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 

e os princípios gerais de direito”. 

 A despeito da importante função dos princípios gerais no desenvolvimento da 

atividade interpretativa, os juristas nacionais vêm reconhecendo a subsidiariedade de sua 

aplicação como meio supletivo em caso de lacuna da lei, tendo em vista o disposto no artigo 

supratranscrito.  

 Destaca, ainda, Celso Bastos que “os princípios gerais de Direito se identificam e se 

diferenciam dos demais princípios constitucionais pelo fato de apresentarem como nota 

característica a generalidade absoluta de sua incidência”.23 

 Dessa forma, os princípios constitucionais podem também sofrer influência dos 

princípios gerais na revelação de seu conteúdo, o que não quer dizer que esses possam 

contrariar a Constituição ou se situarem em posição hierárquica superior a esta, levando-se em 

conta a supremacia da mesma no ordenamento jurídico. 

 Para Flórez-Valdés, os princípios gerais de Direito são “las ideas fundamentales sobre 

la organización jurídica de uma comunidad, emanadas de la conciencia social, que cumplen 

                                                 
21 Ob.cit., p. 53. 
22 Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 
150. 
23 Celso Bastos. Hermenêutica e Interpretação Constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1997, p. 144. 
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funciones fundamentadora, interpretativa y supletoria respecto de su total ordenamieno 

jurídico”.24 

 Partindo desse entendimento, percebe-se que os princípios gerais podem ser 

absorvidos facilmente pela Constituição através das técnicas de interpretação, de forma a 

permitir a evolução de seu texto, amparada nos valores de cada sociedade em determinada 

época.25 

 Insta acrescentar, ademais, que os princípios gerais, uma vez absorvidos pela 

Constituição, passam a ser considerados princípios constitucionais, porém nem todo princípio 

constitucional pode ser tido como princípio geral de Direito, tendo em vista que certos 

princípios constitucionais dizem respeito a um ramo específico do Direito e, portanto, não se 

prestam a orientar o ordenamento jurídico como um todo.26 

De um modo geral, pode-se afirmar, ainda com Celso Bastos, que os princípios gerais 

não absorvidos pela Constituição seriam princípios infraconstitucionais, de aplicação 

subsidiária, já que utilizados com vistas a promover a integração das lacunas da lei.27 

Já os princípios constitucionais têm assento na Constituição Federal, integram o 

sistema normativo pátrio, como normas supremas, em virtude de se revelarem como 

princípios estruturantes do próprio Estado e como fundamento de todo sistema jurídico. Para 

Bonavides, o estudo da “teoria dos princípios” é tão importante que deve ser entendido como 

o “coração das constituições”.28 

Defendendo o papel fundamental dos princípios constitucionais no ordenamento 

jurídico, sustenta Carmem Lúcia Antunes Rocha: “Os princípios constitucionais são 

conteúdos primários diretores do sistema jurídico-normativo fundamental de um Estado. 

Dotados de originalidade e superioridade material sobre todos os conteúdos que formam o 

ordenamento constitucional, os valores firmados pela sociedade são transformados pelo 

direito em princípios. Adotados pelo constituinte, sedimentam-se nas normas, tornando-se, 

então, pilares que informam e conformam o direito que rege as relações jurídicas do Estado. 

                                                 
24 Apud Celso Bastos. Ob. cit., p.  145. 
25 Afirma Celso Bastos que os princípios gerais de Direito devem ser entendidos como idéias fundamentais e 
organizadoras do sistema jurídico, que se constituem em autênticas “chaves de abóbada” de todo o sistema, 
porque na verdade são elas que sustentam e conferem vida ao sistema juríico.(...) São os princípios que vão 
fornecer os elementos para a integração constitucional e para a sua abertura face à sociedade que rege. (idem, 
p. 149) 
26 Entendimento defendido por Celso Bastos e Manoel Messias Peixinho em sentido contrário ao sustentado por 
Paulo Bonavides. 
27 Ob.cit., p. 31. 
28 Ob.cit., p. 281. 
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São eles, assim, as colunas mestras da grande construção do direito, cujos fundamentos se 

afirmam no sistema constitucional...”.29 

Preleciona, ainda, Paulo Bonavides que os princípios insculpidos nas Constituições, ou 

seja, princípios constitucionais, “postos no ponto mais alto da escala normativa, eles mesmos, 

sendo normas, se tornam, doravante, as normas supremas do ordenamento. Servindo de pautas 

ou critérios por excelência para avaliação de todos os conteúdos normativos, os princípios, 

desde sua constitucionalização, que é, ao mesmo passo, positivação no mais alto grau, 

recebem, como instância máxima, categoria constitucional, rodeada do prestígio e da 

hegemonia que se confere às normas inseridas na Lei das Leis. Com esta relevância adicional, 

os princípios se convertem igualmente em norma normarum, ou seja, norma das normas”.30 

Estando ou não previstos expressamente na Constituição, gozam os princípios de 

normatividade e formam a essência do sistema jurídico, funcionando como seus verdadeiros 

pilares, sobretudo, por sintetizarem os valores superiores adotados nas sociedades em geral. 

Daí porque seu estudo é fundamental para a compreensão do direito que rege as relações das 

pessoas entre si e delas com o Estado, em determinada época. 

  

2.3. Distinções entre regras e princípios 
 

 Conforme antes afirmado, quanto à sua estrutura, as normas jurídicas e também as 

normas constitucionais podem ser classificadas em regras e princípios, que, reconhecidamente 

pelos juristas nacionais e estrangeiros, possuem características próprias que as distinguem. 

 Tendo em vista a construção de inúmeros critérios que objetivaram traçar as distinções 

entre as normas-regras e normas-princípios, procuraremos nos ater àqueles mais recorrentes, a 

fim de que possamos demonstrá-las, reconhecendo, desde já, a complexidade da matéria em 

tela. 

 Robert Alexy constrói seu pensamento estabelecendo diferenças entre princípios e 

regras no parâmetro de grau e de qualidade. Assim, de acordo com o critério de generalidade, 

sem dúvida, o mais comumente mencionado entre os doutrinadores, os princípios seriam 

normas com alto grau de generalidade relativa, enquanto as regras seriam normas de 

relativamente baixo grau de generalidade.31 

 Quanto às diferenças qualitativas, pode-se afirmar que os princípios seriam 

“mandamentos de otimização”, que podem ser aplicados em vários graus de concretização, a 

                                                 
29 Princípios constitucionais da administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, pp. 30-31.  
30 Ob.cit., p. 290. 
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depender das possibilidades fáticas e jurídicas. As regras, por sua vez, são “mandados de 

definição”, que contêm determinações a serem ou não cumpridas, na medida em que 

prescrevem imperativamente uma conduta.  

Com base nesse raciocínio chega-se ao ponto máximo da teoria de Alexy, para quem o 

conflito surgido entre regras se resolve na dimensão da validade, ou seja, ou uma norma vale 

ou não vale, na medida em que as regras antinômicas excluem-se. Já a colisão entre princípios 

se resolve na dimensão do valor, isto é, do peso, admitindo-se a ponderação dos mesmos. 

Assim, na análise dos casos em concreto, será preciso verificar o peso dos princípios, a fim de 

se constatar qual princípio deve ceder ao outro e, por conseguinte, qual deverá preponderar, 

sem que isso leve à nulidade de qualquer deles. 

Na análise do conflito entre regras, Dworkin já defendia a tese do “tudo ou nada” (an 

all or nothing), que seria incompatível com a dimensão de peso, inerente ao estudo dos 

princípios. No sistema de regras, segundo o mesmo autor, não se admite que uma regra possa 

prevalecer sobre outra levando em conta seu maior peso ou valor. “Se duas regras entrarem 

em conflito, uma delas não pode ser regra válida. A decisão acerca de qual será válida e qual 

deverá ser abandonada ou reformada fica sujeita a considerações exteriores às próprias 

regras”.32 

As soluções propostas pelo autor, para a superação do conflito, seriam encontradas no 

próprio ordenamento jurídico, utilizando-se dos critérios hierárquico (lex superior derogat 

inferiori), cronológico (lex posterior derogat priori) e da especialidade (lex specialis derogat 

generali), os quais, inclusive, encontram-se previstos no sistema pátrio. 

Para a solução do conflito entre princípios, Alexy, assim como Dworkin, também 

propôs que ela se desse na dimensão do peso, porém avançou em relação ao pensamento deste 

autor, no que diz respeito à construção da lei da ponderação ou máxima da 

proporcionalidade, utilizadas na superação da colisão entre princípios. 

Afirma o autor: “Cuanto mayor es lê grado de la no satisfacción o de afetación de un 

principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del outro. Esta regla 

expresa una ley que vale para la ponderación de principios, de cualquier tipo que ellos sean. 

Puede ser llamada “ley de la ponderación””.33 

Muitos juristas recorrem, ainda, aos ensinamentos de Canotilho para traçarem as 

distinções em estudo, o qual sugere a adoção dos seguintes critérios: 

                                                                                                                                                         
31 Cf. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de estudios constitucionales, 1993, pp. 81-87. 
32 Taking rights seriously. Massachussetts: Harvard University Press Cambridge, 1980, p. 27. 
33 Ob.cit., p. 161. 



 24

a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de 

abstração relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma 

abstração relativamente reduzida. 

b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os 

princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações 

concretizadoras (do legislador? Do juiz?), enquanto as regras são suscetíveis 

de aplicação direta. 

c) Caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os 

princípios são normas de natureza ou com um papel fundamental no 

ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes 

(ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do 

sistema jurídico (ex.: princípio do Estado de Direito). 

d) Proximidade da idéia de direito: os princípios são “standards” 

juridicamente vinculantes radicados nas exigências de “justiça” (Dworkin) ou 

na “idéia de direito” (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com 

um conteúdo meramente funcional. 

e) Natureza normogenética: os princípios são fundamentos de regras, isto 

é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, 

desempenhando, por isso, uma função normogenética fundamentante.34 

Vale destacar, ainda, a proposta de Luís Roberto Barroso, para quem, apesar da 

existência de múltiplos critérios distintivos possíveis entre regras e princípios, três deles 

merecem destaque: (i) o conteúdo; (ii) a estrutura normativa; (iii) as particularidades da 

aplicação.35 

Afirma o autor que, quanto ao conteúdo, os princípios são normas que identificam 

valores a serem preservados ou fins a serem alcançados. Trazem em si, normalmente, um 

conteúdo axiológico ou uma decisão política já decidida pelo legislador. Já as regras limitam-

se a traçar uma conduta, o que leva ao entendimento de que as regras são relatos objetivos, 

descritivos de determinadas condutas, ao passo que os princípios seriam valorativos ou 

finalísticos.36 

Com relação à estrutura normativa, tem-se que as regras incidem pelo mecanismo 

tradicional da subsunção, de forma que a aplicação de uma regra não exigirá um processo de 

                                                 
34 Ob.cit., p. 1086. 
35 Ob. cit., p. 294. 
36 Idem, p. 295. 
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interpretação mais sofisticado. “Se ocorre o fato previsto em abstrato, produz-se o efeito 

concreto prescrito. Já os princípios indicam fins, estados ideais a serem alcançados. Como a 

norma não detalha a conduta a ser seguida para sua realização, a atividade do intérprete será 

mais complexa, pois a ele caberá definir a ação a tomar”.37 

Quanto ao modo ou particularidades de sua aplicação, o autor, valendo-se da doutrina 

de Dworkin e Alexy, afirma que regras são proposições normativas aplicáveis sob a forma de 

tudo ou nada, já os princípios, que possuem uma maior carga valorativa, indicam uma 

determinada direção a seguir, podendo vir a colidir com outros, já que contidos num sistema 

pluralista e dialético. Por isso, sua incidência é verificada a partir da dimensão de peso ou 

importância38. “À vista dos elementos do caso concreto, o intérprete deverá fazer escolhas 

fundamentadas, quando se defronte com antagonismos inevitáveis, como os que existem entre 

a liberdade de expressão e o direito de privacidade, a livre iniciativa e a intervenção estatal, o 

direito de propriedade e a sua função social. A aplicação dos princípios se dá, 

predominantemente, mediante ponderação”.39 

 Conclui o renomado autor que a ponderação consiste numa técnica de decisão jurídica 

aplicável a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, 

especialmente quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma 

hierarquia que indicam soluções diferenciadas. Para que se possa aplicar a ponderação como 

forma de interpretação constitucional será necessário, inicialmente, identificar as normas 

pertinentes, selecionar os fatos relevantes e promover atribuição geral de pesos, até chegar-se 

a uma conclusão, a qual não estará livre das avaliações subjetivas desenvolvidas pelo 

intérprete, em cada caso.40 41 42 

 

                                                 
37 Ibidem, p. 295. 
38 Luís Roberto Barroso adverte que mais recentemente vem se discutindo que a aplicação da regra do tudo ou 
nada tanto pode se aplicar aos princípios quanto às regras. Isso porque certos princípios, como o da dignidade da 
pessoa humana, apresentam um núcleo de sentido ao qual se atribui natureza de regra, aplicável biunivocamente. 
Por outro lado, existem regras, que, apesar de válidas em abstrato, poderão gerar uma inconstitucionalidade ao 
incidir em certos casos ou determinados ambientes (ob.cit., p. 297). 
39 Idem, p. 296. 
40 Ob.cit., p. 301. 
41 É imperioso destacar que entre regras e princípios não existem antinomias, conflitos, colidências, segundo as 
lições de Eros Grau, isto porque as regras são concreções dos princípios; são especificações regulatórias desses; 
são desdobramentos normativos dos mesmos. Dessa forma, quando em confronto dois princípios, um prevalece 
sobre o outro, e as regras que dão concreção ao que foi desprezado são afastadas, e essas não se aplicarão a 
determinada hipótese, ainda que permaneçam integradas, validamente, no ordenamento jurídico. (apud Ruy 
Samuel Espíndola, ob. cit., p. 70) 
42 Insta salientar, outrossim, que boa parte das discussões surgidas recentemente no cenário jurídico são 
superadas por intermédio da ponderação de valores, tal como ocorre em relação à coisa julgada, cuja 
relativização pode se dar, em casos excepcionais, a partir do sopesamento, por exemplo, do princípio da 
segurança jurídica e outros valores como a proteção dos direitos da personalidade. 
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2.4. Funções dos princípios 
 

 Paulo Bonavides43 destaca três funções relevantes dos princípios na ordem jurídica: 

fundamentadora, interpretativa e supletiva. 

 Pela função fundamentadora da ordem jurídica, que possui grande importância no 

Direito Constitucional, os princípios teriam uma eficácia derrogatória e diretiva. Assim, as 

normas que venham a se contrapor ao previsto no princípio constitucional perderão a validade 

(eficácia diretiva) e/ou sua vigência (eficácia derrogatória). 

 No que diz respeito à função interpretativa, os princípios se prestam a orientar as 

soluções jurídicas a serem encontradas para os casos submetidos à apreciação do intérprete. 

“São verdadeiros vetores de sentido jurídico às demais normas, em face dos fatos e atos que 

exijam compreensão normativa. Assim, cumprem função orientadora do trabalho 

interpretativo, através dos núcleos de sentido deduzíveis dos princípios jurídicos (Trabucchi e 

F. de Castro)”.44 

Com efeito, se os princípios possuem estrutura normativa e função informativa de todo 

o sistema jurídico, essa função atinge seu nível mais elevado quando se está tratando dos 

princípios constitucionais, já que inseridos no mais alto grau da escala normativa, tornando-se 

normas supremas do ordenamento.  

 Através da função supletiva, os princípios promovem a integração do Direito, em caso 

de insuficiência da lei e do costume, superando as lacunas verificadas no ordenamento 

jurídico. Vale destacar que, por essa última função, os princípios seriam aplicados com vistas 

a aperfeiçoar o ordenamento, quando outras normas não estivessem em condições de exercer 

satisfatoriamente sua função reguladora. 

 Destaca, porém, David Diniz Dantas que as Constituições atuais – como a Carta 

Brasileira – se caracterizam pela exuberante presença de princípios e valores, o que leva a 

vislumbrar o desejo do constituinte em atribuir à realidade uma dimensão valorativa própria, 

permitindo a incidência direta dos princípios sobre as situações factuais, sem que seja 

necessária a intermediação de regras.45 

 Sustenta, ainda, o autor, sem retirar a relevância das funções clássicas dos princípios, 

que os mesmos teriam o papel de conformadores de toda a realidade, “a realidade iluminada 

                                                 
43 Ob. cit., p. 283. 
44 Ruy Samuel Espíndola, ob.cit., p. 68. 
45 Interpretação Constitucional no Pós-Positivismo: teoria e casos práticos. São Paulo: Madras, 2004, p. 58. 
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por princípios aparece revestida de qualidades jurídicas próprias”, de forma a revelar outra 

importante função, que é a de servir como critério de valor da realidade (função simbólica).46 

 

3. Características e eficácia jurídica dos princípios constitucionais 
 

 Os princípios constitucionais, segundo Carmem Lúcia Antunes Rocha, possuem as 

seguintes características: a) generalidade; b) primariedade; c) dimensão axiológica; d) 

objetividade; e) transcendência; f) atualidade; g) poliformia; h) vinculabilidade; i) aderência; 

j) informatividade; k) complementariedade e l) normatividade jurídica. 47 

De acordo com o pensamento da autora, os princípios constitucionais seriam 

caracterizados pela generalidade, que permite o desenvolvimento de seus conteúdos 

normativos conforme os anseios da sociedade em dado momento histórico. “A generalidade 

destes princípios possibilita que a Constituição cumpra o seu papel de lei maior concreta e 

fundamental do Estado, sem amarrar a sociedade a modelos inflexíveis e definitivos, que a 

vida não permitiria algemar-se em travas de lei (...)”.48 

Seriam, ainda, os princípios caracterizados pela primariedade, não só porque revelam-

se primeiros no interior do sistema constitucional, mas porque deles decorrem outros 

princípios, identificando a autora que referida primariedade pode expressar-se pelo modo: 

histórico, jurídico, lógico e ideológico.49 

Além disso, são identificados por possuírem dimensão axiológica, em razão de seu 

conteúdo ético, o que não quer significar que devam ser interpretados como dogmas ou 

verdades absolutas, na medida em que se sujeitam às mutações constitucionais, ocasionadas 

pelas transformações operadas na sociedade. 

São também considerados objetivos, apesar de caracterizados pela generalidade, tendo 

em vista que não possuem conteúdo subjetivo ou impreciso. “Têm substância jurídica própria, 

cuja explicitação é tarefa do aplicador das normas nas quais eles se contêm. A objetividade 

dos princípios constitucionais impede, então, que seja permitida a seus aplicadores a opção 

livre de sentidos a serem extraídos num determinado momento da vigência do sistema 

                                                 
46 Idem, p. 58. 
47 Ob. cit., p. 29-43. 
48 Idem, p. 29. 
49 Idem, pp. 30-31. 
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jurídico”.50 Essa característica garante, outrossim, maior segurança jurídica, impedindo a 

própria transgressão da Constituição. 

Com relação à transcendência dos princípios, tem-se que os mesmos superam a 

elaboração normativa constitucional formal e se revelam como importante diretriz política, 

legislativa, administrativa e jurisdicional.51 

Ademais, pela atualidade entende-se que os conteúdos dos princípios devem estar de 

acordo com as necessidades do povo em seu ordenamento jurídico. Essa coerência que deve 

haver entre os princípios e os valores e anseios de cada sociedade permitem, ainda, a 

redefinição dos conteúdos dos princípios, com a evolução dos tempos, mantendo renovada a 

base de sustentação do sistema jurídico. Caracterizam-se, ainda, pela poliformia, que 

possibilita “a multiplicidade de sentidos que se acrescentam e se sucedem, a fim de que o 

sistema tenha permanência, presença e eficácia social e jurídica (...)”.52 Essas duas 

características, aliás, autorizam a transformação do sentido dos textos constitucionais a partir 

de sua interpretação e aplicação, sem que, contudo, haja alteração dos enunciados normativos, 

garantindo-se em última análise a eficácia do sistema jurídico. 

A vinculabilidade, na visão da autora, revela que os princípios constitucionais são 

vinculantes e vinculados. São vinculantes porque todas as normas que integram o sistema 

jurídico encontram-se vinculadas à Constituição e, sobretudo, às suas bases principiológicas. 

Essa vinculabilidade não seria observada apenas em relação à atuação do legislador, mas 

também na atuação do administrador, do juiz e demais integrantes da sociedade, com vistas à 

legitimação constitucional de seus atos. Além disso, são também vinculados, ou seja, 

vinculam-se aos ideais da sociedade, sejam eles políticos, sociais ou jurídicos, da mesma 

forma que devem estar vinculados entre si, permitindo uma interpretação sistematizada e 

harmoniosa da Constituição.53 

Quanto à característica da aderência, que decorre da anterior, assevera Ruy Samuel 

Espíndola, “nenhum comportamento estatal ou particular poderá refugir, de forma exceptiva, 

ao quanto foi constitucionalmente positivado nas normas principiais. (...) Ou seja, 

comportamentos ou normatizações que não acolham a idéia de Direito principiológica e 

                                                 
50 Idem, pp. 33-34. 
51 Idem, p. 38. 
52 Idem, p. 39. 
53 Idem, pp. 39-40. 
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constitucionalmente estabelecida serão tidas como inválidas, por contrastantes à norma de 

cunho constitucional”.54 

A informatividade consiste em outra característica dos princípios constitucionais, o 

que quer significar que esses informam todo o ordenamento jurídico de um Estado e se 

constituem a base de todo o sistema constitucional. A característica em tela destaca a 

fundamentalidade da Constituição e sua condição de norma suprema, da qual emanam todas 

as ordenações jurídicas.55 

Os princípios constitucionais são marcados, ainda, pela complementariedade. Segundo 

Rocha, “a conjunção dos princípios constitucionais é que afirma o modelo fundamental no 

qual se arrima toda a construção jurídico-normativa da sociedade estatal, pelo que se 

caracterizam pela complementariedade que os anima. Conjugados os princípios se 

amalgamam, formando um todo coordenado. Pela complementariedade que os caracteriza, os 

princípios constitucionais são condicionantes uns dos outros. O seu entendimento perfeito é 

sempre uma inteligência extraída de todos eles, do entrosamento que deles se retire”.56 

Por fim, caracterizam-se pela normatividade jurídica, ou seja, tratam-se os princípios 

constitucionais de normas de direito, de leis, que gozam de imperatividade e vinculabilidade, 

assim como as regras jurídicas, embora não se confundam, conforme antes exposto (item 2.3), 

quando analisamos as distinções entre princípios e regras. A compreensão do caráter 

normativo dos princípios constitucionais deriva da própria concepção, hoje abraçada, de que a 

Constituição é lei e de que seus enunciados possuem força normativa. 

“Esse elenco de características evidencia, de modo amplo, a natureza peculiar dos 

princípios constitucionais enquanto norma de direito e, mais, como norma constitucional 

dotada de efetiva e complexa juridicidade”.57 

 Quanto à eficácia jurídica, ou seja, quanto às conseqüências jurídicas geradas pela 

observância dos princípios, pode-se afirmar que estes, assim como as regras, possuem eficácia 

positiva, na medida em que permitem, uma vez violados, que se exija em juízo a efetivação 

dos efeitos pretendidos pelo princípio ou a observância de seu núcleo essencial. Trata-se de 

estudo que, sem dúvida, melhor se adequa às regras, em razão de serem consideradas 

“mandados de definição” e por isso serem mais facilmente aplicadas no caso concreto. 

Segundo Ana Paula de Barcellos, “na medida em que o efeito pretendido pela norma esteja de 

                                                 
54 O autor constrói seu pensamento também com base nas lições de Carmem Lúcia Antunes Rocha (vide 
Conceito ..., ob. cit., pp. 82-83). 
55 Idem, p. 41. 
56 Ibidem. 
57 Idem, p. 43. 
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logo identificado, é natural que a modalidade de eficácia seja a positiva, tendo em conta que o 

propósito da coatividade da ordem jurídica é realizar tais efeitos”.58 

 Os princípios, em razão de seu alto grau de abstração e de sua capacidade de serem 

aplicados a situações diversas, compatibilizam-se melhor com a eficácia negativa autorizadora 

da declaração de invalidade dos atos - normativos ou não - que se oponham aos efeitos 

pretendidos pela norma. Levando-se em conta a indeterminação dos efeitos que podem ser 

produzidos pelos princípios, será necessário investigar o núcleo do princípio, sua idéia central 

para se concluir se o mesmo está ou não sendo respeitado nos casos em concreto. 

 Ana Paula de Barcellos destaca que, além da eficácia negativa, a vedativa do 

retrocesso e a interpretativa são modalidades de eficácia jurídica capazes de assegurar a 

realização do efeito pretendido pelos princípios. A eficácia jurídica vedativa do retrocesso 

implica o reconhecimento da invalidade de eventual revogação de normas infraconstitucionais 

que concedem a proteção de direitos fundamentais, quando aludida revogação não venha 

acompanhada de alguma medida alternativa ou compensatória, já que tal prática se opõe aos 

efeitos gerais pretendidos pelos princípios que tratam dos direitos fundamentais, que 

objetivam a progressiva ampliação desses.59 

 Quanto à eficácia interpretativa – desenvolvida principalmente em relação aos 

princípios constitucionais -, cumpre esclarecer que os princípios irão orientar a interpretação 

das regras em geral por serem seus mandamentos nucleares a base do sistema jurídico. Assim, 

o intérprete, na resolução dos conflitos postos a sua apreciação, deverá se valer da exegese 

que melhor realiza os efeitos objetivados pelos princípios constitucionais. 

 

4. Tipologia dos princípios constitucionais 
 

 As classificações construídas pelos constitucionalistas para explicar e sistematizar os 

princípios constitucionais têm se revelado distintas. Como o objetivo do primeiro capítulo é 

justamente traçar as diretrizes básicas para a compreensão do tema central que será 

oportunamente desenvolvido, não aprofundaremos o estudo em tela, restringindo-nos a 

mencionar as tipologias que, a nosso ver, melhor explicam os princípios. 

 Inicialmente, antes de passarmos a analisar algumas das classificações materiais dos 

princípios constitucionais, mister se faz destacar que os mesmos podem ser explícitos ou 

                                                 
58 A eficacia jurídica dos principios constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 77. 
59 Ob.cit., p. 69. 
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implícitos, conforme estejam ou não expressamente previstos na Constituição Federal. 

Sustenta Carlos Ari Sunfeld que “os princípios implícitos são tão importantes quanto os 

explícitos; constituem, como estes, verdadeiras normas jurídicas. Por isso, desconhecê-los é 

tão grave quanto desconsiderar quaisquer outros princípios”.60 

 A esse respeito, merecem também ser citadas as preciosas lições de Eros Roberto Grau 

que, ao fazer referência aos princípios que integram o sistema jurídico, afirma a existência de 

princípios explícitos, recolhidos no texto da Constituição ou da lei, e de princípios implícitos, 

“inferidos como resultado da análise de um ou mais preceitos constitucionais ou de uma lei ou 

conjunto de textos normativos da legislação infraconstitucional. Aí teremos, por exemplo, o 

princípio da motivação do ato administrativo (art. 93, X, da Constituição) e o princípio da 

imparcialidade do juiz (arts. 95, parágrafo único, e 5º, XXXVII, da Constituição)”.61 Para o 

autor, os princípios implícitos são descobertos em textos normativos do direito posto ou no 

direito pressuposto de uma determinada sociedade. Não são positivados, mas descobertos no 

interior do ordenamento, razão pela qual o “ato” de descoberta de um princípio latente em 

determinado ordenamento é simplesmente declaratório.62 

 O mestre português J. J. Canotilho divide e organiza os princípios em: (i) princípios 

jurídicos fundamentais; (ii) princípios políticos constitucionalmente conformadores; (iii) 

princípios constitucionais impositivos; (iv) princípios-garantia.63 

 Os princípios jurídicos fundamentais, também denominados gerais, são aqueles 

“historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na consciência jurídica e que 

encontram uma recepção expressa ou implícita no texto constitucional. Pertencem à ordem 

jurídica positiva e constituem um importante fundamento para a interpretação, integração, 

conhecimento e aplicação do direito positivo”.64  

 Para exemplificá-los, faz referência ao princípio da publicidade dos atos jurídicos, ao 

princípio da proibição do excesso ou da proporcionalidade, princípio do acesso ao direito e 

aos tribunais – que seria o nosso princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou 

princípio do acesso à justiça -, e também ao princípio da imparcialidade da administração, por 

nós denominado princípio da impessoalidade da administração pública. 

 “Os princípios politicamente conformadores são aqueles que explicitam as valorações 

políticas fundamentais do legislador constituinte. Nestes princípios se condensam as opções 

                                                 
60 Sundfeld,  Carlos Ari. Fundamentos de direito público. 4ª ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2000, p. 150. 
61 Ob. cit., p.139. 
62 Idem, p. 166. 
63 Ob.cit., pp.1090-1093. 
64 Ob.cit., p. 1090. 
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políticas nucleares e se reflete a ideologia inspiradora da constituição. Expressando as 

concepções políticas triunfantes ou dominantes numa assembléia constituinte, os princípios 

político-constitucionais são o cerne político de uma constituição política, não admirando que: 

(1) sejam reconhecidos como limites do poder de revisão; (2) se revelem os princípios mais 

diretamente visados no caso de alteração profunda do regime político”.65 

 A partir dos exemplos mencionados pelo autor, chega-se aos seguintes princípios 

constitucionais estruturantes, previstos na Carta Magna de 1988: princípio federativo, 

princípio republicano, princípio da separação de poderes, princípio do Estado de Direito, entre 

outros. 

 Nos princípios constitucionais impositivos “subsumem-se todos os princípios que, 

impõem aos órgãos do Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e a execução de 

tarefas. São, portanto, princípios dinâmicos, prospectivamente orientados”. 66 

São também denominados de “preceitos definidores dos fins do Estado”, “princípios 

diretivos fundamentais ou “normas programáticas, definidoras de fins ou tarefas”. 

Seguindo o modelo português, exemplifica o autor com a referência aos princípios da 

“independência nacional” e “da correção das desigualdades na distribuição da riqueza e do 

rendimento”.67 

Aqui se poderia fazer menção aos princípios previstos no art. 3º da Constituição 

Federal, quais sejam, princípio da livre organização social, princípio de convivência justa e 

princípio da solidariedade (inciso I), princípio da erradicação da pobreza e princípio da 

correção das desigualdades (inciso III).68 

Por fim, destaca o ilustre jurista português que “há outros princípios que visam 

instituir direta e imediatamente uma garantia dos cidadãos. É lhes atribuída uma densidade de 

autêntica norma jurídica e uma força determinante, positiva e negativa. (...) Estes princípios 

traduzem-se no estabelecimento direto de garantias para os cidadãos e daí que os autores lhes 

chamem princípios em forma de norma jurídica (Larenz) e considerem o legislador 

estreitamente vinculado na sua aplicação”.69 

 Exemplifica, utilizando-se dos princípios da nullum crimen sine lege e de nulla poena 

sine lege e princípio do juiz natural. 

                                                 
65 Idem, p. 1092. 
66 Idem. 
67 Idem. 
68 Cf. Ruy Samuel Espíndola, ob.cit., p. 221. 
69 J.J. Gomes Canotilho, ob.cit., p. 1093. 
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 No direito brasileiro, faz-se necessário destacar a doutrina de Luís Roberto Barroso, 

para quem os princípios constitucionais materiais devem ser classificados de acordo com o 

seu destaque no âmbito do sistema e a sua abrangência, em princípios fundamentais, gerais e 

setoriais ou especiais.70 

 Para o autor, “os princípios fundamentais expressam as principais decisões políticas no 

âmbito do Estado, aquelas que vão determinar sua estrutura essencial. Veiculam, assim, a 

forma, o regime e o sistema de governo, bem como a forma de Estado. De tais opções 

resultará a configuração básica da organização do poder político. Também se incluem nessa 

categoria os objetivos indicados pela Constituição como fundamentais à República e os 

princípios que a regem em suas relações internacionais. Por fim, merece destaque em todas as 

relações públicas e privadas o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), que se 

tornou o centro axiológico da concepção de Estado democrático de direito e de uma ordem 

mundial idealmente pautada pelos direitos fundamentais”.71 

 Seriam princípios fundamentais, portanto, aqueles previstos no art. 1º, da Constituição 

Federal: princípio republicano, princípio federativo, princípio de Estado democrático de 

direito e princípio da livre iniciativa, assim como o princípio da separação de poderes, 

previsto no art. 2º, do mesmo diploma. 

 Os princípios constitucionais gerais, apesar de não integrarem o núcleo das decisões 

políticas que conformam o Estado, na visão do autor, revelam-se como importantes 

especificações dos princípios fundamentais. São considerados desdobramentos dos princípios 

fundamentais, irradiando-se por toda a ordem jurídica. Possuem menor grau de abstração, 

motivo pelo qual tutelam direta e imediatamente as situações jurídicas que contemplam.72 

 Os exemplos podem ser encontrados, sobretudo, no art. 5º da Carta Magna, merecendo 

destaque os seguintes princípios: legalidade, liberdade, isonomia, juiz natural e devido 

processo legal. 

 Por fim, cabe destacar os princípios setoriais ou especiais que “são aqueles que 

presidem um específico conjunto de normas afetas a determinado tema, capítulo ou título da 

Constituição. Eles se irradiam limitadamente, mas no seu âmbito de atuação são supremos”.73 

Por vezes, são considerados mero detalhamento dos princípios gerais, outras vezes são tidos 

por autônomos. 

                                                 
70 Cf. O direito constitucional e aa efetividade de suas normas, 7ª ed., p. 316-317. 
71 Ob.cit., p. 317. 
72 Ob.cit., p. 318. 
73 Idem, p. 318. 



 34

 Partindo dessa classificação, merecerão destaque no estudo a seguir desenvolvido, o 

princípio geral do devido processo legal e os princípios constitucionais especiais de Direito 

Processual, dentre os quais se posiciona o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse 

princípio, como se verá adiante, é considerado por boa parte da doutrina pátria como sendo 

um princípio implícito setorial ou especial, derivado do princípio fundamental do Estado de 

Direito, do princípio geral do devido processo legal e/ou da inafastabilidade do controle 

jurisdicional. 

 

5. Princípios constitucionais e o Direito Processual Civil  
 
5.1. Aspectos gerais 

 

 Após o advento da segunda grande guerra mundial, assistiu-se, em boa parte dos 

países desenvolvidos, à constitucionalização do fenômeno jurídico, que vem, desde então, 

resultando na adoção de princípios e regras constitucionais como normas supremas de todo o 

ordenamento jurídico. Sem dúvida, o objetivo de tais normas é primeiramente buscar a 

proteção dos direitos fundamentais, que sofreram anos de profundo desrespeito mesmo nas 

sociedades mais desenvolvidas. 

Aqui no Brasil, sobretudo com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, 

conhecida por Constituição cidadã, iniciou-se uma nova era no estudo do direito, em especial 

do Direito Constitucional, que passou a ocupar adequadamente o posto de maior destaque no 

sistema jurídico como fundamento para a compreensão de todos os outros ramos 

infraconstitucionais do direito. 

Se antes os diversos ramos do direito eram estudados de forma isolada, hoje devem se 

submeter, para serem corretamente compreendidos, a uma prévia análise das normas 

constitucionais que lhe servem de base. Assim, cada vez mais estreitas vêm-se revelando as 

ligações entre o Direito Constitucional e o Direito Processual, a começar pela indispensável 

análise dos princípios constitucionais processuais, que formam a base do sistema processual e 

congregam direitos e garantias processuais fundamentais dos cidadãos.74 

                                                 
74 Afirma o Min. José Augusto Delgado, em citação a Santi Romano, que os princípios, no referente às garantias 
processuais do cidadão, atuam como forma de proteção das liberdades jurídicas, tendo “por objeto a proteção dos 
status pessoais e de cada um dos direitos que implicam o exercício de funções públicas” que são “atividades que 
a própria ordenação considera para limitar em relação a elas os poderes do Estado ou de outros sujeitos que 
exercem funções públicas, de modo que, além deste limite jurídico, há uma esfera igualmente jurídica que se tem 
querido reservar à iniciativa e vontade de outrem, protegendo-a de vários modos”. (A supremacia dos princípios 
nas garantias processuais do cidadão in Revista de Processo, nº 65, pp. 89-103, p. 93) 
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Segundo o magistério do Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, “o Direito Processual 

tem seus alicerces no Direito Constitucional, que lhe fixa as linhas essenciais, principalmente 

quanto ao direito de ação e defesa, ao exercício da jurisdição, função soberana e indelegável 

do Estado”, já que “por trás dos princípios que informam as normas processuais, sempre está 

um comando constitucional”. 75 

Da maior importância, portanto, revela-se o estudo do Direito Processual sob a ótica 

constitucional, o que vem rendendo o desenvolvimento do denominado Direito Processual 

Constitucional. 

Para a maioria dos juristas nacionais, não se trata de um novo ramo do direito 

processual, mas, conforme as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos de Araújo 

Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, “de uma colocação científica, de um ponto de vista 

metodológico e sistemático, do qual se pode examinar o processo em suas relações com a 

Constituição”. Para os ilustres professores, o direito processual constitucional, com efeito, 

consiste na “condensação metodológica e sistemática dos princípios constitucionais do 

processo”. 76 

Os doutrinadores nacionais e estrangeiros atribuem a Hans Kelsen o pioneirismo no 

estudo do chamado Direito Processual Constitucional, objetivando a proteção constitucional 

das garantias processuais e jurisdicionais de uma instância julgadora diferenciada, 

encarregada do controle de constitucionalidade dos atos normativos.77 78 Já, no Brasil, 

considera-se Ruy Barbosa o precursor do processo constitucional, ou seja, da demonstração 

dos subsídios constitucionais do processo, conforme se verificou da ação, em que o nobre 

jurista atuou em defesa dos reformados e demitidos pelo Marechal Floriano Peixoto. Segundo 

Roberto Rosas, as razões finais apresentadas naquele processo acabaram por ser publicadas, 

                                                 
75 O processo civil na nova Constituição. Vitória: Publicação da Escola de Magistratura do Estado do Espírito 
Santo, 1988, p. 4. 
76 Teoria geral do processo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros Ed., 1999, p. 79. 
77 Cf. Willis Santiago Guerra Filho. Introdução ao Direito Processual Constitucional. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p. 8. 
78 Eduardo Ferrer Mac-Gregor afirma que “Alcalá Zamora y Castillo en su importante obra sobre el Proceso, 
autocomposición y autodefesa ha sostenido que Kelsen resulta ser el fundador del derecho procesal 
constitucional, criterio que ha defendido Fix-Zamudio, no obstante algunas dudas por cierto sector de la 
doctrina contemporánea. A pesar de que esta aseveración la estimamos acertada en tanto se debe al ilustre 
jurista austriaco el comienzo del estudio sistemático de las garantías constitucionales y el establecimiento de 
una magistratura especializada para conocer de los litigios constitucionales, no debe soslayarse que en su 
primer estudio sobre “La garantía jurisdiccional de la Constitución” publicado en 1928 (a partir del cual se 
considera iniciada esta disciplina), utiliza indistintamente las expresiones de ‘justicia’ o ‘jurisdicción’ 
constitucional, terminologías que han prevalecido en muchos países, sobre todo europeos, a lo largo del siglo 
XX”. (Aportaciones de Héctor Fix-Zamudio al derecho procesal constitucional. Revista de Processo, n. 111. São 
Paulo: RT, julho a setembro de 2003, pp. 167-191, p. 177). 
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no ano de 1893, com o título: Os atos inconstitucionais do Congresso e do Executivo ante a 

Justiça Federal. 79 

Destaca, ainda, Rosas que a expressão Direito Processual Constitucional, contudo, 

consagrou-se em 1952, através das lições desenvolvidas por José Frederico Marques, na obra 

Ensaio sobre a jurisdição voluntária. Para o autor, Direito Processual Constitucional 

consistiria na “condensação metodológica e sistemática dos princípios introdutórios do 

processo em geral. Nele devem ser fixadas as regras brasileiras que informam a ciência 

processual e que promanam da Constituição, além de institutos e preceitos que na Lei Maior 

encontram sua fonte formal expressa”.80 

Atualmente, boa parte dos autores pátrios vem utilizando as denominações Direito 

Constitucional Processual e Direito Processual Constitucional para explicar as estreitas 

relações estabelecidas entre o Direito Constitucional e o Direito Processual, porém sem 

reconhecerem que se tratariam de novos ramos do direito processual. O Direito Constitucional 

Processual se destinaria, precipuamente, ao estudo dos princípios fundamentais do processo e 

o Direito Processual Constitucional ao estudo da jurisdição constitucional. 

Sustenta, nesse sentido, o Prof. Nelson Nery Junior que, embora se reconheça a 

unidade do direito processual, “é comum dizer-se didaticamente que existe um Direito 

Constitucional Processual, para significar o conjunto das normas de Direito Processual que se 

encontra na Constituição Federal, ao lado de um Direito Processual Constitucional, que seria a 

reunião dos princípios para o fim de regular a denominada jurisdição constitucional. Não se 

trata, portanto, de ramos novos do direito processual”. 81 82 83 

 Preferimos, na esteira de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Carlos Araújo Cintra, 

Cândido Rangel Dinamarco84, Willis Santiago Guerra Filho85 e Paulo Roberto de Gouvêa 

Medina86, evitar a dicotomia sugerida, utilizando simplesmente a nomenclatura Direito 

Processual Constitucional para identificar essa posição científica sui generis, procurando 

                                                 
79 Direito processual constitucional. 2ª ed. São Paulo: RT, 1997, p.14. 
80 apud Roberto Rosas, ob.cit., p. 14. 
81 Princípios do processo civil na Constituição Federal. 6ªed. São Paulo: RT, 2000, pp. 20-21. 
82 Para o autor, seriam exemplos de normas de Direito Constitucional Processual aquelas encontradas nos arts. 
5º, inciso XXXV, e 8º, III. Como exemplos de Direito Processual Constitucional: o mandados de segurança, o 
habeas data, a ação direta de inconstitucionalidade. 
83 A mesma explicação, utilizando-se da mesma nomenclatura, é dada por André Ramos Tavares (Tribunal e 
Jurisdição Constitucional, pp. 109-111) e José Alfredo de Oliveira Baracho (Processo Constitucional, p. 126). 
84 Ob.cit., pp. 78-80. 
85 Ob.cit., pp. 7-9. 
86 Direito processual constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 3-5. 
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compreender os princípios fundamentais do processo e demais institutos constitucionais do 

Direito Processual, que abrangeriam, outrossim, a jurisdição constitucional.87 

 Assim, nosso trabalho é desenvolvido na dimensão constitucional do processo, na 

medida em que tem por objeto o princípio do duplo grau de jurisdição, que, para seu 

entendimento, exige também a análise de outros princípios constitucionais. Vale destacar que 

atualmente o estudo dos princípios constitucionais do processo vem sendo desenvolvido no 

âmbito da Teoria Geral do Processo, de modo que, ainda que alguns cursos jurídicos 

contenham em sua grade curricular a disciplina Direito Processual Constitucional, esta acaba 

por se dedicar especialmente à jurisdição constitucional, abrangendo o estudo do controle de 

constitucionalidade dos atos normativos e dos remédios constitucionais.   

 
 

5.2. Análise do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional 
 

O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, princípio do direito de ação 

ou também princípio do acesso à justiça, estatuído no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal, garante a todos o direito de invocar a jurisdição, quando se sentirem lesados ou 

ameaçados em seus direitos, não podendo, em qualquer hipótese, o legislador excluir da 

apreciação do Judiciário as alegações que servem de suporte às pretensões, com vistas a não 

impedir a concessão da respectiva tutela jurisdicional. 

Surgiu com a Constituição de 1946, embora pudesse, segundo alguns juristas, ser 

extraído da Carta Magna, desde 1891. Trata-se, sem dúvida, de um dos sustentáculos do 

Estado de Direito, que pressupõe a atuação independente e harmônica dos três poderes, 

cabendo ao Poder Judiciário a realização da função jurisdicional. 

O princípio em tela contempla, ao mesmo tempo, um direito e uma garantia de acordo 

com a exposição desenvolvida no capitulo seguinte. Com efeito, o direito de acesso à justiça – 

ou direito de ação, direito à jurisdição - é um dos direitos fundamentais do homem, positivado 

e, portanto, declarado na Constituição Federal, que prevê a possibilidade de os indivíduos 

recorrerem ao Judiciário, quando se sentirem ameaçados ou lesados em sua esfera jurídica, a 

fim de pleitearem a proteção do Estado. O direito de ação é um direito público subjetivo de 

                                                 
87 Sustenta o ilustre Prof. Medina que “o desmembramento de que assim se cogita, embora abonado por 
eminentes autores, não se funda em base metodológica segura nem apresenta qualquer interesse prático. A 
duplicidade de meios para o estudo de assuntos da mesma natureza incide numa superfetação que só viria 
prejudicar, no caso, o advento de um disciplina que deles se ocupasse. Acresce que não chega a haver nem 
mesmo uma concepção coerente em torno do pretendido Direito Constitucional Processual. Há uma corrente que 
o considera simples parte do Direito Constitucional, em que se estudariam as questões pertinentes ao ‘processo 
constitucional’, isto é, à matéria da ‘legitimidade constitucional’, aí compreendidas, naturalmente, as ações 
referentes ao controle da constitucionalidade das leis e dos atos normativos.” (ob.cit. , p. 5)  
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natureza constitucional, abstrato, autônomo, o qual, uma vez exercitado independentemente 

da existência ou não do direito afirmado em juízo, implicará o acionamento da jurisdição 

naturalmente inerte, que é uma das funções do Estado através da qual esse reserva para si a 

solução dos conflitos de interesses surgidos na sociedade.  

Em resumo, nas palavras do mestre Canotilho, o direito de acesso aos tribunais “é um 

direito fundamental formal que carece de densificação através de outros direitos fundamentais 

materiais”.88 

Através do exercício do direito de ação, possibilita-se a instauração do processo, 

instrumento da jurisdição, que permitirá a efetivação do acesso à ordem jurídica justa com a 

concessão de adequada e eficiente tutela jurisdicional a quem, além de preencher as condições 

da ação, realmente tenha o direito afirmado em juízo. Como a ação e principalmente o 

processo são enfocados sob uma perspectiva instrumental, eles vêm sendo considerados 

garantias constitucionais que asseguram através da efetivação da tutela pretendida, em última 

análise, a proteção de direitos individuais ou coletivos, incluindo, principalmente, a proteção 

de outros direitos fundamentais. 

Com a clareza que lhe é peculiar, Canotilho afirma que a garantia do acesso aos 

tribunais significa, fundamentalmente, direito à proteção jurídica através dos tribunais, 

sendo considerada uma concretização do princípio estruturante do Estado de direito. 

Segundo ele, os textos constitucionais, internacionais e legislativos, reconhecem uma dupla 

dimensão ao direito de acesso aos tribunais: “(1) um direito de defesa ante os tribunais e 

contra atos dos poderes públicos; (2) um direito de proteção do particular através de 

tribunais do Estado no sentido de este o proteger perante a violação dos seus direitos por 

terceiros (dever de proteção do Estado e direito do particular a exigir essa proteção)”.89 

Vislumbra, pois, o autor, no direito de acesso aos tribunais, um direito fundamental 

que, ao mesmo tempo, revela-se como garantia institucional e garantia individual ou coletiva 

(da pessoa). No primeiro caso, a garantia institucional decorre do dever de uma garantia 

jurisdicional de justiça a cargo do Estado. Esse dever, segundo o autor, resulta não apenas do 

texto da constituição, mas de um princípio geral de direito que impõe um dever de proteção 

através dos tribunais como corolário: “(1) do monopólio de coação física legítima por parte do 

Estado; (2) do dever de manutenção da paz jurídica num determinado território; (3) da 

                                                 
88 Ob.cit., p. 464. 
89 Ob.cit., pp. 459-460 e 463. 
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proibição de autodefesa a não ser em circunstâncias excepcionais definidas na Constituição e 

na lei”.90 

Como garantia a uma proteção jurídica individual, tem-se que “o particular tem o 

direito fundamental de recorrer aos tribunais para assegurar a defesa dos seus direitos e 

interesses legalmente protegidos”.91 

 Em resumo, pode-se afirmar que o princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, quando estabelece a possibilidade de todos indistintamente recorrerem ao Poder 

Judiciário, em caso de lesão ou ameaça a direito, permitindo a atuação da função jurisdicional 

do Estado, traduz-se num direito fundamental de acesso à justiça, que potencialmente se 

dirige a qualquer pessoa. Quando, por outro lado, esse direito potencialmente assegurado em 

lei é exercitado, dando ensejo à instauração do processo, tem-se aí a revelação de uma 

garantia constitucional fundamental – garantia da via judiciária - prevista para assegurar a 

proteção dos direitos materiais da parte, quer sejam individuais ou coletivos. 

 É imperioso destacar que quando se cogita de um amplo acesso à justiça, isto é, do 

direito à ordem jurídica justa, não se tem como imaginá-lo sem que se assegure a instauração 

de um processo, com a observância das garantias decorrentes do devido processo legal. A 

correta prestação da tutela jurisdicional, objetivo final perseguido pelo constituinte quando 

previu o direito de ação, não é factível sem que se garantam o tratamento isonômico às partes, 

a publicidade dos atos processuais, a imparcialidade do juiz, a motivação das decisões 

judiciais, a proibição da prova ilícita, o duplo grau de jurisdição, garantias que decorrem, em 

última análise, do devido processo legal, a seguir referido.92 

 É, pois, absolutamente impossível ter a exata dimensão do princípio do acesso à 

justiça ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, se não for compreendido o princípio 

do devido processo legal. Os dois, sem dúvida, encontram-se intrinsecamente ligados. 

 
 

                                                 
90 Idem, p. 464. 
91 Ibidem. 
92 Nesse sentido, sustenta Zaiden Geraige Neto que: “O princípio que prevê o direito de ação não pode ser 
entendido como simples garantia do jurisdicionado em poder provocar o Poder Judiciário à salvaguarda de seus 
eventuais direitos. Isto é, essa garantia não pode ser interpretada como a mera possibilidade de o cidadão 
ingressar em juízo, mas, muito mais do que isso, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional visa a 
garantir ao jurisdicionado um processo célere com a devida segurança, e efetivo com a necessária justiça, 
norteado à luz do due process of law e, por conseguinte, dos princípios da isonomia, do juiz e do promotor 
natural, do contraditório e ampla defesa, da proibição da prova ilícita, da motivação das decisões judiciais, do 
duplo grau de jurisdição – sem entrar no mérito de sua previsão Constitucional ou não – e outros”. (in O 
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional: art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. São 
Paulo: RT, 2003, p. 29). 
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5.3. Análise do princípio do devido processo legal 
 

O princípio do devido processo legal, embora pudesse ser extraído das Constituições 

brasileiras anteriores, veio pela primeira vez previsto expressamente na Carta Magna de 1988, 

em seu artigo 5.º, inciso LIV, onde se lê: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal”. 

Segundo Arturo Hoyos, “modernamente, el debido proceso aparece vinculado al 

denominado constitucionalismo, el cual, dentro de sus muchas acepciones, aparece siempre 

ligado a la idea de un gobierno limitado, sobre todo, a través del derecho, ya que dicho 

principio, a través de una evolución histórico-política a la que nos referimos más adelante, 

há encontrado su sitio ne las constituciones modernas y democráticas como un derecho 

fundamental que no sólo garantiza la actuación del derecho material sino que impone límites 

importantes a la acción del Estado al punto de constituir un freno a la potencial acción 

arbitraria de éste frente a todas las personas sujetas a dicha acción. El debido proceso es, 

pues, un principio de fundamental importancia tanto en el plano jurídico, como en el político 

y el moral”.93 

Seguindo a linha de pensamento do ilustre autor, sem aprofundarmos sobre tema tão 

vasto e rico, é imperioso ressaltar a importância do princípio do devido processo legal como 

sendo um dos sustentáculos do próprio Estado Democrático de Direito, na medida em que se 

inspira na proteção de valores supremos, tais como a vida, a liberdade e a propriedade, além 

de permitir a proteção ao direito fundamental à tutela jurisdicional. 

Essa concepção, que vem evoluindo desde 1215, com a Carta Magna do rei João94, 

denominado “Sem Terra”, encontrou seu apogeu no Direito Norte-Americano, no qual se 

consagrou como garantia fundamental do cidadão, capaz de proporcionar segurança no 

convívio social e de assegurar a proteção do trinômio vida-liberdade-propriedade. É 

imperioso destacar que o surgimento da cláusula, inicialmente denominada law of the land, 

depois identificada por due process of law, objetivou a limitação do poder real, 

posteriormente o poder do Estado, revelando-se, desde então, como uma garantia contra 

abusos do Poder Público de forma a servir de base ao Estado de Direito. 

                                                 
93 La garantia constitucional del debido proceso legal. Revista de Processo. São Paulo: (Revista dos Tribunais, 
n.º 47: 43-91, p. 45. 
94 A fonte do princípio em tela são os arts. 39 e 40 da Magna Charta Libertatum do Rei João, que dispunham: 
“Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos seus bens, ou colocado fora da lei, ou 
exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele senão 
mediante um julgamento regular pelo seus pares ou de harmonia com a lei do país”; “Não venderemos, nem 
recusaremos, nem protelaremos o direito de qualquer pessoa a obter justiça”.  (Cf. Carlos Mário da Silva 
Velloso, in Temas de Direito Público, 1ªed., 2ª tiragem. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 224) 
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Conforme antes afirmado (item 4), trata-se de um princípio constitucional geral, 

sendo, portanto, um desdobramento dos princípios constitucionais fundamentais, que se faz 

presente nas constituições liberais-democráticas de todo o mundo.95 

Além do garantismo inerente ao princípio em análise, o mesmo se revela como 

estruturante do próprio Estado Democrático de Direito, podendo-se afirmar que foi erigido, no 

nosso ordenamento, à qualidade de cláusula pétrea nos termos do que dispõe o art. 60, § 4.º, 

inciso IV, da Lei Maior. 

Assevera, nesse sentido, Maria Rosynete Oliveira Lima que, “concebido o Estado 

brasileiro como Estado Democrático de Direito, o princípio do devido processo legal insere-se 

na idéia de democracia, como veículo da justiça e dos direitos fundamentais, estando à 

disposição, por exemplo, de cidadãos prejudicados, e outras minorias, apto a produzir uma 

mudança de política, e até uma mudança de poder. Opera-se uma modificação funcional do 

princípio que, de instrumento de defesa frente ao Estado, passa a elemento impulsionador da 

democracia frente ao respectivo governo”.96 

O princípio do devido processo legal pode ser visto sob seu aspecto material 

(substantive due process) e processual (procedural due process). “A origem do substantive 

due process teve lugar justamente com o exame da questão dos limites do poder 

governamental, submetida à apreciação da Suprema Corte norte-americana no final do século 

XVIII. Decorre daí a imperatividade de o legislativo produzir leis que satisfaçam o interesse 

público, traduzindo-se essa tarefa no princípio da razoabilidade das leis. Toda lei que não for 

razoável, isto é, que seja a law of the land, é contrária ao direito e deve ser controlada pelo 

Poder Judiciário”.97 

O princípio do devido processo legal, visto sob o ponto de vista processual 

(procedural due process), congrega em si uma série de garantias reveladas em princípios e 

normas que asseguram aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o acesso à tutela 

jurisdicional a ser prestada de acordo com os ditames legais, preservados o contraditório, a 

ampla defesa, a igualdade, a publicidade, a motivação das decisões judiciais etc. 

Destaca o prof. Nelson Nery Jr. que: “bastaria a norma constitucional haver adotado o 

princípio do due process of law para que daí decorressem todas as conseqüências processuais 

que garantiriam aos litigantes o direito a um processo e a uma sentença justa. É, por assim 

                                                 
95 Cf. Luiz Rodrigues Wambier. Anotações sobre o princípio do devido processo legal, in Revista de Processo, 
nº 63, pp. 54-63, p. 54. 
96 Devido processo legal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 187. 
97 Nelson Nery Junior, ob.cit., p. 37. 
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dizer, o gênero do qual todos os demais princípios constitucionais do processo são 

espécies”.98 

Com efeito, representa o mesmo um “conjunto de garantias constitucionais que, de um 

lado, asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes processuais e, do outro, 

são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição. Garantias que não servem apenas aos 

interesses das partes, como direitos públicos subjetivos (ou poderes e faculdades processuais) 

destas, mas que configuram, antes de mais nada, a salvaguarda do próprio processo, 

objetivamente considerado, como fator legitimante do exercício da jurisdição”.99 

 Em razão da importância que o princípio do devido processo legal possui no sistema 

jurídico pátrio e em virtude de representar, segundo doutrina majoritária, um princípio matriz 

que, sob o aspecto processual, congrega em si todas as garantias exigidas para a regular 

prestação da tutela jurisdicional, revela-se imperiosa a referência ao mesmo, ao se iniciar o 

estudo dos princípios processuais constitucionais. 

 No Brasil, aliás, grande parte dos estudos e comentários tecidos pelos juristas sobre o 

princípio em tela o traduz sob o enfoque estritamente processual, com vistas a revelar o seu 

sentido e quais as garantias processuais dele seriam decorrentes. É a partir dessa análise que 

encontramos, por muitas vezes, referência ao princípio do duplo grau de jurisdição como 

garantia processual decorrente do devido processo, tema a ser minuciosamente abordado em 

2.2.2 deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98 Princípios..., ob.cit., p. 30. 
99 Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Teoria geral do 
processo, 15.ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 82 
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Capítulo II 
O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 
1. Introdução: 1.1.Conceito; 1.2. Aspectos históricos; 1.3. Fundamentos para 
a adoção do duplo grau - 2. Fundamentos constitucionais do princípio do 
duplo grau de jurisdição: 2.1. Noções propedêuticas sobre os direitos e 
garantias fundamentais; 2.2. Princípio do duplo grau de jurisdição e 
garantias constitucionais processuais: análise do princípio sob a perspectiva 
da Constituição Federal de 1988. 2.2.1. Princípio do duplo grau de jurisdição 
e Estado de Direito; 2.2.2. Princípio do duplo grau de jurisdição e princípio 
da inafastabilidade do controle jurisdicional; 2.2.3. Princípio do duplo grau 
de jurisdição e devido processo legal; 2.2.4. Princípio do duplo grau de 
jurisdição e a ampla defesa; 2.2.5. Princípio do duplo grau de jurisdição e 
princípio da isonomia; 2.2.6. Síntese parcial conclusiva sobre entendimentos 
apresentados - 3. O princípio do duplo grau de jurisdição na visão do 
Supremo Tribunal Federal. 4. O duplo grau de jurisdição e o direito 
estrangeiro: alguns exemplos: 4.1. Direito Português; 4.2. Direito Francês; 
4.3. Direito Italiano. 

 

1. Introdução 
 

Inicialmente, é preciso entender a denominação dada ao princípio em análise para que 

possamos, em seguida, defini-lo. 

A consagrada expressão duplo grau de jurisdição efetivamente não se mostra a mais 

adequada para expressar o princípio em tela, pois dá a falsa impressão de que haveria uma 

exceção à regra de unidade da jurisdição com o acesso a mais de uma espécie de jurisdição. 

Com efeito, em nosso País, a jurisdição não comporta divisões, em razão de se revelar como 

expressão do poder soberano do Estado, ou seja, a unidade da jurisdição deflui da própria 

unidade e indivisibilidade do poder do Estado, daí porque a idéia de duplicidade da jurisdição, 

dada pela utilização do termo, não se mostra apropriada. 

Observa Chiovenda que o termo mais adequado seria duplo grau de cognição e 

julgamento, apesar de reconhecer que a expressão em uso é de tal forma tradicional que não 

faz sentido a substituição.  

Apesar da impropriedade descrita, os doutrinadores vêm procedendo à classificação da 

jurisdição, levando em conta razões de ordem metodológica, de acordo com as seguintes 

espécies: a) jurisdição penal e civil, de acordo com o objeto da lide; b) jurisdição especial ou 

comum, conforme os órgãos judiciários que atuam a função jurisdicional; c) jurisdição de 

direito ou de eqüidade, de acordo com a fonte do direito utilizada no julgamento da causa e d) 
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jurisdição inferior ou superior, levando-se em conta a posição hierárquica dos órgãos 

jurisdicionais que atuam na solução dos conflitos. 

A jurisdição inferior é composta dos órgãos de primeiro grau de jurisdição, que 

integram a ‘primeira instância’, sendo exercida pelos juízes estaduais e federais com 

competência originária para processar e julgar as causas perante os mesmos instaurados. A 

jurisdição superior, por sua vez, é composta dos órgãos de segundo grau de jurisdição que 

integram a ‘segunda instância’, sendo exercida, no âmbito civil, pelos desembargadores dos 

Tribunais de Justiça dos Estados e dos Tribunais Regionais Federais. Excepcionalmente, 

admite-se que os tribunais superiores atuem como verdadeiros órgãos de segundo grau, ao 

julgarem recursos ordinários interpostos contra decisões finais proferidas em alguns poucos 

processos, na sua maioria, de competência originária dos tribunais pátrios. 

Em alguns casos, os processos se iniciam nos tribunais que têm, além da competência 

recursal, também competência originária para processar e julgar certos conflitos, em razão das 

pessoas envolvidas no litígio e da matéria a ser objeto de julgamento. Note-se que a 

classificação da jurisdição em superior e inferior tem por fundamento critérios de fixação de 

competência dos órgãos jurisdicionais e não propriamente questões atinentes à jurisdição. 

É justamente a partir das linhas traçadas que se pode chegar à compreensão do 

princípio do duplo grau de jurisdição.    

     

1.1 Conceito 
 

Antes de analisarmos algumas definições concebidas pelos autores pátrios para o 

princípio do duplo grau, mister se faz destacar a existência de divergências entre os juristas, 

especialmente quanto a dois aspectos: (i) em primeiro lugar, há aqueles que entendem que o 

princípio estaria preservado quando ocorresse a revisão da decisão atacada por órgão 

jurisdicional diverso do prolator da decisão, ainda que da mesma hierarquia, e outros que 

sustentam que o duplo grau só se verificaria quando o reexame fosse feito por órgão 

hierarquicamente superior; (ii) em segundo lugar, é discutida a abrangência do duplo grau, no 

sentido de se estabelecer quais seriam os recursos que possibilitariam a efetivação do 

princípio.  

José Carlos Barbosa Moreira, bem como Moacyr Amaral Santos, defendem que o 

duplo grau permite o reexame da causa por órgão hierarquicamente superior. O primeiro autor 

afirma que do duplo grau “decorre a necessidade de permitir-se nova apreciação da causa, por 

órgão situado em nível superior na hierarquia judiciária, mediante a interposição de recurso 
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ou expediente análogo”100; o segundo, da mesma forma, assevera que esse princípio “consiste 

em admitir-se, como regra, o conhecimento e decisão das causas por dois órgãos 

jurisdicionais sucessivamente, o segundo de grau hierárquico superior ao primeiro.”101 102 

Defendendo entendimento um pouco diverso, assevera Nelson Nery Junior que o 

duplo grau de jurisdição “consiste em estabelecer a possibilidade de a sentença definitiva ser 

reapreciada por órgão de jurisdição, normalmente de hierarquia superior à daquele que a 

proferiu, o que se faz de ordinário pela interposição de recurso. Não é necessário que o 

segundo julgamento seja conferido a órgão diverso ou de categoria hierárquica superior à 

daquele que realizou o primeiro exame”.103 

Djanira Maria Radamés de Sá sustenta também que, “pela expressão duplo grau de 

jurisdição designa-se a possibilidade de reexame da sentença extintiva proferida por outro 

órgão de jurisdição que não o prolator da decisão. Embora o termo grau contido na locução 

indique a reapreciação por órgão jurisdicional de hierarquia superior, é certo que possa ser 

realizado por órgão da mesma hierarquia”.104 

Orestes Nestor de Souza Laspro afirma que o duplo grau de jurisdição é o “sistema 

jurídico em que, para cada demanda, existe a possibilidade de duas decisões válidas e 

completas no mesmo processo, emanadas por juízes diferentes, prevalecendo sempre a 

segunda em relação à primeira”.105 Afirma também o autor que o recurso de apelação é 

verdadeiro mecanismo de garantia do duplo grau de jurisdição, servindo os agravos contra as 

decisões de primeira instância como meios complementadores dessa função.106 

Para os três últimos autores citados, o duplo grau se revelaria, inclusive, na hipótese de 

mero duplo exame, ou seja, quando ocorresse a revisão da causa por órgão diverso, mesmo 

                                                 
100 Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998, p. 236. 
101 Primeiras linhas de direito processual civil, vol. 3, 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 85. 
102 Segundo Chiovenda, o princípio do duplo grau permite que a causa transite pela cognição de dois tribunais 
sucessivamente, de modo que o recurso interposto contra a decisão proferida em primeira instância seja 
encaminhado e julgado por juiz imediatamente superior. Para o autor, o duplo grau representa uma garantia para 
os cidadãos, sob três aspectos: “a) na medida em que um reiterado julgamento torna, já por si, possível a 
correção dos erros; b) porque os dois julgamentos são confiados a juízes diversos; c) uma vez que o segundo juiz 
se apresenta como mais autorizado que o primeiro (o pretor relativamente ao conciliador, o tribunal com respeito 
ao pretor, a Corte de Apelação com referência ao tribunal)”. (Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 2ª 
edição. Tradução de Paolo Capitanio, com anotações do Prof. Enrico Tullio Liebman. Campinas: Bookseller, 
2000, p. 288). 
103 Princípios fundamentais – teoria geral dos recursos. 3ª ed. São Paulo: RT, 1996, pp. 39-40. 
104 O duplo grau de jurisdição como garantia constitucional in Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis de 
acordo com a Lei 9.756/98. Coordenação: Teresa Arruda Alvim Wambier, Nelson Nery Junior. São Paulo: RT, 
1999, p. 185. 
105 Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: RT, 1995, p. 27. 
106 Ob.cit., p. 164. 
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que de igual hierarquia daquele prolator da decisão.107 Nelson Nery Junior admite até mesmo, 

como expressão do duplo grau, a revisão da sentença pelo próprio órgão prolator da decisão, 

tal como se verifica em relação aos embargos infringentes previstos na Lei de Execução 

Fiscal. Para os referidos autores, o duplo grau é aferido do reexame de sentença, sendo 

extraído, pois, notadamente da interposição do recurso de apelação.  

Para a melhor definição do princípio, revela-se, ainda, de fundamental relevância 

estabelecer as distinções entre os conceitos de duplo grau de jurisdição, de impugnabilidade e 

de recorribilidade. Ensina Jefferson Carús Guedes que “duplo grau de jurisdição consiste na 

possibilidade de que a causa decidida possa, após a sentença, sofrer um reexame completo por 

uma segunda instância superior, por meio de recurso ou remessa obrigatória, para órgão 

superior. A recorribilidade é a possibilidade de que qualquer decisão possa sofrer um 

reexame por um segundo órgão, identificando-se com a devolutividade, seja ou não o órgão 

revisor uma instância superior. Essa característica diz respeito a todas as espécies de decisões 

(não só a sentença), podendo estar ausente ou condicionada em algumas situações. Já a 

impugnabilidade, conceito mais amplo de revisão, consiste na possibilidade de a decisão ser 

examinada por outro órgão jurisdicional, em outra relação processual, como no exemplo das 

sentenças (ação rescisória) ou outros atos judiciais (ação anulatória)”.108 

Trazidas a lume as divergências doutrinárias e tecidos os esclarecimentos pelo autor 

supra-referido, cremos que o princípio do duplo grau garante a revisão de decisões judiciais 

finais por órgão diverso e hierarquicamente superior àquele que as prolatou, sendo 

assegurado, especialmente, pelo recurso de apelação interposto contra sentenças proferidas 

em primeiro grau de jurisdição. Entendemos, ainda, ser possível aferi-lo da interposição de 

recurso ordinário, cabível em casos excepcionais, contra decisões finais proferidas em 

processos de competência originária dos tribunais, bem como através da consecução do 

reexame necessário regulado no art. 475 do CPC.  

                                                 
107 Carnelutti, da mesma forma, ao tratar da apelação e do duplo grau, afirma que “a função da apelação está em 
submeter a lide ou o negócio a um segundo exame que ofereça maiores garantias do que o primeiro, já que se 
serve da experiência deste e o realiza um ofício superior; mas esse último não é um caráter essencial, já que a 
apelação pode ser feita também perante um juiz de mesmo grau daquele que pronunciou a sentença impugnada 
(assim acontece em relação à apelação extraordinária quanto ao procedimento de reenvio); o essencial é que se 
trata de um exame reiterado, isto é, de uma revisão de tudo quanto se fez na primeira vez, e essa reiteração 
permite evitar os erros e suprir as lacunas em que eventualmente se incorreu no exame anterior”. (Instituições do 
Processo Civil, volume II. Tradução Adrián Sotero De Witt Batista. São Paulo: Classic Book, 2000, p. 253) 
108 Duplo grau ou duplo exame e a atenuação do reexame necessário nas leis brasileiras. In: Nery Junior, Nelson; 
Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos e outros meios de 
impugnação às decisões judiciais – 6ª série. São Paulo: RT, 2002, pp. 303-304. 
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Apesar de historicamente o duplo grau estar associado ao recurso de apelação109 e por 

ser esse passível de ser interposto contra qualquer sentença, sendo, pois, o recurso por 

excelência, ambos os recursos – apelação e recurso ordinário - permitem a mais ampla 

discussão sobre a decisão contrariada, incluindo a discussão sobre matéria de fato e de direito. 

Além do que, está também referido princípio indissociavelmente ligado ao reexame 

necessário que, embora não se trate de recurso, permite a revisão da causa por órgão 

hierarquicamente superior nos casos previstos no art. 475 do CPC, notadamente, quando 

sucumbir a Fazenda Pública. 

Em caráter complementar, admitimos que o agravo interposto contra decisões 

interlocutórias de primeiro grau (arts. 522 a 529 do CPC), além daquele interposto contra 

decisão do tribunal a quo que inadmite recurso excepcional (art. 544, § § 1º e 2º, do CPC) 

também assegurem a consecução do duplo grau de jurisdição. 

Quando a revisão da sentença for feita pelo mesmo órgão que a proferiu ou por órgão 

diverso de mesmo grau hierárquico, como ocorre com os embargos infringentes disciplinados 

no art. 34 da Lei 6830/80 e com o recurso inominado previsto no art. 41 da Lei 9099/95, 

respectivamente, ocorrerá o duplo exame, sem que haja, contudo, a observância do duplo grau 

de jurisdição. 

Como veremos mais adiante, os recursos excepcionais não foram criados com o 

propósito de, em qualquer caso, rever as decisões judiciais, tratando-se de recursos de 

fundamentação vinculada, que visam à proteção da ordem jurídica. 

 

1.2. Aspectos históricos  
 

 Embora os recursos sejam conhecidos desde as sociedades mais remotas, não se revela 

fácil identificar precisamente as características das espécies recursais ao longo de sua 

evolução, quanto mais estabelecer a ligação entre os recursos encontrados e o princípio do 

duplo grau de jurisdição, tal como compreendido nesse trabalho. A despeito dessas lacunas, 

destaca-se que a origem do princípio do duplo grau esteve comumente associada à própria 

existência do recurso de apelação e que a previsão dos recursos esteve em geral ligada à 

valorização da justiça. 

                                                 
109 Adverte Djanira Maria Radamés de Sá que “qualquer análise histórica do princípio do duplo grau de 
jurisdição no processo civil deve aliar-se àquela relativa à apelação, visto ser esta a forma recursal que, 
consagrada no axioma appelatio est provocatio ad maiorem judicem, mais justifica sua existência”.(in Duplo 
grau de jurisdição: conteúdo e alcance constitucional. São Paulo: Saraiva, 1999, pp. 78-79). 
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 Ressalta Alcides de Mendonça Lima que “a idéia de recurso deve ter nascido com o 

próprio homem, quando, pela primeira vez, alguém se sentiu vítima de alguma injustiça”.110 

 Em razão de o nosso sistema jurídico ter origem no direito romano-germânico, cumpre 

salientar que a apelação – appellatio – surgiu no período da extraordinária cognitio do 

Direito Romano.  Esse período sucedeu o da legis actiones e o do processo formulário, tendo 

sido determinante no desenvolvimento do direito processual civil romano. Assim, a partir do 

século III em diante, o processo passa a se desenvolver perante um magistrado apenas, com a 

possibilidade de sujeição da sentença à apelação, bem como ao último recurso ao Imperador, 

mediante a supplicatio.111 

É no período da extraordinaria cognitio que o processo deixa de ter natureza privada 

(procedimento formular) e passa a ser considerado de natureza pública, com a intervenção 

definitiva do Estado na atividade julgadora. Com a queda da República e ascensão do Império 

Romano, as decisões assumem o caráter de verdadeira ordem, uma vez decorrentes do poder 

de imperium do magistrado conferido pelo Estado, que passou a se revelar estruturalmente 

organizado e concentrador do poder. Ressalta Orestes Nestor de Souza Laspro que “a 

apelação é um típico instituto imperial”.112  

Evidenciava-se, naquela época, as seguintes características do processo: “a) o juiz 

como funcionário da organização oficial; b) a citação do demandado, como ato oficial; c) a 

possibilidade de se prosseguir no processo apesar da contumácia ou revelia; d) as regras fixas 

sobre a prova; e) a prevalência dos atos escritos; f) a necessidade de advogados e outros 

auxiliares, tais como os oficiais da chancelaria; g) a instituição de custas processuais; h) a 

admissão de recursos de apelação e de restitutio in integrum”.113 (grifamos). 

Aqui no Brasil, o recurso de apelação foi introduzido, no período do Império, com as 

Ordenações Filipinas, que era a legislação regulamentadora do Direito Português à época. 

Após a independência do nosso País, não havendo internamente lei própria que dispusesse 

sobre matéria processual, continuou-se sob o pálio da aludida legislação, em razão do Decreto 

de 20 de outubro de 1823.  

 Afirmam os doutrinadores nacionais que a única Constituição Federal Brasileira que 

dispôs expressamente sobre o princípio do duplo grau de jurisdição foi a Constituição do 

Império de 25 de março de 1824, que assim previa em seu art. 158: “Para julgar as Causas 

                                                 
110 Introdução aos recursos cíveis, 2ª ed.. São Paulo: RT, 1976, p. 1. 
111 Cf. José da Silva Pacheco. Evolução do processo civil brasileiro, 2ª. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, pp. 30-
31. 
112 Duplo grau de jurisdição, ob.cit., p. 41. 
113 José da Silva Pacheco, ob.cit., p. 31. 
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em segunda e última instância haverá nas Províncias do Império as Relações, que forem 

necessárias para commodidade dos Povos”.114 

 A Constituição de 1824 seguiu a mesma linha de pensamento dos franceses, que 

deliberaram, após a Revolução de 1789, pela manutenção do duplo grau de jurisdição no seu 

sistema constitucional.115 

A previsão expressa de tal princípio na Lei Maior se estendeu até o advento da 

Constituição Republicana de 1891, ocasião em que ocorreu a supressão do princípio, pelo 

menos no que diz respeito à sua referência clara e indubitável, do sistema constitucional. A 

partir daí, iniciou-se a celeuma, nesse trabalho relatada, quanto à constitucionalidade ou não 

do princípio do duplo grau de jurisdição. 

 Em 29 de novembro de 1832, foi editada a primeira lei ordinária sobre processo civil, 

qual seja, o Código de Processo Criminal que junto com as Ordenações Filipinas passou a 

disciplinar o processo civil. Previa referida legislação o cabimento do recurso de apelação 

para impugnar sentença definitiva ou com força de definitiva (art.15). 

A primeira grande reforma do direito processual, no âmbito nacional, se deu com o 

advento do Código Comercial Brasileiro, Lei nº 556, de 25 de junho de 1850, o qual, contudo, 

ficou, num primeiro momento, adstrito aos processos de caráter comercial, permanecendo os 

processos civis sujeitos às regras então vigentes previstas nas Ordenações Filipinas e no 

Código de Processo Criminal.  

O Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850 (Decreto 737, que regulamentou as 

causas comerciais submetidas ao Código Comercial Brasileiro), dispunha em sua parte 

terceira - arts. 639 e seguintes - sobre o cabimento de embargos, apelação, revista e agravos, 

estando o duplo grau de jurisdição garantido pela interposição da apelação e dos agravos. 

Em análise ao mencionado regulamento, bem como ao Código Comercial, assevera 

Orestes Nestor de Souza Laspro que “as apelações são cabíveis contra sentenças definitivas, 

                                                 
114 Apesar da previsão constitucional expressa do duplo grau de jurisdição, havia restrição de alçada, 
aparentemente inconstitucional, ao cabimento da apelação, cuja interposição só poderia se dar em causas de 
valor superior a 200$. 
115 Segundo Fábio César dos Santos Oliveira, “a abordagem moderna do duplo grau de jurisdição foi moldada 
pelos acontecimentos que marcaram o desenrolar da Revolução Francesa. A desconfiança advinda do papel 
desempenhado pelos juízes durante a vigência do Antigo Regime somava-se à estrutura da lei, expressão da 
vontade do povo, segundo a concepção rousseauniana-jacobina vigente, insuscetível de interpretação pelos 
magistrados. A percepção de que a unicidade de instância interferiria negativamente nos propósitos de limitar a 
atividade dos juízes fez com que os revolucionários, para assegurar a onipotência da lei e a igualdade dos 
cidadãos, criassem o Tribunal de Cassação, por decreto de 1790, primeiramente como órgão político de controle 
jurisdicional ao lado do Poder Legislativo, e em momento posterior, com a lei de 1º. 04.1837, mediante a nova 
denominação de Corte de Cassação, como órgão jurisdicional”. (O Art. 515, § 3º, do CPC e o combate à dilação 
processual indevida, in Revista de Processo, nº 115. São Paulo: RT, maio-junho de 2004, pp. 128/150: pp. 129-
130). 
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ou com força de definitiva (art. 646), assim entendidas como aquelas que julgam o mérito da 

demanda, nos termos do art. 231”. Os agravos de instrumento e de petição, por sua vez, “são 

cabíveis nos casos elencados pelo art. 668 e servem, basicamente, como meio de impugnação 

de sentenças inapeláveis e de determinados despachos”. Conclui o autor, dizendo que a “a 

somatória de cabimento desses dois recursos faz com que o duplo grau de jurisdição seja 

garantido”.116 

Em 1871, em razão do advento da Lei 2033, o governo imperial determinou a 

consolidação das normas processuais previstas nas Ordenações e demais leis extravagantes, 

atividade confiada ao Conselheiro Antonio Joaquim Ribas. Em 28 de dezembro de 1876, 

aludida consolidação foi aprovada por Resolução Imperial, passando, pois, a Consolidação 

Ribas a reger o processo civil brasileiro. 

Nesse período também eram cabíveis a apelação, o agravo, os embargos e a revista, 

sendo certo que continuavam os dois primeiros a assegurar a garantia do duplo grau no 

ordenamento pátrio. Admitia-se a reformatio in pejus, a fim de ajustar a decisão ao direito, 

bem como o ius novorum.117 

Apenas com a publicação do Decreto 763, em 19 de setembro de 1890, já no período 

republicano, que passou o Regulamento 737 a ser aplicado também ao processo civil, até que 

cada Estado elaborasse seu Código de Processo.118  

A Constituição de 1891 autorizou a codificação estadual do direito processual civil, 

razão pela qual foram publicados vários Códigos Estaduais, os quais se revelaram 

semelhantes, principalmente por terem se inspirado no Regulamento 737. O caminho para a 

extinção dos Códigos Estaduais, por sua vez, teve início com a Constituição Federal de 1934, 

que devolveu à União a competência para legislar sobre matéria processual (art. 5º, inciso 

XIX) e previu a elaboração de um Código de Processo Civil (art. 11 das Disposições 

Transitórias), o qual foi efetivamente criado em 1939, com a publicação no Diário Oficial, em 

13 de outubro de 1939, do Decreto-lei 1.608, de 18 de setembro de 1939, tendo sido o projeto 

de autoria do ilustre Pedro Batista Martins.  

Com base no art. 808 do Código de Processo Civil de 1939, verifica-se que eram 

cabíveis os seguintes recursos: apelação, embargos de nulidade ou infringentes do julgado, 

agravo, revista, embargos de declaração e recurso extraordinário. 

                                                 
116 Ob.cit., pp. 74 e 75. 
117 Cf. Orestes Nestor, ob.cit., pp. 75 e 76. 
118 Cf. Flávio Cheim Jorge. Apelação cível: teoria geral e admissibilidade, pp. 35-36. 
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Na esteira das considerações antes desenvolvidas acerca da legislação que dispunha 

sobre a matéria, a garantia do duplo grau de jurisdição era também assegurada pelo recurso de 

apelação e de agravo, levando-se em conta que os embargos eram dirigidos ao próprio juiz da 

causa; a revista tinha por objetivo a uniformização da jurisprudência do tribunal e o recurso 

extraordinário visava a discussão de matéria de direito.119 

Salienta Flávio Cheim Jorge que dentre os principais pontos de contraste entre o 

recurso de apelação do Código de 1939 e o regulado pelo Código em vigor, podem ser 

destacados: “a possibilidade de variação de recurso (art. 809); a revisão expressa com 

requisitos específicos para a aplicação do princípio da fungibilidade (art. 809); o cabimento da 

apelação unicamente de sentenças definitivas (art. 820); a previsão da apelação necessária ou 

ex officio (art. 822)”.120 

O Código de 1973, instituído pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, publicada no 

Diário Oficial da União em 17 de janeiro do mesmo ano, com as alterações realizadas 

posteriormente, prevê, em seu art. 496, o cabimento do recurso de apelação, agravo, embargos 

infringentes, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso 

extraordinário e embargos de divergência em recurso especial e em recurso extraordinário. 

Como restará demonstrado ao longo do presente trabalho, o duplo grau de jurisdição é 

assegurado pelo recurso de apelação, pelo recurso ordinário e em caráter complementar pelo 

recurso de agravo. É também garantido pelo reexame necessário ou duplo grau obrigatório, 

previsto no art. 475, que no Código em vigor mereceu tratamento adequado ao deixar de ser 

considerado recurso - apelação ex officio – para ser estudado como condição de eficácia da 

sentença proferida contra a Fazenda Pública. 

 
 
1.3. Fundamentos para a adoção do duplo grau de jurisdição 

 

 A análise dos fundamentos do duplo grau impõe o enfrentamento de questões 

altamente subjetivas as quais, segundo Orestes Nestor Laspro, na grande maioria, não gozam 

de respaldo científico.121 

 Apesar da referida subjetividade e do reconhecimento acerca da falta de base científica 

para se sustentar os motivos que a seguir serão expostos, é indispensável que os mesmos 

                                                 
119 Cf. Orestes Nestor, ob.cit., p. 79. 
120 Ob.cit., p. 38. 
121 Ob. cit., pp. 98-114. 
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sejam analisados sob o principal e irrefutável argumento de que revelam a possibilidade de o 

duplo grau permitir a concessão de uma tutela jurisdicional mais segura e justa.  

 Embora tal assertiva não goze de unanimidade, grande parte dos juristas reconhece no 

duplo grau uma garantia que confere mais segurança jurídica às decisões judiciais. A 

efetivação da segurança seria fruto, dentre outros, da propalada possibilidade de a decisão 

final ser revista por um órgão colegiado, hierarquicamente superior, composto de juízes com 

experiência profissional mais sólida. Além disso, tomando-se por base fundamentos de ordem 

psicológica e de caráter histórico, a revisão se faz necessária em razão da falibilidade humana 

e do natural inconformismo do homem quando se depara com uma decisão que lhe é 

desfavorável, a fim de buscar não apenas sua reversão, mas principalmente a superação da 

injustiça nela contida.122 

 Como se disse anteriormente, não se pode ter certeza de que a decisão proferida em 

segundo grau venha a ser mais correta que a proferida em primeiro, mas os argumentos antes 

expendidos revelam-se coerentes com a estrutura do Judiciário e, muitas vezes, acertados com 

base na experiência forense. 

 Ademais, pelo simples fato de o duplo grau autorizar o reexame da causa, isso ensejará 

uma análise mais detida das questões postas à apreciação judicial, o que vai ao encontro do 

desejo de se obter uma prestação jurisdicional mais justa, oferecendo-se maior segurança aos 

jurisdicionados. 

 Com peculiar clareza, leciona Barbosa Moreira que “a garantia de mais provável 

acerto resulta, principalmente, de uma circunstância especial: o controle exercido pelo juízo 

ad quem beneficia-se da presença, nos autos, de material já trabalhado, já submetido ao crivo 

do primeiro julgamento, e ao da crítica formulada pelas próprias partes, ao arrazoarem, num 

sentido e noutro, o recurso”. 123 124 

                                                 
122 Sustenta o Prof. Alfredo Buzaid que “o sistema de controle e reexame da sentença por um tribunal superior 
resulta da natural contingência da falibilidade humana, e, uma vez que não é possível estabelecer uma 
verificação indefinida, procura-se um ponto de equilíbrio entre o desejo de melhorar a decisão per gradus e a 
necessidade de concluir o processo sem delongas. É certo que os tribunais de segunda instância também erram. 
Mas não é menos verdade que eles reúnem maior tirocínio e experiência, além da ilustração e cultura, adquiridas 
ao longo dos anos no exercício da função judiciária”. (Medina, Paulo Roberto de Gouvêa. Duplo grau de 
jurisdição e efeito suspensivo. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos 
polêmicos e atuais dos recursos cíveis de acordo com Lei 9.756/98. São Paulo: RT, 1999, p. 484). 
123 Comentários..., ob.cit., p. 236. 
124 Esse também foi o argumento expendido por Luiz Machado Guimarães, quando afirma que “o tribunal do 
segundo grau dispõe de um elemento, de um quid novi com que não podia contar o de primeiro grau; este 
elemento novo consiste na própria experiência do primeiro julgamento, que já desbravou o terreno, já 
determinou quais os fatos relevantes e quais as provas úteis. No correr da demanda, a lide vai sofrendo como que 
um trabalho de erosão, mediante a eliminação de certas questões que se mostraram irrelevantes, ou se tornaram 
incontestáveis, de forma a se apresentar quase sempre ao tribunal de recurso encerrada em seus contornos mais 
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 Mesmo entre os juristas italianos, que se posicionam geralmente em favor da 

ampliação de limitações ao duplo grau, encontramos o reconhecimento de que o duplo grau 

propicia maior segurança ao permitir o conhecimento de matérias já apreciadas e valoradas 

em primeiro grau. Nesse sentido, assevera Proto Pisani, utilizando-se das lições de 

Calamandrei: “il secondo giudice a minori probabilità di errare in virtù della possibilità di 

utilizzare quello che fu’ l’insegnamento del primo grado e valutarne i risultati; infatti il 

giudice d’appello giudica bene non tanto benché quanto perché il primo giudice ha giudicato 

male: anche l’errore è infatti uma tappa verso la verità’ (Calamandrei)”.125  

 O principal argumento para a sustentação do princípio é, segundo Ada Pellegrini 

Grinover, Antônio Carlos de Araújo Cintra e Cândido Rangel Dinamarco, de natureza 

política, levando-se em conta que nenhum ato estatal pode ficar imune ao indispensável 

controle. “O Poder Judiciário, principalmente onde seus membros não são sufragados pelo 

povo, é, dentre todos, o de menor representatividade. Não o legitimaram as urnas, sendo o 

controle popular sobre o exercício da função jurisdicional ainda incipiente em muitos 

ordenamentos, como o nosso. É preciso, portanto, que se exerça ao menos o controle interno 

sobre a legalidade e a justiça das decisões judiciárias. Eis a conotação política do princípio do 

duplo grau de jurisdição”.126 127 

 Atualmente, mesmo depois da Emenda Constitucional nº 45, que prevê o controle 

externo do judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, é perfeitamente possível 

afirmar que o duplo grau continua atuando de forma a permitir o controle interno das decisões 

judiciais. Apesar da criação desse sistema de controle externo a ser em breve implementado, 

cremos que o princípio em tela propicia o referido controle interno, na medida em que os 

magistrados, cientes de que suas decisões poderão ser reapreciadas nos tribunais, terão mais 

rigor na qualidade de seus trabalhos, cercando-se de maiores cuidados. 

 Segundo Jefferson Carús Guedes, trata-se do “fundamento político, representado pela 

segurança jurídica oferecida pelo reexame dos fatos e do direito aplicado, pela confiabilidade 

                                                                                                                                                         
restritos e reduzida aos seus elementos essenciais”. (in Estudos de direito processual civil. RJ-SP: Ed. Jurídica e 
Universitária, 1969, p. 217). 
125 Lezioni di Diritto Processuale Civile, quarta edizione. Napoli: Jovene Editore, 2002, p.480. 
126 Ob. cit., p. 74. 
127 O argumento exposto, segundo Orestes Nestor Laspro, é, aliás, o único que não se baseia em critérios 
subjetivos, embora sustente que a função de promover o controle interno das decisões não deva ser perseguida 
pelo duplo grau. 
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dos novos julgadores e, ainda, pela possibilidade de um novo exame configurar-se como uma 

instância de controle hierárquico”.128  

 Quanto às desvantagens apontadas pelos doutrinadores para justificar a possível 

retirada do princípio de nosso sistema jurídico, podem ser citadas: a demora na prestação 

jurisdicional gerada pela utilização freqüente e indiscriminada de recursos, o que dificulta o 

acesso à justiça; o enfraquecimento da primeira instância, em razão de o recurso, sobretudo de 

apelação, ser comumente interposto, provocando, regra geral, a substituição da decisão do 

órgão a quo; insegurança jurídica, pela possibilidade de se obter decisões discrepantes 

emanadas do próprio Poder Judiciário, gerando dúvidas quanto à correta aplicação do direito.  

 Aqui no Brasil, não se costuma encontrar doutrinadores que defendam a extirpação 

total de tal garantia de nosso sistema jurídico, no entanto há quem defenda a criação de 

limitações ao duplo grau que permitam uma maior eficiência na prestação da tutela 

jurisdicional, tendo por base um procedimento mais célere. 

 Nesse sentido, sustenta Orestes Nestor de Souza Laspro que as inúmeras vantagens e 

desvantagens existentes na consecução do duplo grau são prova inconteste da necessidade de 

sua modificação. “Trata-se de mecanismo adotado sem maior reflexão, com base mais em 

aspectos históricos-políticos que jurídicos, no mais das vezes com base em uma alegada 

tradição. Representa obstáculo à eficiência da organização judiciária, na medida em que não 

se pode demonstrar, cientificamente, que atinja de modo eficaz a única meta para ser mantido, 

qual seja, a de que a decisão de segundo grau é “melhor” que a de primeiro”.129 

 Na Itália, onde a discussão em torno da manutenção ou não do princípio é ardorosa, 

Cappelletti mostrou-se radical ao defender a abolição do recurso de apelação daquele 

ordenamento jurídico, ao argumento de que o duplo grau violaria o princípio do acesso à 

justiça e seus consectários. Para o mestre italiano, a garantia constitucional do acesso à justiça 

deverá assegurar um procedimento célere, com observância dos princípios fundamentais da 

imediatidade, oralidade e concentração, o que não seria possível diante de dois juízos de 

mérito decorrentes da análise do pedido em primeiro grau e em segundo grau de jurisdição, o 

que se daria pela interposição de apelação, viabilizada pelo duplo grau.130 

                                                 
128 Duplo grau ou duplo exame e a atenuação do reexame necessário nas leis brasileiras. In: Nery Junior, Nelson; 
Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos e outros meios de 
impugnação às decisões judiciais – 6ª série. São Paulo: RT, 2002, p. 292. 
129 Ob.cit., p. 117. 
130 Apud Djanira Maria Radamés de Sá, Duplo grau de jurisdição. São Paulo: Saraiva, 1999, pp. 92-93. 



 55

 Apesar das calorosas discussões travadas sobre o tema em análise, entre renomados 

juristas pátrios e estrangeiros, é certo que o mesmo vem sendo assegurado expressa ou 

implicitamente na maioria dos ordenamentos jurídicos dos mais diversos países.131  

Entendemos, pois, na esteira de Barbosa Moreira, que, “se no plano da lógica pura 

talvez se tornasse difícil demonstrar more geometrico a superioridade do sistema do duplo 

grau, é certo que na prática, até por motivos de ordem psicológica, se têm considerado 

positivos os resultados de sua adoção, como revela a consagração generalizada do princípio 

nos ordenamentos dos povos cultos, principalmente depois que a Revolução Francesa, apesar 

de forte resistência, o encampou”.132 133 

 Feitas as considerações necessárias, somos pela manutenção do princípio até porque, 

além dos fundamentos expostos e das vantagens verificadas na sua adoção, cremos ter o 

mesmo sustentação constitucional, revelando-se como verdadeira garantia constitucional 

processual, conforme será adiante investigado. Nesse sentido, demonstraremos que o 

fundamento legal-constitucional é, sem dúvida, o mais importante para fundamentar o sistema 

do duplo grau. 

 

2. Fundamento constitucional do princípio do duplo grau de jurisdição 
 
2.1. Noções propedêuticas sobre os direitos e garantias fundamentais 

 

 A Constituição Brasileira de 1988, promulgada após um longo e infeliz período de 

regime militar ditatorial, prevê, no seu art. 5º, um extenso rol de direitos e garantias sob o 

título dos Direitos e garantias fundamentais, cujo capítulo I trata dos Direitos e deveres 

individuais e coletivos. 

 No artigo em tela, revela-se primorosa a Carta Magna ao dispor sobre as garantias 

constitucionais do processo, voltadas à tutela jurisdicional da liberdade e de outros direitos 

fundamentais. Pela primeira vez, por exemplo, houve referência expressa na Constituição ao 

princípio do devido processo legal, cuja importância é indiscutível na efetivação do acesso à 

ordem jurídica justa; quanto aos remédios constitucionais, introduziram-se o habeas data, o 

                                                 
131 Cf. Djanira Maria Radamés de Sá, ob.cit., p. 104. 
132 Cf. José Carlos Barbosa Moreira, Comentários...., ob.cit., p. 236. 
133 Afirma, nesse mesmo sentido, José Cretella Neto: “Em que pesem os possíveis méritos dos argumentos 
expendidos pela corrente contrária à adoção do princípio do duplo grau de jurisdição, a realidade e a experiência 
jurídica acumulada têm demonstrado que é sempre melhor dar nova oportunidade à parte vencida, para que a 
decisão do juízo a quo (quando não inúmeras matérias de ordem pública, que podem ser suscitadas a qualquer 
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mandado de injunção e o mandado de segurança coletivo. Percebe-se, em suma, da análise do 

aludido dispositivo, que o Constituinte teve uma clara preocupação em assegurar a tutela 

constitucional do processo, através de minuciosa previsão de princípios que lhe servem de 

base e, ao mesmo tempo, em assegurar a tutela constitucional das liberdades, através da 

ampliação do rol de remédios constitucionais, antevendo que só assim se terá efetivamente a 

proteção dos direitos individuais e coletivos. 

Esse extraordinário avanço na consolidação das garantias e direitos fundamentais fez 

com que a Constituição de 1988 fosse um “marco jurídico da transição democrática e da 

institucionalização dos direitos e garantias fundamentais”, revelando-se como “o documento 

mais abrangente e pormenorizado sobre os direitos humanos jamais adotado no Brasil”.134 

 Para melhor compreensão da matéria em debate, mister se faz fixar certos conceitos 

que envolvem a análise dos direitos fundamentais, bem como traçar os pontos distintivos 

entre os direitos e garantias constitucionais.  

 Inicialmente, não podemos deixar de mencionar a existência de diversas expressões 

utilizadas para designar os chamados “direitos fundamentais”, conhecidos também por 

direitos naturais, direitos humanos ou do homem, direitos individuais, direitos públicos 

subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do 

homem.135 136 

 Encontrar uma definição para os direitos fundamentais não é tarefa simples, haja vista 

sua constante transformação no decorrer da história. Certo é que para a análise dos direitos 

fundamentais é preciso compreender o homem, em dada época, inserido numa sociedade, em 

função de quem são institucionalizados direitos que visam à proteção de sua vida, liberdade e 

dignidade. 

 Paulo Bonavides afirma, numa acepção lata, como base nas lições de Konrad Hesse, 

publicista alemão, que criar e manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e 

na dignidade humana é o que os direitos fundamentais almejam. Numa acepção mais restrita 

                                                                                                                                                         
momento) seja reexaminada”. (in Fundamentos principiológicos do processo civil. Rio de Janeiro: Forense, 
2002, p. 85. 
134 Cf. Flávia Piovesan. Direitos humanos e o princípio da dignidade humana. In: Leite, Jorge Salomão (Org.). 
Dos princípios constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 190. 
135 Cf. José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo, 11ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
1996, p. 174. 
136 Assevera Paulo Bonavides que ocorre o uso mais freqüente de direitos humanos e direitos do homem entre 
autores anglo-americanos e latinos, em coerência com a tradição e história, enquanto a expressão direitos 
fundamentais parece ficar circunscrita à preferência dos publicistas alemães. (in Curso..., ob.cit., p. 560). 
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pode-se afirmar que os direitos fundamentais são aqueles direitos que o ordenamento vigente 

qualifica como tais.137 

 Pérez Luño, em conceituação consagrada, define os direitos humanos como sendo o 

“conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las culaes deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nível nacional e internacional”. 

E afirma que os direitos fundamentais são “aquellos derechos humanos garantizados por el 

ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa 

constitucional, y que suelen gozar de una tutela reforzada”.138 

 Para Canotilho, os direitos fundamentais devem ser estudados como direitos 

positivamente vigentes numa ordem constitucional. A positivação de direitos fundamentais 

significa a incorporação na ordem jurídica positiva, mais precisamente na norma fundamental, 

dos direitos considerados “naturais” e “inalienáveis” do indivíduo. Sem essa positivação 

jurídica, afirma o autor, os direitos do homem seriam apenas “esperanças, aspirações, idéias, 

impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política, mas não direitos protegidos sob a forma 

de normas (regras e princípios) de direito constitucional”.139 

 No Século XVIII, em razão, sobretudo, da Revolução Francesa, inspirada nos ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade, desenvolveu-se a primeira geração dos direitos 

fundamentais representados pelos direitos da liberdade, que foram os primeiros a constarem 

da norma constitucional. Segundo Bonavides, “os direitos da primeira geração ou direitos da 

liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades 

ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; 

enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado”.140 

 Após a primeira Guerra Mundial, surgiu a segunda geração dos direitos fundamentais, 

também inspirada em concepções filosóficas e políticas e sob forte influxo do princípio da 

igualdade, que dominou todo o século XX. “São os direitos sociais, culturais e econômicos 

bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das 

                                                 
137 Ob. cit., p. 560. 
138 Apud José Afonso da Silva. Curso...., ob.cit., p. 177. 
139 Ob.cit., p. 353.  
    Afirma ainda o autor que as expressões direitos do homem e direitos fundamentais são utilizadas 
freqüentemente como sinônimas, porém, procede a sua distinção, segundo sua origem e significado, asseverando 
que “os direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão 
jusnaturalista-universalista)”, enquanto os direitos fundamentais “são os direitos do homem, jurídico-
institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente”. (ob.cit, p. 369)  
140 Ob.cit., p. 564. 
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distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão 

antiliberal do século XX”.141 

 No final do século XX, a partir da conscientização das diferenças entre os povos, surge 

a terceira geração dos direitos fundamentais assentada notadamente sobre a fraternidade e/ou 

solidariedade que, não se limitando à proteção de interesses individuais, coletivos ou mesmo 

de um determinado Estado, tem como seu destinatário o gênero humano. Dentre esses 

direitos, considerados difusos, podem ser identificados: o direito ao desenvolvimento – quer 

diga respeito ao indivíduo ou ao Estado, o direito à paz, o direito ao meio ambiente, o direito 

de propriedade sobre o patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação.142 

 A globalização econômica e política vêm gerando a globalização de direitos 

fundamentais, ou seja, a universalização desses no campo institucional, permitindo o 

surgimento, segundo Paulo Bonavides, de uma quarta geração de direitos fundamentais, 

representados pelo direito à democracia, direito à informação e direito ao pluralismo. “Deles 

depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 

universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de 

convivência”.143 

 A globalização política só se revelará legítima se de fato permitir a concretização dos 

direitos fundamentais, principalmente, os de quarta geração, que se baseiam em especial no 

direito à democracia de forma a assegurar a liberdade dos povos. 

 Para que os direitos fundamentais estatuídos na Constituição Federal de 1988 ou 

previstos em tratados internacionais, dos quais o Brasil seja signatário (art. 5º, § 2º, da CF), 

possam ser exigidos, ou seja, para que se possa insurgir contra violações ou ameaças 

perpetradas contra os direitos fundamentais, impõe-se a criação de instrumentos voltados a 

sua proteção, sob pena de restarem, em muitos casos, desprovidos de eficácia. 

 Nesse contexto, surgiram as garantias, que não se confundem com os direitos 

propriamente ditos, já que visam protegê-los. Enquanto o direito seria a faculdade de praticar 

ou não praticar certos atos, de acordo com previsão legal ou consuetudinária, a garantia 

permite a defesa do direito contra a ameaça ou violações que ele venha a sofrer. No plano 

constitucional, tem-se, pois, os direitos fundamentais e as garantias constitucionais a esses 

correspondentes que permitem sua efetivação, traduzindo-se numa “espécie de escudo da 

                                                 
141 Paulo Bonavides, ob.cit., p. 564. 
142 Idem, p. 569. 
143 Ibidem, p. 571. 
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personalidade contra os desvios do poder do Estado”144, motivo pelo qual são consideradas 

tão importantes – em certa medida até mais importantes - quanto os próprios direitos 

consagrados na Constituição. 

 Segundo o constitucionalista português Jorge Miranda, “clássica e bem atual é a 

contraposição dos direitos fundamentais, pela sua estrutura, pela sua natureza e pela sua 

função, em direitos propriamente ditos ou direitos e liberdades, por um lado, e garantias, por 

outro lado. 

 Os direitos representam só por si certos bens, as garantias destinam-se a assegurar a 

fruição desses bens; os direitos são principais, as garantias são acessórias e, muitas delas, 

adjetivas (ainda que possam ser objeto de um regime constitucional substantivo); os direitos 

permitem a realização das pessoas e inserem-se direta e imediatamente, por isso, nas 

respectivas esferas jurídicas, as garantias só nelas se projetam pelo nexo que possuem com os 

direitos; na acepção jusracionalista inicial, os direitos declaram-se, as garantias estabelecem-

se”.145 

 As garantias constitucionais vêm sendo interpretadas em duas acepções. Num sentido 

lato, compreende-se as garantias constitucionais como instrumentos que viabilizam a proteção 

da própria ordem constitucional e da preservação do Estado de Direito; numa acepção mais 

estrita, vem se entendendo que as garantias não se voltam à proteção exclusiva do direito 

objetivo, mas também à proteção imediata dos direitos fundamentais, estabelecidos na Carta 

Constitucional.  

 No Brasil, seguindo a tradição latino-americana, vem-se adotando a segunda corrente 

de pensamento, de modo que as garantias constitucionais são consideradas instrumentos não 

apenas de garantia da ordem constitucional (o que se aproxima do conceito de garantias 

institucionais), mas também de proteção dos direitos subjetivos. 

 Dentre as diversas classificações construídas para explicar as garantias constitucionais, 

encontram-se as garantias instrumentais ou processuais, relacionadas ao nosso estudo. 

Reconhecem os constitucionalistas e processualistas a existência de garantias constitucionais 

de natureza processual, ora fazendo referência aos instrumentos previstos e criados pela 

Constituição Federal para a proteção de direitos subjetivos, ora fazendo alusão às garantias do 

processo em si, que permitem seu regular desenvolvimento e, por conseguinte, o acesso à 

tutela jurisdicional adequada, eficiente e justa. De acordo com esse último aspecto, pode-se 

                                                 
144 Expressão cunhada pelo mestre Paulo Bonavides in ob.cit., p. 532. 
145 Manual de Direito Constitucional, t. IV, “Direitos Fundamentais”, pp. 88/89, apud Paulo Bonavides, Curso..., 
ob.cit., p. 528. 
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afirmar que constituem garantias processuais os princípios do devido processo legal 

(procedural due process), da ampla defesa, do contraditório, da motivação das decisões 

judiciais, da proibição da prova ilícita, da igualdade de tratamento no processo, do juiz 

natural, etc. 

 Essas garantias, na medida em que permitem a proteção dos direitos individuais e 

coletivos amparados no art. 5º da Constituição Federal, estando a maioria delas, inclusive, 

reguladas no mesmo dispositivo, foram erigidas à qualidade de cláusula pétrea nos termos do 

previsto no art. 60, § 4º, inciso IV, da CF, sendo, por isso, garantias constitucionais 

qualificadas ou de primeiro grau, que garantem a inalterabilidade do preceito tanto por via 

legislativa ordinária ou por via constituinte derivada, sob pena de se autorizar a transgressão 

da essência, natureza e razão de ser da própria lei suprema.146 

 No âmbito internacional, há previsão das garantias processuais, nos mais diversos 

diplomas, como sendo direitos fundamentais do homem universalmente consagrados, senão 

vejamos. 

 A Declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela Organização das 

Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, prevê, em seu art. 10 que: “Toda pessoa tem 

direito, em condições de plena igualdade, de ser ouvida publicamente e com eqüidade, por um 

tribunal independente e imparcial, para a determinação de seus direitos e obrigações, ou para 

o exame de qualquer acusação contra ela dirigida, em matéria penal”. 

 Nesse sentido, o art. 14, 1, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 16 

de dezembro de 1966, estabelece que “todas as pessoas são iguais perante os tribunais. Toda 

pessoa terá direito de ser ouvida publicamente e com as devidas garantias por um tribunal 

competente, independente e imparcial, instituído por lei, no tocante a qualquer acusação de 

caráter penal contra ela formulada ou para determinação de seus direitos e obrigações de 

caráter civil”. 

 A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José 

da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, dispõe da mesma forma em seu art. 8º, 1, que: 

“Toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo 

razoável por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido por lei 

anterior, na defesa de qualquer acusação penal contra ela formulada, ou para a determinação 

de seus direitos e obrigações de ordem civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra 

natureza...” 

                                                 
146 Cf. Paulo Bonavides, ob. cit., p. 549. 
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 A partir da análise desenvolvida, investigaremos a possibilidade de dar ao princípio do 

duplo grau de jurisdição tratamento de garantia processual constitucional. 

 

2.2. Princípio do duplo grau de jurisdição e garantias constitucionais processuais: 
análise do princípio sob a perspectiva da Constituição Federal de 1988 
 

 Divergem os doutrinadores pátrios quanto ao tratamento conferido ao princípio do 

duplo grau, sob o enfoque constitucional, havendo, por um lado, quem compreenda não se 

tratar de princípio constitucional e, por outro, quem defenda sua natureza constitucional, 

admitindo estar o mesmo implicitamente previsto na Carta Magna, com base em diferentes 

fundamentos. 

 Assim, sustenta José Frederico Marques que tal princípio se trata de “postulado não 

consagrado constitucionalmente, pelo que o legislador ordinário poderá derrogá-lo em 

hipóteses especiais”.147 

 Orestes Nestor de Souza Laspro, da mesma forma, acredita que o princípio do duplo 

grau não está inserto no devido processo legal - tratando-se, com efeito, de elemento acidental 

desse -, nem é garantido expressamente pela Constituição Federal, podendo sofrer restrições 

pelo legislador ordinário.148 

 Nesse sentido, afirma Luiz Guilherme Marinoni: “o duplo grau, que não é garantido 

constitucionalmente, não pode mais ser visto como um princípio fundamental de justiça, já 

que não é racional – quando se está consciente da necessidade de garantir ao autor uma maior 

tempestividade da tutela jurisdicional – admitir a sua presença em todas as causas, 

principalmente naquelas de ‘maior simplicidade’ e que são beneficiadas pela oralidade”.149 

 Por outro lado, os doutrinadores, que sustentam a constitucionalidade do princípio em 

tela e crêem estar o mesmo implicitamente previsto na Constituição Federal, utilizam 

argumentos distintos, mas nem tanto, uma vez que afirmam que ele decorreria não apenas da 

própria estrutura da organização judiciária prevista na Constituição – a qual estabelece o 

julgamento de recursos pelos tribunais nacionais -, mas também de alguns dos princípios 

constitucionais expressos, tais como o princípio da ação, do devido processo legal, da ampla 

defesa e do próprio Estado Democrático de Direito, dentre outros, conforme explicaremos a 

seguir. 

                                                 
147 Manual de direito processual civil, vol. I, n. 60, p. 126. 
148 Ob. cit., p. 177. 
149 Novas linhas do processo civil, 3ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1999, p. 165. 
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 Como se disse, um dos argumentos utilizados para se explicar a base constitucional do 

princípio encontra-se no fato de haver na Constituição Federal regras que disciplinam a 

estrutura da organização judiciária com a previsão de tribunais com competência para 

processamento e julgamento de recursos, em particular o recurso ordinário de competência do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o qual permite o inteiro reexame 

de decisões finais proferidas em alguns poucos processos, normalmente, iniciados nos 

tribunais estaduais e federais (vide arts. 102, II, e 105, II, da Constituição Federal, e art. 539, 

do CPC). 

Djanira Maria Radamés de Sá, admitindo que o princípio não se encontra previsto 

expressamente, adverte que “é a própria Carta Magna de 1988 que se encarrega de 

demonstrar, à evidência, que o duplo grau erige-se em garantia constitucional. Primeiramente, 

porque a Constituição adota não só a dualidade de graus de jurisdição, como sua pluralidade, 

indicando a existência de competência recursal dos tribunais como característica da existência 

do direito de recorrer”. 150 

 Para José Cretella Neto, “a lei não contém expressões ou vocábulos inúteis, máxime 

em se tratando de nossa Constituição Federal. Porque preveria ela complexa estrutura e 

hierarquia judiciárias se não fosse assegurado o duplo grau de jurisdição? Qual a razão de 

existirem vários Tribunais, com atribuições específicas, estipuladas para reapreciar questões 

de fato e/ou de direito, se não assegurasse aos litigantes o acesso a eles? Os sempre lembrados 

casos de competência originária dos Tribunais Superiores constituem-se em raras exceções, e 

não a regra geral”.151 

 Pode-se fazer referência, ainda, a um terceiro argumento, que tem por base o disposto 

no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, do qual se extrai que os direitos fundamentais não se 

encontram taxativamente previstos naquele diploma, podendo-se admitir outros que se 

mostrem coerentes com as garantias expressamente previstas e que permitam a concretização 

dos valores e direitos protegidos na Constituição. 

A análise do duplo grau, enquanto princípio constitucional implícito, a partir da 

compreensão da organização judiciária e dos recursos previstos no ordenamento pátrio, será 

mais bem desenvolvida no próximo capítulo. Quanto às assertivas de que o princípio seria 

decorrente de outros princípios constitucionais, passaremos em seguida a examiná-las.  

 

                                                 
150 Ob.cit., p. 104 
151 Ob. cit., p. 96. 



 63

2.2.1. Princípio do duplo grau de jurisdição e Estado de Direito 
  

Tereza Arruda Alvim Wambier, Luiz Rodrigues Wambier e José Miguel Garcia 

Medina entendem que o princípio do duplo grau não se encontra disposto expressamente na 

Constituição Federal, embora nela esteja prevista a estrutura do Poder Judiciário, com 

referência expressa a tribunais cuja função preponderante é a de julgar recursos. Sustentam os 

autores que o fato de tal princípio não se encontrar previsto explicitamente na Carta Magna 

não impede que ele seja considerado de natureza constitucional, assim como também não 

elimina a possibilidade de criação, por lei ordinária, de exceções ao referido princípio. 

 Consideram os autores o princípio do duplo grau de jurisdição um “princípio 

constitucional por estar incindivelmente ligado à noção que hoje temos de Estado de 

Direito”.152 

 Segundo os ilustres autores, para se conceber um Estado de Direito é preciso que haja 

o controle das atividades estatais pela sociedade, o qual pode ser realizado pela efetivação do 

duplo grau, a ser compreendido em seu duplo sentido. Assim, num primeiro plano, haveria 

um controle interno, isto porque a sociedade, representada pelas partes, procede ao controle 

dos atos estatais por meio dos recursos; num segundo plano, através dos recursos, os órgãos 

‘hierarquicamente’ superiores ‘controlam’ as decisões dos órgãos inferiores, sem que haja, 

contudo, entre eles qualquer poder de mando ou hierarquia propriamente dita.153 

 Ademais, afirmam que o princípio constitucional não poderia ser inteiramente 

suprimido do ordenamento jurídico, uma vez que “os Tribunais, criados pela Constituição 

Federal, nada teriam a fazer, dado que o grosso do que fazem é julgar recursos”.154 

Para uma melhor análise do entendimento em tela, faz-se mister o exame das lições de 

Ruy Samuel Spíndola sobre o princípio do Estado Democrático de Direito. De forma clara e 

precisa, sustenta o autor que: “o princípio do Estado Democrático de Direito proscreve, como 

já dito, o segredo, o ‘oculto’ da Administração Pública, condena a arcana imperii; exige uma 

atuação imparcial dos gestores públicos; exige transparência, publicidade, respeito ao 

devido processo legal, tanto em sua dimensão substantiva quanto adjetiva; exige o 

respeito aos padrões de juridicidade dimanados das Constituições (Federal, Estadual e 

Municipal), das leis e dos contratos e demais atos normativos reconhecidos pela ordem 

jurídica como válidos e vinculantes. Acima de tudo, este princípio fundamental, este princípio 

estruturante, impõe a inteligência dos princípios administrativos como princípios que devem 

                                                 
152 Breves comentários à nova sistemática processual civil, 3ª edição. São Paulo: RT, 2005, p. 267. 
153 Cf. ob. cit., p. 268. 
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orientar a ação da Administração na perseguição de fins públicos matizados por elevados 

valores constitucionais democráticos: dignidade da pessoa humana, pluralismo ético, político, 

étnico, cultural, filosófico, tolerância, não-discriminação, publicidade, igualdade de 

oportunidades, isonomia, etc. 

Além disso, esse princípio quer garantir a segurança de expectativas das pessoas; 

exige segurança, a segurança das integridades física e moral dos cidadãos, mais também 

a segurança de suas posições jurídicas, de seus direitos e interesses no âmbito de uma 

ordem democrática; exige que todas as instituições, sejam as verticais (federal, estadual 

e municipal), sejam as horizontais (Executivo, Legislativo e Judiciário), se contenham na 

ordem do Direito”.155 (grifamos) 

 Prestigiosas, também, as lições de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, quando afirma 

que “a própria noção de Estado Democrático de Direito, erigida a princípio fundamental da 

Constituição Brasileira (art. 1º, caput), constitui substrato capital para a segurança jurídica, na 

medida em que salvaguarda a supremacia da Constituição e dos direitos fundamentais, 

garantindo o cidadão contra o arbítrio estatal, assegurando ao mesmo tempo elementos 

fundantes imprescindíveis a qualquer sociedade realmente democrática, como o princípio 

democrático, o da justiça, o da igualdade, o da divisão de poderes e o da legalidade”.156 

Acrescenta Gregório Assagra de Almeida que os princípios do Estado Democrático de 

Direito apontados pela doutrina são os seguintes: “a) constitucionalidade, que se expressa 

pela vinculação do Estado a uma Constituição; b) organização democrática da sociedade, 

consistente na preservação da liberdade de participação social e política dos cidadãos e das 

entidades sociais emergentes; c) sistema garantista de direitos fundamentais individuais e 

coletivos; d) justiça social; e) igualdade, não apenas formal, mas, necessariamente, material; 

f) divisão de poderes ou de funções; g) legalidade, especialmente para a exclusão do arbítrio e 

da prepotência; h) segurança e certeza jurídicas. Pode, ainda, ser acrescentado: i) o princípio 

da máxima prioridade na proteção e efetivação dos direitos transindividuais, no sentido de 

que o Estado, em todos os seus níveis, deve dar prioridade aos direitos sociais fundamentais 

da sociedade, como os relacionados ao meio ambiente, ao patrimônio público, cultural, cuja 

                                                                                                                                                         
154 Idem, p. 268. 
155 Princípios constitucionais e atividade jurídico-administrativa, in Dos princípios constitucionais: 
considerações em torno das normas principiológicas da Constituição, org. George Salomão Leite. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2003, pp. 265/266. 
156 O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais. Revista de Processo. São Paulo: RT, janeiro-
fevereiro 2004, n. 113, p. 20. 
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violação e falta de proteção, pelas conseqüências sociais produzidas, retiram o verdadeiro 

valor substancial da democracia e deslegitima, pela omissão, a atuação estatal”. 157 

A compreensão do tema, em suma, à luz do Estado Democrático de Direito talvez seja 

o ponto de partida para se entender a dimensão da importância que o duplo grau de jurisdição 

possui para a sociedade. Se o Estado Democrático de Direito é o Estado promotor e garantidor 

da justiça social, que é informado pelo princípio da segurança jurídica e pelo sistema de 

direitos fundamentais, nada mais razoável do que se compreender o princípio do duplo grau 

de jurisdição como sendo também uma das bases para a viabilização do referido Estado, na 

medida em que possibilita uma tutela jurisdicional mais segura e, possivelmente, mais 

acertada, garantindo a concretização de direitos fundamentais, como o direito de acesso à 

ordem jurídica justa. 

 

2.2.2. Princípio do duplo grau de jurisdição e princípio da inafastabilidade do 
controle jurisdicional 

 

Como exposto em linhas anteriores, o princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional ou princípio da ação ou do acesso à justiça vem estatuído no art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal, que assim prevê: “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Trata-se o direito de ação de um direito fundamental, público, subjetivo, de natureza 

constitucional, abstrato, autônomo, que permite, uma vez exercitado e preenchidas as 

condições da ação, a atuação da função jurisdicional, com vistas à solução dos conflitos, 

independentemente da existência ou não do direito afirmado em juízo.  

É a partir do exercício do direito de ação que ocorre a instauração do processo, 

instrumento de atuação da função jurisdicional, o qual permitirá a efetivação do acesso à 

ordem jurídica justa, desde que respeitadas as garantias decorrentes do devido processo legal. 

Os institutos da ação e do processo são estudados, especialmente, sob sua perspectiva 

instrumental, já que possibilitam, através de seu exercício, a proteção de direitos individuais 

ou coletivos, o que resulta na sua compreensão como verdadeiras garantias fundamentais. 

Daí também mostrar-se correto afirmar que o ‘direito de ação’, assegurado no art. 5º, 

inciso XXXV, da Constituição Federal, seria a garantia das garantias constitucionais, em 

virtude de permitir, através do seu exercício, a instauração do processo, que é efetivamente o 

                                                 
157 Direito processual coletivo brasileiro: um novo ramo do direito processual. São Paulo: Saraiva, 2003, pp.57-
58. 
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instrumento capaz de viabilizar proteção do direito da parte contra ameaças ou lesões 

sofridas.158 159  

 Destacam Tucci e Tucci que “essa garantia de acesso aos juízos e tribunais consiste, 

por vez, num direito público subjetivo, universalmente consagrado e decorrente da assunção, 

pelo Estado, do monopólio da administração da Justiça: é conferida ao membro da comunhão 

social (inclusive, à evidência, ao próprio Estado), em contrapartida, o direito de invocar a 

prestação jurisdicional, relativamente a determinado interesse em conflito com o de outrem”. 

160 

 Dada a importância do direito-garantia em análise, encontra-se o mesmo assegurado 

em diferentes diplomas internacionais, como verificado anteriormente. 

 A correspondência que a doutrina geralmente estabelece entre o princípio da ação e o 

princípio do duplo grau funda-se em dois distintos argumentos. Primeiramente, partindo-se do 

pressuposto de que o recurso é uma extensão do direito de ação ou de defesa, tem-se que o 

recurso de apelação e o recurso ordinário, que ensejam a ampla consecução do duplo grau, 

seriam também determinados pelo princípio da ação.161 Por outro lado, quando se faz 

referência ao acesso à ordem jurídica justa, com a prestação da tutela jurisdicional adequada 

num prazo razoável, refere-se ao duplo grau – concretizado no reexame da causa por um 

órgão hierarquicamente superior – como verdadeiro obstáculo à eficiente prestação da tutela, 

autorizando-se sua mitigação para que o direito de ação e, por conseguinte o direito material 

através dela tutelado seja efetivamente protegido.162 163 

 Da mesma forma que não se pode afirmar que as decisões serão mais justas em razão 

do duplo grau, também não se pode afirmar que os recursos sejam os grandes vilões para uma 

célere prestação jurisdicional, na medida em que o procedimento em primeiro grau pode se 

                                                 
158 Cf. Francisco Gérson Marques de Lima. Fundamentos constitucionais do processo (sob a perspectiva da 
eficácia dos direitos e garantias fundamentais). São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 36. 
159 Alerta Paulo Bonavides que nos ordenamentos constitucionais contemporâneos vem crescendo a importância 
da garantia constitucional, que repercute não apenas no campo do direito constitucional, mas que se estende à 
esfera do direito processual, atraindo-o, no tocante à tutela jurisdicional da liberdade e dos direitos fundamentais. 
(in Curso..., ob. cit., p. 533) 
160 Rogério Lauria Tucci, José Rogério Cruz e Tucci. Constituição de 1988 e processo: regramentos e garantias 
constitucionais do processo. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 10. 
161 Sustenta Nelson Nery Junior que o recurso é o prolongamento do direito de ação dentro do mesmo processo 
(in Teoria geral...ob. cit., p. 199.). Barbosa Moreira afirma que os doutrinadores preferem conceituar o poder de 
recorrer como “simples aspecto, elemento, modalidade ou extensão do próprio direito de ação exercido no 
processo. Não obsta a esse entendimento a interponibilidade de recurso pelo réu: tenha-se em mente o caráter 
bilateral da ação” (in Comentários..., ob. cit., p. 234). 
162 Vide as lições antes referidas de Luiz Guilherme Marinoni, no item 2.2 desse trabalho. 
163 Merece destaque a regra constante do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, introduzida pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004, que preceitua: “a todos, no âmbito judicial e 
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação”. 
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revelar muito mais moroso e ineficiente do que aquele a ser desenvolvido em segundo grau. 

Indubitável, no entanto, é o reconhecimento de que o recurso é uma extensão do direito de 

ação e do direito de defesa, de forma a permitir que a parte, através dele, tente obter uma 

melhor prestação jurisdicional, mais justa e correta. Isso pode ocorrer não propriamente em 

razão de os magistrados de segundo grau serem mais experientes e talvez até mais preparados, 

mas em função de a causa ser reexaminada, ensejando seu aprofundamento o que, de fato, 

poderá resultar num julgamento mais detido e acertado. (vide 1.3. deste capítulo) 

 Segundo Silvânio Covas, “a moderna processualística abandona a tutela jurisdicional 

meramente formal para perseguir a tutela jurisdicional pacificadora do conflito social, não 

admitindo decisões que, ao contrário de pacificar, produzem uma nova violação do 

ordenamento jurídico, imprimindo, destarte, prejuízo na esfera jurídica da parte”. Para o autor, 

“o grande sentido do duplo grau de jurisdição está no acesso a uma ordem jurídica justa”.164 

 

2.2.3. Princípio do duplo grau de jurisdição e devido processo legal 
 

 A fim de que o acesso à justiça não viabilize apenas o ingresso em juízo e possa 

representar, efetivamente, na feliz expressão de Kazuo Watanabe, “acesso à ordem jurídica 

justa”, com a prestação da tutela jurisdicional, a quem tenha o direito afirmado, de forma 

adequada e num prazo razoável, é preciso que o processo se desenvolva com base no devido 

processo legal, com todas as garantias que lhe são inerentes. 

 Muitos juristas, ao analisarem o devido processo, sob o aspecto procedimental, e 

investigarem quais seriam as garantias dele decorrentes, fazem alusão ao princípio do duplo 

grau de jurisdição, ressaltando que esse seria decorrente daquele, assim como outras tantas 

garantias: juiz natural, motivação das decisões judiciais, igualdade processual, proibição das 

provas ilícitas, ampla defesa, contraditório e etc.165 

 Nesse sentido, pode-se fazer referência ao pensamento do mestre Humberto Theodoro 

Júnior que defende: “a garantia constitucional de direito ao processo (direito à tutela 

jurisdicional) só será efetiva na medida em que se assegurar o recurso ao devido processo 

legal, ou seja, aquele traçado previamente pelas leis processuais, sem discriminação de parte, 

                                                 
164 Duplo grau de jurisdição. In: Alvim, Eduardo Pellegrini de Arruda; Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa 
Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. São Paulo: RT, 2000, p. 615. 
165 Francisco Gérson Marques de Lima sustenta que: “por si só, o devido processo legal conglomera as garantias 
do direito de ação, do contraditório, do amplo direito de defesa, da prova ilícita, da recursividade, da 
imparcialidade do juiz, do juiz natural etc.” (in ob.cit., p. 177). Da mesma forma, sustenta Guilherme Peña de 
Moraes que “o duplo grau de jurisdição é garantido implicitamente na Constituição, como corolário do princípio 
do devido processo legal.” (Direito constitucional – teoria da constituição, 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2004, p. 119. 
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e com garantia de defesa, instrução contraditória, duplo grau de jurisdição, publicidade dos 

atos, etc.”. 166 167 

 No mesmo diapasão, sustenta Ada Pellegrini Grinover, quando afirma: “O duplo grau 

de jurisdição, ainda que não configure – ad argumentandum – garantia constitucional 

autônoma, faz parte, sem dúvida alguma, daquele conjunto de garantias que configuram o 

‘devido processo legal’”.168 

 Da mesma forma, assevera Djanira Maria Radamés de Sá que “o devido processo legal 

é uma garantia constitucional fundamental e característica do Estado de Direito que, contra 

qualquer forma de arbítrio, assegura os direitos fundamentais consagrados pela Constituição 

sob dois prismas: o da regularidade e justiça da elaboração legislativa e o da regularidade e 

justiça da elaboração judicial”. Prossegue, afirmando que se trata de garantia das garantias 

constitucionais, que visa à proteção da vida, liberdade e propriedade, ou melhor, dos bens em 

sua mais ampla acepção. Assim, conclui: “não é absurdo, destarte, incluir nessa categoria a 

decisão judicial favorável como um bem da vida desejado por qualquer dos contendores”, do 

que se extrai que o duplo grau é imprescindível na compreensão do devido processo, sendo, 

pois, dele decorrente, porque permite a pacificação social com justiça e segurança.169 

 É esse também o pensamento do Prof. Nelson Nery Junior quando diz que “é 

exigência do due process of law, como conseqüência, a existência do princípio do duplo grau 

de jurisdição”. 170 

 Defendem, ainda, Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda Pizzol que o princípio 

do duplo grau não se encontra expressamente previsto na Constituição, mas decorre do devido 

processo legal. Além disso, advertem que pelo fato de o princípio constar implicitamente da 

Carta Magna, em razão da menção à existência de tribunais, a quem conferiu competência 

recursal, “a aplicação desse princípio não é ilimitada, ou seja, pode o legislador 

infraconstitucional restringir o cabimento dos recursos e suas hipóteses de incidência”.171 

 Esse posicionamento, contudo, é rechaçado por outros tantos ilustres juristas, como se 

viu das referências feitas aos entendimentos de Luiz Guilherme Marinoni e de Orestes Nestor 

                                                 
166 Princípios gerais do direito processual civil, in Revista de processo, v. 23. São Paulo: RT, 1981.  
167 O ilustre autor, ao comentar a inovação trazida pela Lei 10.352/01 ao efeito devolutivo da apelação, que 
resultou na introdução do § 3º ao art. 515, CPC, parece ter mudado de opinião, passando a sustentar que, em tal 
inovação, “não há ofensa à garantia do duplo grau de jurisdição, mesmo porque tal garantia não é absoluta nem 
figura expressamente entre as que a Constituição considera inerentes ao devido processo legal”. (Curso de 
Direito Processual Civil, 41ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 533). 
168 Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil. São Paulo: Bushatsky Editor, 1975, p. 143. 
169 Ob. cit., pp. 99/100. 
170 Teoria geral dos recursos, ob.cit., p. 39. 
171 Processo civil: recursos, 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2002, p. 23. 
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de Souza Laspro (item 2.2., p. 36), para quem o duplo grau não garante uma decisão melhor, 

nem assegura maior defesa das partes, não podendo ser considerado como um dos elementos 

formadores do devido processo legal.172 Acrescente-se o pensamento do ilustre Cândido 

Rangel Dinamarco para quem o princípio do duplo grau de jurisdição não é uma garantia 

constitucional. 173 

 É importante destacar que, mesmo dentre os autores que crêem ser o princípio do 

duplo grau decorrente do princípio do devido processo, existem divergências acerca de 

considerá-lo ou não uma garantia absoluta. Minoritariamente, há o pensamento de que seria 

uma garantia que não comporta qualquer exceção ou limitação174, ao passo que 

majoritariamente compreende-se que, pelo fato de se tratar de uma garantia constitucional 

implícita, pode a mesma ser restringida sem que haja violação a preceito constitucional.175 

 
 

2.2.4. Princípio do duplo grau de jurisdição e a ampla defesa 
 

 Para o Prof. Nelson Luiz Pinto, o princípio do duplo grau de jurisdição decorre da 

regra contida no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, considerando, pois, os recursos, 

em sentido amplo, como “inerentes ao princípio maior da garantia da ampla defesa, não 

podendo, por isto, ser subtraídos do indivíduo, sob pena de afronta à garantia constitucional”. 

Para o ilustre autor, está o “princípio do duplo grau de jurisdição implicitamente contido na 

Constituição Federal como uma das facetas do próprio direito constitucional de ação e de 

defesa”. 176 

 Nesse mesmo diapasão, leciona José Albuquerque Rocha que “o princípio do recurso 

está garantido na Constituição, seja como um dos elementos constitutivos do direito 

fundamental das partes à tutela jurisdicional efetiva (art. 5º, LV), seja em decorrência da 

própria estrutura do Judiciário, prevendo os tribunais com competência funcional, 

basicamente, recursal. (...) Portanto, no Brasil, o direito ao recurso é garantia fundamental 

                                                 
172 Ob. cit., p. 177. 
173 Nova era do processo civil.São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 158. 
174 Tese defendida por Djanira Maria Radamés de Sá, para quem não se revela admissível a hipótese de limitação 
do recurso de apelação pela legislação federal infraconstitucional, ainda que a garantia não esteja expressa na 
Constituição, sendo, pois, inconstitucionais as restrições recursais impostas pela Lei dos Juizados Especiais e 
pela Lei de Execução Fiscal. (ob.cit., p. 102). 
175 Nelson Nery Junior (Teoria..., ob. cit., p. 39); Gilson Delgado Miranda e Patrícia Miranda Pizzol (ob.cit., p. 
23); Luiz Orione Neto (in Recursos cíveis. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 144). 
176 Manual dos recursos cíveis, 3ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 85. 
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inerente à ampla defesa, expressão que inclui o direito de ação do autor e o de defesa do réu, 

como proclama a Constituição Federal, no indicado art. 5º, LV”.177 

Em excelente monografia escrita sobre o princípio da ampla defesa, Delosmar 

Mendonça Junior sustenta que a ampla defesa é princípio constitucional especial, decorrente 

dos princípios da igualdade e do devido processo legal, que decorrem, por sua vez, do 

princípio estruturante do Estado Democrático de Direito.178 

Segundo o mesmo autor, a ampla defesa é direito fundamental, cujo núcleo essencial 

compõe-se: “1) do chamamento para participar do processo; 2) da oportunidade de produzir 

alegações fáticas e jurídicas, em contraposição e reação à pretensão da parte adversa; 3) da 

possibilidade de usar os meios de prova necessários à comprovação das alegações pertinentes 

ao direito invocado e relevantes para a formação da convicção do julgador; 4) do 

acompanhamento da produção da prova requerida pela outra parte e interferir na formação; 5) 

da plena informação sobre o desenvolvimento do processo; 6) de constituir advogado; 7) da 

motivação das decisões; 8) do tratamento paritário”.179 

Entende o autor que o duplo grau de jurisdição é direito inerente à ampla defesa, mas 

que não se localiza em seu núcleo básico, de forma a admitir restrições em seu grau de 

incidência em processos de menor complexidade. Conclui dizendo que o duplo grau é direito 

constitucional, porém não absoluto, que pode encontrar limites em prol da efetividade do 

processo.180 

Fazendo uma interpretação literal do art. 5º, inciso LV, da Constituição, que consagra 

o princípio da ampla defesa, destaca Angélica Arruda Alvim: “Esse texto estabelece que a lei 

infraconstitucional haverá de assegurar aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 

o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. A expressão 

inerente é significativa, por um lado, que – no caso de que cuidamos – um dado recurso é 

inerente, ou, se quiser, indispensável. A expressão recurso, no caso, haverá de ser entendida 

como recurso no campo do processo. Se, de outra parte, se diz inerente, quer-se como isto 

significar que a hipótese haverá de comportar sempre a possibilidade de interpretação de 

recurso”.181 

Extraindo-se o duplo grau de jurisdição do princípio da ampla defesa, estar-se-á 

associando-o ao princípio do devido processo legal, já que a ampla defesa é garantia que 

                                                 
177 Teoria geral do processo, 7ª edição. São Paulo: Atlas, 2003, p. 48. 
178 Princípios da ampla defesa e da efetividade no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros Editores, 
2001, p. 109. 
179 Ob.cit., p. 111. 
180 Idem, p. 112. 
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decorre desse último princípio. Assim, compreendê-lo sob a ótica da ampla defesa 

praticamente não traz a lume discussões de caráter diverso das já expendidas nos itens 

anteriores. 

 

2.2.5. Princípio do duplo grau de jurisdição e princípio da isonomia 
 

 A garantia do duplo grau de jurisdição é assegurada expressamente no âmbito do 

processo penal brasileiro em razão de regras constantes do Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos e do Pacto de São José da Costa Rica, que se constituem em tratados 

ratificados pelo Estado brasileiro.  

 O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos foi adotado pela XI Sessão da 

Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e promulgado pelo 

Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, dispõe, em seu art. 14, nº 5, que: “Toda pessoa 

declarada culpada por um delito terá o direito de recorrer da sentença condenatória e da pena 

a uma instância superior, em conformidade com a lei”. 

 Já a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa 

Rica, de 22 de novembro de 1969, promulgado pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 

1992, prevê em seu art. 8º, item 2, alínea h, que: “Toda pessoa acusada de delito tem direito a 

que presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o 

processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: direito 

de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior”. 

 Nos processos penais, o duplo grau de jurisdição vem sendo considerado pelos 

doutrinadores “garantia jurídico-processual mínima, a ser concedida a todos os acusados”182, 

objetivando o reexame de sentenças ou acórdãos condenatórios sob o principal fundamento de 

que nesses processos se discute o direito de liberdade dos homens. 

Com base no disposto nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei Maior e na Convenção acima 

referida, boa parte da doutrina nacional, contrariamente à posição do Supremo Tribunal 

Federal, já vinha entendendo que a garantia do duplo grau teria sido erigida à categoria de 

garantia constitucional, levando-se em conta que os tratados internacionais sobre direitos 

                                                                                                                                                         
181 Princípios constitucionais do processo, in Revista de Processo, nº 74. São Paulo: RT, 1994, p. 29. 
182 Carolina Alves de Souza Lima. O princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. Barueri, SP: Manole, 
2004,  p.94. 
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fundamentais deveriam ser recepcionados pelo ordenamento pátrio com a natureza de norma 

constitucional.183 

 Em razão do disposto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, o qual foi acrescentado 

pela Emenda Constitucional nº 45, “os tratados e convenções internacionais sobre direitos 

humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três 

quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”. 

Logo, se a convenção acima referida for submetida a novo processo de aprovação de acordo 

com o novel parágrafo – se isso se revelar possível - poderá ser erigida à qualidade de norma 

constitucional, sem que se tenha que fazer qualquer esforço de interpretação nesse sentido, o 

que possibilitará uma revisão de entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal. 

A despeito do posicionamento firmado pelo Supremo, entendemos que as normas 

contidas nos tratados e convenções sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil deveriam 

ter, no plano interno, o mesmo nível hierárquico das regras constantes do art. 5º da Carta 

Magna, por força do § 2º do mesmo artigo. Fundado, assim, no argumento de que no Brasil 

adotou-se um sistema aberto de direitos fundamentais, conclui-se que o duplo grau é uma 

garantia constitucional expressa de aplicação imediata no processo penal. 

 O princípio do duplo grau informa também o instituto do reexame necessário ou 

remessa oficial constante, notadamente, do art. 475 do CPC, que determina o envio dos autos 

do processo para o tribunal a fim de que se proceda ao reexame da causa, caso a Fazenda 

Pública tenha sucumbido no processo. Com o advento da Lei 10.352/01, o instituto em tela 

sofreu restrições na sua utilização, na medida em que se criaram duas exceções - §§ 2º e 3º, 

475, CPC – à consecução do aludido reexame: (i) quando a condenação ou o direito 

controvertido for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, incluindo o 

julgamento procedente dos embargos, em caso de execução de dívida ativa do mesmo valor; 

(ii) quando a decisão estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal 

Federal ou em súmula do mesmo tribunal ou de outro tribunal superior competente. 

 Assim, quando a Fazenda Pública sucumbir, regra geral, independentemente de 

recurso interposto por seu procurador, será obrigatoriamente a sentença submetida à 

reapreciação do tribunal, ou seja, do órgão hierarquicamente superior, só passando a produzir 

efeitos depois de sofrer o reexame necessário, o qual se revela, segundo entendimento 

doutrinário majoritário, como condição de eficácia da decisão. 

                                                 
183 Cf. Pedro Lenza. As garantias processuais dos tratados internacionais sobre direitos fundamentais. Revista de 
processo, vol. 92. São Paulo: RT, 1998, pp. 199-216. 
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 Consoante Jorge Tosta, a finalidade do reexame necessário é a defesa do interesse 

público. Para o autor, “a correlação lógica entre o reexame necessário e a proteção do 

interesse público reside exatamente no aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. A 

finalidade é evitar ou reduzir os riscos resultantes de uma sentença que eventualmente não 

tenha apreciado, de forma adequada, a lei aplicável ao caso ou os fatos levados à causa”.184 

 Prossegue o autor, afirmando que, “como em regra, o que está em discussão são 

interesses públicos indisponíveis, o sistema jurídico não se contenta com a simples 

possibilidade de os prejudicados recorrerem voluntariamente para corrigir os erros judiciais 

eventualmente existentes na sentença. Quer a lei que, independentemente da vontade dos 

Procuradores da Fazenda, a referida decisão judicial seja submetida à reapreciação obrigatória 

por outro órgão judicial hierarquicamente superior. Com isso, tem-se a garantia fundamental 

de boa justiça, finalidade perseguida pelo duplo grau de jurisdição, desde o Direito 

Romano”.185 

 Apesar de não regulado expressamente na Constituição Federal, o instituto do reexame 

necessário vem regulado em lei federal – Código de Processo Civil e legislação extravagante -

, sendo considerado, a despeito das acirradas controvérsias em torno do tema e do nosso 

entendimento pessoal de que o mesmo é inconstitucional , expressão do princípio da isonomia 

– igualdade substancial e não meramente formal -, haja vista que o tratamento desigual 

conferido à Fazenda Pública estaria amparado nos próprios interesses públicos que se visa 

tutelar em juízo. 

 Lançadas essas premissas, mister se faz perquirir se, em razão do princípio da 

isonomia, não se deveria garantir aos jurisdicionados, em geral, o duplo grau de jurisdição 

com o reexame da causa por órgão hierarquicamente superior, ao invés de reservá-lo apenas 

aos litigantes no âmbito do processo penal ou à Fazenda Pública, no processo civil, em razão 

dos bens que se busca proteger nesses processos. 

 Para Ada Pellegrini Grinover, “todos aqueles que ingressam em juízo devem ter, em 

igualdade de condições, a possibilidade de pleitear a revisão da sentença, por um tribunal 

hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão. Se tal possibilidade for reservada 

apenas a alguns, como privilégio, enquanto a outros estará vedado esse direito, não podendo 

recorrer ou recorrendo apenas ao próprio órgão de que emanou a sentença, estará de qualquer 

maneira desrespeitado o princípio constitucional da isonomia”. 186 

                                                 
184 Do reexame necessário. São Paulo: RT, 2005, p. 139. 
185 Idem, pp. 139-140. 
186 Os princípios constitucionais..., ob.cit., p. 143. 
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 Em razão de termos sustentado ser o duplo grau elemento essencial do devido 

processo legal e, portanto, imprescindível à consecução da “boa justiça”, não se revela 

possível, também em razão do princípio da isonomia, possibilitar o acesso aos tribunais para 

reexame da sentença em benefício de uns e negá-lo a outros, levando-se em conta que tal 

prática inviabilizaria o amplo acesso à ordem jurídica justa a ser igualmente possibilitado a 

todos jurisdicionados. 

 Se um dos objetivos do Estado é assegurar a paz social, o que é possível, também, 

através da utilização do processo, com todas as suas garantias, não se revela razoável 

restringir o duplo grau à proteção de certos direitos, retirando da grande massa de 

jurisdicionados a possibilidade de revisão das sentenças, quando tal garantia é plenamente 

assegurada no processo penal e nas causas em que se verifique a sucumbência da Fazenda 

Pública.  

Como se sabe, no processo civil discutem-se bens de fundamental importância, como 

questões ligadas à proteção da dignidade humana, ao estado das pessoas, direitos da 

personalidade, direitos dos consumidores, dentre tantos outros, não se justificando eventual 

discriminação em análise aos bens em disputa como comumente se faz. Através do processo 

civil, protegem-se, em certos casos, bens de igual ou superior importância àqueles tutelados 

no processo penal ou através do reexame obrigatório, motivo pelo qual revela-se equivocado 

o entendimento que a ele atribui menor relevância para fins de justificar o sacrifício de certas 

garantias como, por exemplo, a do duplo grau de jurisdição.187 

Ademais, todos os jurisdicionados, sem qualquer distinção, devem fazer jus a uma 

prestação jurisdicional adequada, proferida com segurança, passível de ser questionada com 

vistas ao seu aperfeiçoamento. Se, como antes se afirmou, o reexame necessário permite a 

proteção da Fazenda Pública contra decisões injustas ou inadequadas contra ela proferidas, o 

                                                 
187 O prof. Barbosa Moreira, em artigo escrito sobre as provas ilícitas e a Constituição, fez referência aos bens 
tutelados no processo civil e penal, afirmando: “Não se repitam aqui as velhas e desmoralizadas trivialidades 
sobre o caráter mais “grave” dos efeitos da sentença penal em comparação com os da sentença civil. Um 
pensamento superficial costuma trazer à colação, a tal respeito, a oposição entre decisões que só interessam ao 
patrimônio e decisões que afetam a liberdade pessoal. É esquecer que no âmbito civil se trata com freqüência de 
problemas relativos a aspectos íntimos e relevantíssimos da vida das pessoas, como ocorre, por exemplo, nos 
assuntos de família; e também que no processo penal pode igualmente estar em jogo apenas o patrimônio, como 
acontece quando a infração não é punível senão com a multa. No direito brasileiro – e não só nele – a expressão 
“processo civil” compreende muito mais que a atividade judicial concernente a relações jurídicas de caráter 
privado. É no processo civil que se discutem e se decidem pleitos atinentes a matérias reguladas pelo direito 
público (administrativo, tributário, internacional e – last but not least – constitucional...), em regras subtraídas, 
não menos que as de direito penal, ao poder de disposição das partes. Os interesses sujeitos à influência do 
julgamento nem sempre se cingem à esfera particular dos litigantes: podem tocar a amplas coletividades, quando 
não à sociedade como um todo”. (in Temas de direito processual, sexta série. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 118). 
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mesmo pode ser pretendido pelos particulares, através da utilização dos recursos, a fim de que 

todos tenham igualdade de armas no processo. 

 Assevera Jorge Miranda que “a igualdade de cidadãos perante a lei exige que ela se 

realize também no procedimento judicial. Conseqüentemente, não são admissíveis 

tratamentos desiguais para as partes do mesmo processo, nem a aplicação de regras 

processuais diferentes consoante as partes que litigam. O tratamento mais favorável só pode 

ser dado quando situações objetivas o justifiquem, pois também aqui não é apenas formal o 

princípio da igualdade (situações diferentes podem exigir tratamentos diferentes). (...)  

O princípio da igualdade de armas significa equilíbrio entre as partes na apresentação 

das respectivas teses na perspectiva dos meios processuais de que para o efeito dispõem e, 

sem implicar embora uma identidade formal absoluta de meios, exige que o autor e o réu 

tenham direitos processuais idênticos e estejam sujeitos também a ônus e cominações 

idênticos, sempre que a sua posição no processo for equiparável... O princípio impede a 

introdução de discriminações em função da natureza subjetiva da parte em causa”.188 

Assim, qualquer restrição, pura e simples, no âmbito do processo civil à garantia do 

duplo grau de jurisdição implica, de início, violação ao princípio da isonomia, uma vez que 

resultará na adoção de diferentes instrumentos processuais pelos litigantes, que poderá 

comprometer o resultado da prestação jurisdicional perseguida. Se o fundamento do duplo 

grau é a consecução da boa justiça, que seja ele assegurado a todos. 

  

2.2.6. Síntese parcial conclusiva sobre os diversos entendimentos apresentados 
 

 Em linhas anteriores, já expusemos nosso pensamento de que o princípio do duplo 

grau de jurisdição é princípio constitucional implícito. Procuramos trazer à colação o 

pensamento dos processualistas e constitucionalistas, os quais, em geral, vêm sustentando a 

natureza constitucional do princípio em análise com base em argumentos diversificados, 

apesar de não distanciados. 

 Sob a ótica da organização judiciária constante da Constituição Federal, o princípio 

pode ser inferido da estrutura e competência dos tribunais, os quais possuem notadamente 

competência recursal, sendo esta, aliás, a grande atribuição dos mesmos. Prevê, por exemplo, 

o art. 108, inciso II, da Constituição, que é da competência dos Tribunais Regionais Federais 

julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais 

                                                 
188 Constituição e processo civil. Revista de processo, n.98. São Paulo: RT, abril-junho de 2000, pp. 29-42, p. 37. 
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no exercício da competência federal da área de sua jurisdição, atribuição que se repete entre 

os Tribunais Estaduais pátrios nos termos das Constituições dos Estados. 

 Pode-se também argumentar com a expressa previsão constitucional do recurso 

ordinário – arts. 102, inciso II, e 105, inciso II -, de competência do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que enseja o amplo reexame da matéria julgada e 

impugnada e, portanto, leva à aplicação do duplo grau de jurisdição. Tal previsão demonstra a 

preocupação do Constituinte em estabelecer, quando possível, a revisão do julgamento por 

órgão hierarquicamente superior, preservando o duplo julgamento da causa por questões de 

segurança jurídica e para permitir a produção de uma decisão mais acertada e justa. 

 Esses argumentos são importantes, sem dúvida, mas fundamentalmente não são os 

mais relevantes, tendo em vista que a base de sustentação do princípio do duplo grau 

encontra-se na compreensão dos direitos e garantias fundamentais, bem como na própria 

compreensão dos princípios estruturantes do Estado Brasileiro, em especial, o princípio do 

Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, caput, da Constituição Federal. 

O Estado Democrático de Direito deve-se voltar à promoção da justiça social, ou seja, 

não se atendo exclusivamente à aplicação da lei posta, deve também se destinar a assegurar 

sua consecução com vistas à proteção dos direitos fundamentais e de acordo com os fins 

sociais nela preconizados. Com base nesse princípio, exige-se que sejam otimizados, em todos 

os níveis do Poder Público, os instrumentos que levam ao controle dos atos do Estado, 

maximizando os direitos fundamentais da pessoa humana, de forma que os fins públicos 

sejam orientados, em particular, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que se impõe 

a partir do entendimento normativo e axiológico do Estado Democrático de Direito.189 

Por ser informado pelo princípio da segurança jurídica e pelo sistema de direitos 

fundamentais, especialmente pelo princípio da dignidade da pessoa humana, não se tem como 

negar a vinculação do duplo grau de jurisdição à própria estrutura desse Estado, já que tal 

princípio garante maior segurança às decisões judiciais, passíveis de serem reexaminadas por 

dois órgãos hierarquicamente distintos e, ao mesmo tempo, permite o controle interno dos 

provimentos judiciais, o que poderá resultar numa decisão qualitativamente melhor, fruto do 

exame e posterior reexame da causa. 

A compreensão do princípio fundamental e estruturante do Estado Democrático de 

Direito leva-nos, assim, à incontestável conclusão de que o mesmo, servindo de base ao 

                                                 
189 Cf. Ruy Samuel Spíndola. Princípios constitucionais e atividade jurídico-administrativa, in Dos princípios 
constitucionais: considerações em torno das normas principiológicas da Constituição, org. George Salomão 
Leite. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 265. 
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Estado pátrio, deve ser entendido como a fonte, a matriz de onde defluem os princípios que 

integram o ordenamento jurídico, inclusive, o princípio do acesso à justiça, do devido 

processo legal e do duplo grau de jurisdição, estando esse último, como se concluirá, 

intrinsecamente ligado aos dois primeiros. 

A atuação desse princípio, como antes dito, viabiliza a sustentação do referido Estado, 

na medida em que possibilita uma tutela jurisdicional mais acertada e garante a concretização 

de direitos fundamentais, como o do acesso à justiça com as garantias do devido processo 

legal. 

Voltando-se para a realidade do processo, onde o duplo grau efetivamente será 

aplicado, e realizando um exame menos genérico e mais restritivo, pode-se, sem medo de 

errar, afirmar que o mesmo, embora implícito, decorre inexoravelmente do princípio 

constitucional geral do direito de ação ou da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem 

como do princípio, também geral, do devido processo legal. 

Inicialmente, pode-se afirmar que o princípio duplo grau de jurisdição decorre da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, em razão de o recurso, instrumento viabilizador do 

duplo grau, ser considerado uma extensão do direito de ação. Assim, através de sua 

interposição, pretendendo a parte a anulação ou reforma da decisão impugnada, proferida pelo 

juízo de primeiro grau, estará a mesma tentando obter uma decisão que se revele mais 

acertada e justa, com o amplo reexame da causa, o qual possivelmente será melhor, como já 

se disse, não pelo fato de os tribunais contarem com juízes mais experientes e bem 

preparados, mas em razão de o recurso ensejar a revisão de um caso já apreciado, 

compreendido e julgado. Uma releitura do processo e da decisão final nele proferida tenderá a 

ser melhor em razão do natural aprofundamento que ela exige. 

Não havendo, outrossim, dados estatísticos exatos de todos os tribunais pátrios que 

demonstrem ser o recurso de apelação e o recurso ordinário – recursos que efetivamente 

garantem o duplo grau de jurisdição – os vilões no atraso da concessão da tutela jurisdicional, 

não há como imputar aos mesmos a responsabilidade pela demora na prestação da tutela e 

pretender a eliminação dos recursos ou a integral supressão do duplo grau do nosso 

ordenamento jurídico. Não se pode admitir isoladamente o argumento de que o dano marginal 

gerado pelo referido atraso importaria na violação do acesso à ordem jurídica justa, pois a 

questão é com certeza muito mais complexa. 

Além disso, a grande problemática do processo contemporâneo: de como conciliar 

efetividade e segurança jurídica impõe uma série de discussões, que pressupõem o 

entendimento de diferentes princípios constitucionais. A adoção de qualquer alternativa que 
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leve à supressão de recursos ou ainda à limitação dos mesmos, pura e simples, se por um lado 

pode resultar numa – eventual - maior celeridade/efetividade na solução dos conflitos, pode, 

por outro, implicar a violação de direitos e garantias fundamentais expressamente previstas na 

Constituição, que decorrem dos princípios do Estado Democrático de Direito, da segurança 

jurídica, do acesso à justiça, etc. 

 A análise do duplo grau sob a ótica do devido processo legal, como garantia de 

legitimação da prestação jurisdicional, é também necessária, embora entendamos que o acesso 

à ordem jurídica justa pretendido pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional 

só possa ser alcançado com a realização de um processo, segundo as garantias do devido 

processo, inclusive com a garantia do duplo grau. Pensar em obtenção de tutela jurisdicional 

adequada e justa sem que estejam presentes as garantias decorrentes do devido processo legal 

é o mesmo que impedir a consecução do direito de acesso à justiça. Daí porque, quando se 

objetiva compreender os direitos e garantias estatuídas em ambos os princípios, constata-se 

serem os mesmos indissociáveis por ser o acesso efetivamente viabilizado através da 

realização do devido processo.  

Para melhor compreensão, porém, do duplo grau, entendemos ser indispensável a 

abordagem do devido processo, pois acreditamos que referida garantia – duplo grau – de 

natureza constitucional, integra o conteúdo processual da cláusula do due process na 

qualidade de elemento essencial, voltado à viabilização da concessão da adequada e justa 

tutela pretendida pela parte, através do reexame e rejulgamento da causa por outro órgão 

jurisdicional hierarquicamente superior. Da mesma forma, através da atuação de pelo menos 

mais um órgão jurisdicional no julgamento da causa, há a possibilidade de promover o 

controle interno das decisões judiciais, evitando a prática de arbitrariedades, superando, em 

certos casos, a falta de zelo na condução dos processos e perseguindo, como já se afirmou, a 

decisão mais acertada para o caso, do ponto de vista fático-probatório e jurídico. 

Conferir todo o poder de decisão dos conflitos a um só órgão, ciente de todas as 

mazelas que vêm afligindo o Judiciário brasileiro – falta de recursos, venda de decisões 

judiciais, número de juízes, em certos lugares, incompatível com o número de processos a 

julgar -, é colocar em risco a segurança das decisões judiciais, o acesso à ordem jurídica justa, 

é, em resumo, inviabilizar o Estado Democrático de Direito, já que o duplo grau é garantia 

fundamental de boa justiça.190 

                                                 
190 Cf. Nelson Nery Junior. Teoria geral dos recursos, ob.cit., p. 35. 
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Cremos, ainda, ser possível estabelecer uma correlação entre o princípio do duplo grau 

e o princípio da ampla defesa. Porém, preferimos tratar o duplo grau como garantia decorrente 

do acesso à justiça e do devido processo legal, em primeiro lugar, porque o efetivo acesso não 

será possível sem as garantias do devido processo, em segundo lugar, porque é a partir da 

compreensão desse princípio que derivam todos os outros, uma vez considerado a base de 

sustentação dos demais. Entendemos, assim, ser mais apropriado defender que o duplo grau é 

uma manifestação do devido processo do que do princípio da ampla defesa, deste também 

decorrente. 

Por todos os motivos amplamente expostos, cremos que o princípio do duplo grau de 

jurisdição encontra-se implicitamente previsto na Constituição Federal e pode ser extraído da 

compreensão do princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e dos princípios 

gerais do acesso à justiça e do devido processo legal.  

É importante destacar, ainda, que a supressão ou a radical limitação do duplo grau no 

processo civil não seria possível, já que haveria flagrante violação ao princípio da isonomia 

que assegura a todos tratamento igualitário no processo. Admitir o duplo grau no processo 

penal e o reexame necessário nos processos em que a Fazenda Pública tenha sucumbido, 

negando-o ou limitando-o nos demais, sem que haja fundamento relevante para isso, resultaria 

na concessão de diferentes armas às partes para viabilização de sua proteção. 

 Como veremos adiante (item 3.1.), o princípio em análise, como qualquer outro 

princípio constitucional, expresso ou implícito, pode sofrer restrições, desde que previstas na 

própria Constituição, ou sejam por ela autorizadas, quando houver reserva legal, ou quando 

com ela não se revelarem incompatíveis, aplicando-se o princípio da proporcionalidade. É 

preciso, assim, desde logo destacar, que as restrições legais não se revelam possíveis 

simplesmente por ser o princípio implícito, como sustenta boa parte dos doutrinadores pátrios, 

mas em razão de os direitos e garantias fundamentais e, por conseguinte, os princípios que os 

absorvem, não serem, em qualquer hipótese, interpretados de forma absoluta.191 

 

                                                 
191 Segundo Teresa Arruda Alvim Wambier, “é necessário que se assuma, como dissemos antes, haver uma 
correspondência íntima entre princípios jurídicos e valores. Princípios jurídicos incorporam valores. Como pode 
haver colisão entre valores, pode, correlatamente, haver colisão entre princípios, que deve necessariamente, ser 
“resolvida” em face do caso concreto. Parece, todavia, não ser possível organizar os princípios, em tese, de 
forma escalonada e hierarquizada. É impossível, também, ao que tudo indica, estabelecer o peso que têm. O que 
se percebe, pois, é que os princípios não comportam um tratamento RIGÍDO.” (Controle das decisões judiciais 
por meio de recursos de estrito direito e de ação rescisória: recurso especial, recurso extraordinário e ação 
rescisória: o que é uma decisão contrária à lei?. São Paulo: RT, 2002, p. 80) 
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3. O princípio do duplo grau de jurisdição na visão do Supremo Tribunal Federal 
 

 O Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, pronunciou-se no sentido de 

rechaçar a natureza constitucional do princípio do duplo grau de jurisdição, reconhecendo a 

inexistência de obrigatoriedade na sua garantia, seja porque não está expressamente previsto 

na Carta Magna, seja porque a própria Constituição estabelece hipóteses de instância única. 

 Para ilustrar o posicionamento do Supremo, passamos a transcrever os julgados que 

seguem abaixo, incluindo decisões criminais, as quais demonstram que até mesmo em causas 

dessa natureza, o STF, a despeito do previsto no Pacto de São José da Costa Rica, vem 

rechaçando a natureza constitucional do duplo grau de jurisdição. 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. CRIMES DOLOSOS 

CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA 

FÁTICA. SÚMULA 279-STF. PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DO DUPLO 

GRAU DE JURISDIÇÃO. (...) IV. – Não há, no ordenamento jurídico constitucional 

brasileiro, a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Prevalência da 

Constituição Federal em relação aos tratados e convenções internacionais. (...) VI. – 

Agravo não provido. (AI 513044 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Carlos Velloso, 

julgamento 22/02/2005, 2ª Turma, DJ 08-04-2005, pp-00031). 

 

EMENTA: - Depósito para recorrer administrativamente. – Em casos análogos ao 

presente, relativos à exigência do depósito da multa como condição de admissibilidade do 

recurso administrativo, esta Corte, por seu Plenário, ao julgar a ADI 1.049 e o RE 

210.246, decidiu que é constitucional a exigência desse depósito, não ocorrendo ofensa ao 

disposto nos incisos LIV e LV do artigo 5º da Carta Magna, porquanto não há, em nosso 

ordenamento jurídico, a garantia ao duplo grau de jurisdição.(...) Recurso extraordinário 

conhecido e provido. (RE 356287/SP – São Paulo, Rel. Min. Moreira Alves, julgamento 

19-11-2002, 1ª Turma, DJ07-02-2003, pp-00047). 

 

EMENTA: ACÓRDÃO QUE, EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, CONDENOU O 

RECORRENTE COM BASE NA PROVA DOS AUTOS, PRETENSÃO DE REEXAME 

DA MATÉRIA DE FATO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Questão insuscetível de 

ser apreciada ante a impossibilidade de reexaminar-se em sede extraordinária a matéria de 

fato, ainda que em processo criminal de competência originária do Tribunal de Justiça, 

não sendo o  duplo grau de jurisdição uma garantia constitucional (RHC 79.785, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence). Agravo regimental desprovido. (AI 248761 AgR/RJ – Rio de 
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Janeiro, Rel. Min. Ilmar Galvão, julgamento 11/04/2000, 1ª Turma, DJ 23-06-2000, pp-

00010). 

 

EMENTA: I. Duplo grau de jurisdição no Direito brasileiro, à luz da Constituição e da 

Convenção Americana de Direitos Humanos. 1. Para corresponder à eficácia instrumental 

que lhe costuma ser atribuída, o duplo grau de jurisdição há de ser concebido, à moda 

clássica, com seus dois caracteres específicos: a possibilidade de um reexame integral da 

sentença de primeiro grau e que esse reexame seja confiado a órgão diverso do que a 

proferiu e de hierarquia superior na ordem judiciária. 2. Com esse sentido próprio – sem 

concessões que o desnaturem – não é possível, sob as sucessivas Constituições da 

República, erigir o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as 

previsões, na própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na 

área cível, já, particularmente, na área penal. 3. A situação não se alterou, com a 

incorporação ao Direito brasileiro da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto 

de São José), na qual, efetivamente, o art. 8º, 2, h, consagrou, como garantia, ao menos na 

esfera processual penal, o duplo grau de jurisdição, em sua acepção mais própria: o direito 

de “toda pessoa acusada de delito”, durante o processo, “de recorrer da sentença para juiz 

ou tribunal superior”. 4. Prevalência da Constituição, no Direito brasileiro, sobre 

quaisquer convenções internacionais, incluídas as de proteção aos direitos humanos, que 

impede, no caso, a pretendida aplicação da norma do Pacto de São José: motivação. II. A 

Constituição do Brasil e as convenções internacionais de proteção aos direitos humanos: 

prevalência da Constituição que afasta a aplicabilidade das cláusulas convencionais 

antinômicas. (...) III. Competência originária dos Tribunais e duplo grau de jurisdição. 1. 

Toda vez que a Constituição prescreveu para determinada causa a competência originária 

de um Tribunal, de duas uma: ou também previu recurso ordinário de sua decisão (CF, 

arts. 120, II, a.; 105, II, a e b; 121, § 4º, III, IV e V) ou , não o tendo estabelecido, é que o 

proibiu. 2. Em tais hipóteses, o recurso ordinário contra decisões de Tribunal, que ela 

mesma não criou, a Constituição não admite que o institua o direito infraconstitucional, 

seja lei ordinária seja convenção internacional: é que, afora os casos da Justiça do 

Trabalho – que não estão em causa – e da Justiça Militar – na qual o STM não se superpõe 

a outros Tribunais -, assim como as do Supremo Tribunal, com relação a todos os demais 

Tribunais e Juízos do País, também as competências recursais dos outros Tribunais 

Superiores – o STJ e o TSE – estão enumeradas taxativamente na Constituição, e só a 

emenda constitucional poderia ampliar.  3.  À falta de órgãos jurisdicionais ad quo, no 

sistema constitucional, indispensáveis a viabilizar a aplicação do princípio do duplo grau 

de jurisdição aos processos de competência originária dos Tribunais, segue-se a 

incompatibilidade com a Constituição da aplicação no caso da norma internacional de 
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outorga da garantia invocada. (RHC 79785/RJ – Rio de Janeiro, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, julgamento 29-03-2000, Tribunal Pleno, DJ 22-11-2002, pp-00057). 

 

O parágrafo terceiro do art. 5º da Lei Maior, acrescentado pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 8.12.2004, poderá propiciar a revisão do posicionamento do Supremo 

consolidado no sentido de inadmitir a constitucionalidade da garantia do duplo grau, em 

especial no âmbito dos processos criminais para os quais tal garantia vem assegurada no Pacto 

de São José da Costa Rica ratificado pelo Brasil. 

Prevê o novo parágrafo 3º: “Os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais”. 

Assim, em sendo admitida a submissão do referido pacto à nova aprovação pelo 

Congresso Nacional, nos termos do acima disposto, poderão as normas nele contidas serem 

definitivamente elevadas ao patamar de norma constitucional, ficando superada a polêmica 

que se travou em torno de sua categoria e hierarquia, reconhecendo-se, outrossim, a natureza 

constitucional do princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente, nos processos penais. 

 

 

4. O duplo grau de jurisdição e o direito estrangeiro: alguns exemplos 
 

4.1. Direito português  
  

Apesar de a Constituição Portuguesa dispor sobre a organização judiciária e, por 

conseguinte, prever vários graus de jurisdição, vem contando com mais adeptos o 

entendimento de que o princípio do duplo grau de jurisdição não teria assento constitucional, 

de modo a submeter todas as causas a reexame por órgão hierarquicamente superior.192 

Para o ilustre J.J. Canotilho, a compreensão do duplo grau em seu sentido mais restrito 

importa na “possibilidade de obter o reexame de uma decisão jurisdicional, em sede de 

mérito, por um outro juiz pertencente a um grau de jurisdição superior (‘instância de segundo 

                                                 
192 Cf. J.J. Gomes Canotilho, ob.cit., p. 620; Armindo Ribeiro Mendes. Recursos em processo civil, 2ª edição. 
Lisboa: Lex, 1994, p. 99. 
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grau’)”. Para o autor, “a existência de um duplo grau impõe-se em matéria penal (CRP, artigo 

32.º/1) como exigência constitucional ineliminável da garantia dos cidadãos”.193 194  

Embora questione sua generalização em sede civil e administrativa, adverte que tal 

princípio terá razão de ser em processos que envolvam sanções particularmente agressivas 

para os cidadãos, como os processos de falência e processos disciplinares com penas graves. 

 Armindo Ribeiro Mendes revela, em sua obra já referida, a existência, também entre 

os doutrinadores lusos, de divergências acerca da manutenção ou não do sistema do duplo 

grau, em particular do recurso de apelação. Cita Duarte Nazareth que assevera: “É sob o 

domínio das idéias democráticas que se tem combatido com mais ardor estes princípios (o da 

existência do duplo grau de jurisdição e o princípio do direito de apelação), e reclamado a 

supressão do tribunal de apelação, por constituir uma aristocracia judiciária, e representar uma 

superioridade hierárquica, repugnante às idéias egalitárias (sic)”.195 

 Para o autor, contudo, levando em conta que a lei constitucional, ao tratar da 

organização judiciária, pressupõe a existência de tribunais de primeira instância e tribunais 

recursais, não lhe parece possível que o legislador ordinário possa suprimir em bloco os 

recursos ou mesmo esses últimos órgãos.196 

 No âmbito do Código de Processo Civil Português, verifica-se a existência de regras 

que limitam a interposição de recursos ordinários - apelação, revista e agravo – em função do 

valor da causa. Assim, só se admite recurso ordinário nas “causas de valor superior à alçada 

do tribunal de que se recorre desde que as decisões impugnadas sejam desfavoráveis para o 

recorrente em valor também superior a metade da alçada desse tribunal”. (art. 678.º, 1). 

 O duplo grau é assegurado pelos recursos de apelação e de agravo, conforme se extrai 

do disposto nos arts. 691.º e 733.º. 

 O recurso de apelação, historicamente mais ligado ao duplo grau de jurisdição, possui 

características semelhantes ao recurso disciplinado no ordenamento pátrio, ensejando, em 

geral, o rejulgamento da causa com base nos mesmos elementos e provas que serviram de 

base ao julgamento realizado em primeira instância (revisio prioris instantiae). Admite-se, 

excepcionalmente, conforme se vê do art. 712.º, nº 3, a dedução de novos fatos e apresentação 

de novas provas. 

                                                 
193 Ob.cit., p. 621. 
194 Nesse sentido, ressalta Armindo Ribeiro Mendes que no âmbito do processo criminal a garantia do duplo grau 
de jurisdição está assegurada “quanto às decisões condenatórias e às decisões respeitantes à situação do argüido 
face à privação ou restrição de liberdade ou a quaisquer outros direitos fundamentais”. (ob.cit., p. 103) 
195 Ob.cit., p. 97. 
196 Idem, p. 101. 
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 Além do que, pelo que se extrai do art. 715.º, 1 e 2, poderá o tribunal, em certos casos, 

ampliar sobremaneira seu conhecimento sobre matérias não enfrentadas em primeiro grau, já 

que mesmo declarando nula a sentença poderá conhecer do objeto da apelação para fins de 

suprir as nulidades verificadas na decisão.197 A autorização legal acabará por autorizar 

verdadeiro ius novorum, pelo menos no que diz respeito às hipóteses previstas nas alíneas b a 

d do nº 1 do art. 668.º, pois haverá nova decisão, agora sobre o fundo da causa. 

 Por fim, destaca-se que a apelação também é recebida no efeito suspensivo (art. 692.º, 

1), sendo excepcionais os casos que autorizam sua imediata efetivação (art. 692.º, 2). 

 

4.2. Direito Francês 
 

A Revolução Francesa é considerada um marco no estudo do duplo grau de jurisdição, 

pois foi em razão dos acontecimentos que a determinaram que tal princípio veio a ser 

abraçado pelos revolucionários, gerando influência sobre diversos outros ordenamentos, que 

buscaram se inspirar nos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Através da criação do 

Tribunal de Cassação, em 1790, órgão político de controle de decisões judiciais, e mais tarde 

por meio da Corte de Cassação, já atuando como órgão jurisdicional, instituiu-se a 

possibilidade de revisão das decisões judiciais, com vistas a assegurar a correta aplicação da 

lei e a igualdade de todos.  

 A iniciativa francesa refletiu-se aqui no Brasil, tendo sido introduzida expressamente 

na Constituição de 1824 a garantia do duplo grau de jurisdição. 

 Desde então, muitas transformações se operaram no sistema processual francês, não 

havendo mais, como outrora, previsão irrestrita de tal garantia, ao contrário, pode-se dizer que 

o ordenamento francês é um dos que mais limitações estabelece, nos dias de hoje, ao duplo 

grau de jurisdição. 

 A despeito das inúmeras exceções legalmente previstas, boa parte dos doutrinadores 

continuam defendendo o sistema de revisão autorizado pelo duplo grau, sob diversos 

fundamentos. 

 Roger Perrot assevera que “a regra do duplo grau de jurisdição sempre foi considerada 

como uma garantia fundamental”. Para ele, a justiça dos homens é falível: suas decisões 

podem conter erros ou revelar a incompetência do julgador. É, portanto, razoável oferecer aos 

                                                 
197 “Art. 715.º - 1. Embora o tribunal de recurso declare nula a sentença proferida na 1.ª instância, não deixará de 
conhecer do objecto da apelação. 2. Se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, 
designadamente por as considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender que a 
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litigantes a possibilidade de submeter o julgamento ao conhecimento de dois órgãos 

jurisdicionais sucessivamente.198 

Adverte o ilustre autor que não se pode perder de vista que a jurisdição de segundo 

grau se beneficia de todo o trabalho de pesquisa e de debate que teve lugar em primeiro grau, 

de tal maneira que as discussões se tornarão mais claras, levando-se a pensar que a decisão de 

segundo grau será melhor que o julgamento ocorrido em primeira instância.199 

Mais recentemente, Nicolas Molfessis, discutindo a constitucionalidade do princípio 

do duplo grau, chama a atenção também para sua importância, destacando seu papel essencial 

no âmbito da organização judiciária, como forma de assegurar ao jurisdicionado o direito de 

que seu litígio seja julgado por dois órgãos jurisdicionais distintos, situados em diferentes 

níveis na hierarquia judiciária. Da mesma forma, destaca que a credibilidade da justiça está 

ligada à visão binária do processo em relação ao jurisdicionado.200 

A propósito, o Conselho Constitucional Francês tem se recusado a incluir o princípio 

do duplo grau de jurisdição no bloco dos princípios constitucionais, embora, pela análise de 

suas decisões, não se possa negar que o direito de apelar e até mesmo o próprio duplo grau 

tenha alguma proteção constitucional, o que impediria, por exemplo, sua mais absoluta 

supressão.201 

Afirmam Jean Vincent et Serge Guinchard que “le Conseil d’ État considère que la 

règle du doublé degré de juridiction est un principe general du droit, le législateur seul 

pouvant y déroger. Mais le Conseil constitutionnel se contente d’estimer qu’il serait contraire 

au principe de l’égalité devant la Justice que la garantie d’un doublé degré de juridiction 

puisse dépendre de l’une des parties au procès ou du retard de la cour d´appel à se 

prononcer sans reconnaître à cette règle la valeur d´un principe general du droit d´une 

garantie de nature législative, dans une matière qui, traditionnellement, il est vrai ne connaît 

pas l´appel. Elle a néamoins une valeur ‘para-constitutionnelle’, puisque le legislateur ne 

peut y deroger em raison de circonstances particulières lorsque, dans um contentieux 

                                                                                                                                                         
apelação procede e nada obsta à apreciação daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em que revogar a 
decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos necessários”. 
198 Le principe du doublé degré de juridiction et son évolution en droit judiciaire privé français. Studi in onore di 
Enrico Tullio Liebman, volume terzo. Milano: Dott. A Giuffré Editore, 1979, pp. 1971-1993, p.1971. 
199 Idem. 
200 Protection constitucionnelle. Justices. Revue Générale de Droit Processuel – Justice et doublé degré de 
juridiction – n. 4, juill. – déc. Paris: Dalloz, 1996, pp. 17-33, p. 17. 
201 Afirma o mesmo autor: “...le Conseil constitucionnel s’est toujours refusé, jusqu’alors, à inclure le principe 
du doublé degré de juridiction dans le bloc de constitucionnalité. Mais pour autant, il serait hâtif de conclure 
que le droit d’appel n’est l’objet d’aucune protection constitucionnelle. Em effet, bien que l’analyse des 
décisions rendues par le Conseil oblige à conclure à l’absence de valeur constitucionnelle du principe du doublé 
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déterminé, la loi a posé cette règle; le fait que de nombreuses lois dérogent à cette règle 

empêche de transformer ce caractère para-constitucionnel en valeur constitutionnelle au titre 

des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République”.202 

O Código de Processo Civil francês, em seu art. 527203, prevê os seguintes meios 

recursais: apelação (arts. 542 e ss), oposição (arts. 571 e ss), oposição de terceiro (art. 582 e 

ss.), revisão (art. 593 e ss) e cassação (arts. 604 e ss), sendo os dois primeiros considerados 

ordinários e os demais extraordinários.204 Dentre os recursos citados, apenas a apelação está 

efetivamente assegurada pelo duplo grau de jurisdição, na medida em que enseja o amplo 

reexame da decisão proferida em primeira instância, por órgão hierarquicamente superior – 

Cour d’Appel, o qual poderá resultar na sua eventual anulação ou reforma (art. 542). 

O duplo grau de jurisdição, como antes afirmado, vem sofrendo profundas restrições 

no ordenamento francês, as quais se acentuaram com o Código de Processo Civil de 1976, de 

modo a provocar também relevantes alterações no recurso de apelação, por ele assegurado. 

Roger Perrot, analisando criticamente as reformas e não se mostrando muito simpático às 

mesmas, afirma que a causa fundamental dessas transformações está na tentativa de superar 

os problemas causados pela lentidão da justiça, além disso como o aumento no volume dos 

processos não encontra correspondente expansão do pessoal e estrutura judiciária, expande-se 

a idéia de que o duplo grau de jurisdição seria um luxo excessivamente oneroso e uma fonte 

de complicações.205 

O apontado declínio do duplo grau é sentido de duas maneiras diferentes, a primeira 

através da supressão ou restrição do direito de interpor apelação, a segunda mediante a 

ampliação do conhecimento, pelo tribunal, de matérias não apreciadas e julgadas em primeira 

instância, o que se daria, em geral, pelo mecanismo da avocação, já que o efeito devolutivo, a 

rigor, possibilita a devolução para reexame de matérias efetivamente enfrentadas em primeiro 

grau. 

Roger Perrot assim define a avocação: “le pouvoir qui appartient à la juridiction du 

second degré, saisie de l’appel d’un jugement qui a statué sur une exception de procédure 

                                                                                                                                                         
degré de juridiction, elle témoigne dans le même temps que le doublé degré de juridiction ne reste pás sans 
protection constitucionnelle.” (art. cit. , p. 19) 
202 Procédure Civile, 24ª édition. Paris: Éditions Dalloz, 1996, pp. 819-820. 
203 “Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposition, les vois extraordinaires la tierce opposition, le 
recours en révision et le pourvoi en cassation”. 
204 A classificação dos recursos em ordinários e extraordinários possui justificativa diversa daquela concebida 
pelos autores pátrios. No sistema francês e italiano, os recursos ordinários obstam o trânsito em julgado da 
decisão impugnada, enquanto os recursos extraordinários pressupõem o trânsito da decisão. Estes últimos são 
similares às ações autônomas de impugnação previstas no ordenamento nacional. 
205 Art. cit., p. 1973.  
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ayant mis fin à l’instance ou qui a ordonné une mesure d’instruction (une expertise, par 

exemple, pour évaluer lê montant du dommage em matière de responsabilité civile), d’attraire 

à elle l’ensemble du litige pour lui donner immédiatement une solution définitive sur le 

fond”.206 207 

A supressão do direito de apelar, no Direito Francês, está geralmente ligada ao valor 

da causa, de modo que dependendo do valor envolvido no litígio não se autoriza a 

interposição de apelação.  

Quanto às limitações impostas ao duplo grau, fruto de conhecimento, pelo tribunal, de 

matérias não apreciadas pela primeira instância, essas podem ser verificadas em diversos 

casos autorizados em lei, senão vejamos: a) quando a parte alegar, pela primeira vez, em sede 

de apelação, compensação, ou quando pretender o julgamento de questões que tenham origem 

em intervenção de terceiros (arts. 554 e 555 do CPC Francês) ou na revelação de algum fato 

novo (art. 564); b) quando se pretender, na apelação, reunir à pretensão inicial deduzida em 

primeira instância outras demandas consideradas acessórias ou complementares (art. 566); c) 

quando houver a propositura de reconvenção em sede de apelação (art. 567); d) na hipótese do 

exercício da avocação, que autoriza o tribunal a enfrentar matérias e a julgar pedidos não 

abrangidos pela apelação, podendo resultar até mesmo na análise do mérito quando a decisão 

recorrida for interlocutória, quando não tiver decidido o mérito ou quando a causa ainda não 

se encontra madura para julgamento, já que até medidas instrutórias podem ser determinadas 

pelo órgão ad quem (art. 568). 

 Com as transformações sofridas, vê-se que mais do que uma revisão, a apelação no 

sistema francês autoriza a inovação no julgamento da causa - ius novorum. Edoardo Ricci, 

comentando as reformas sofridas pelo Código de Processo Civil Francês, no tocante à 

avocação e ao flagrante declínio do duplo grau de jurisdição, afirma que “a garantia do duplo 

grau no mérito é portanto encarada como algo renunciável a critério do órgão ad quem”.208 

Realmente surpreende como o sistema francês foi de um extremo ao outro na 

aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição. Apesar da realidade daquele país, ainda 

encontramos, no âmbito jurisprudencial, interpretações restritivas às regras aparentemente tão 

permissivas na limitação ou supressão do duplo grau, bem como o entendimento de 

                                                 
206 Art. cit., 1990. 
207 Roger Perrot, segundo Ricardo Aprigiliano, afirmou em resumo que a avocação é a “faculdade reconhecida à 
jurisdição de segundo grau de investir-se de toda a causa para julgá-la no mérito, quando rescinde ou anula uma 
decisão, seja preliminar seja de mérito”. (A apelação e seus efeitos. São Paulo: Atlas, 2003, p. 89) 
208 Il doppio grado di giurisdizione nel processo civile. Rivista di Diritto Processuale, volume XXXIII (II Serie). 
Padova: CEDAM, 1978, pp. 59-85, p. 71. 
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doutrinadores no sentido de ainda reconhecê-lo como uma garantia do processo, na busca de 

uma decisão mais justa. 

 

4.3. Direito Italiano 
 

 Assim como ocorre em relação à Constituição pátria, também a Constituição Italiana 

não prevê expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição, embora se possa associá-lo 

a outros direitos e garantias nela estabelecidos, como o direito de defesa assegurado na Lei 

Maior. Apesar das polêmicas suscitadas, prepondera o entendimento de que o duplo grau de 

jurisdição não tem assento constitucional no ordenamento jurídico italiano, o que tem levado 

alguns juristas a defender não apenas a limitação, mas a própria supressão da referida 

garantia.209 

 Dentre os recursos ordinários previstos no Codice di Procedura Civile estão a 

apelação (art. 339 e ss.), o recurso de cassação (art. 360 e ss.), a revocatória ordinária (art. 

395, ns. 4 e 5), e a regulamentação de competência (art.42 e ss.). Já os recursos 

extraordinários, que no sistema europeu pressupõem a formação da coisa julgada formal, são 

classificados, no Direito Italiano, em: revocatória extraordinária  (art. 395, ns. 1, 2, 3 e 6), a 

revocatória proposta pelo Ministério Público (art. 397) e a oposição de terceiro (art. 404 e ss.). 

Ressalte-se que o estudo do princípio do duplo grau de jurisdição no direito italiano 

está diretamente associado à análise do recurso de apelação, que permite a impugnação de 

sentença na pendência de um processo judicial por órgão diverso do que a prolatou, ainda que 

de igual hierarquia. Em razão do exposto, as discussões suscitadas sobre o duplo grau acabam 

envolvendo o próprio recurso de apelação, senão vejamos. 

 Um dos maiores defensores da limitação/supressão do duplo grau, através da 

modificação do recurso de apelação, é Mauro Cappelletti que, em seu famoso artigo – Parere 

iconoclastico sulla riforma del processo civile, defende a utilização de tal recurso apenas para 

a correção de erros de direito, ficando a análise dos fatos restrita ao órgão de primeira 

                                                 
209 Assevera Alessandro Pizzorusso: “É certo altresì che, mentre l’Assemblea costituente há ‘costituzionalizzato’  
il ricorso per cassazione, essa ha esplicitamente rifiutato di ‘costituzionalizzare’ il principio del doppio grado di 
giurisdizione. Ciò risulta dal resoconto dei lavori dell’assemblea, che attesta il voto negativo espresso nei 
confronti dell’emendamento Murgia-Mannironi il cui testo unificato così disponeva: “Contro tutte lê sentenze 
penali, Che infliggono pene detentive, è ammesso l’appello, salvo lê limitazioni poste dalla legge per i giudizi di 
lieve entità. (...) Comunque sai, il rigetto dell’emendamento Murgia-Mannironi consente di affermare che 
l’Assemblea costituente non volle vincolare il legislatore ordinário pronunciandosi a favore o contro il 
mantenimento o l’introduzione del principio del doppio grado di giurisdizione e questa conclusione ha trovato 
conferma nella dottrina e nella giurisprudenza degli ultimi trent’anni, che hanno costantemente escluso la 
‘costituzionalizzazione’ del principio”. (Sul principio del doppio grado di giurisdizione. Rivista di diritto 
processuale, volume XXXIII (II serie). Padova: CEDAM, 1978, pp. 33-58, p. 36-37). 
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instância. A proposta do autor objetiva um acesso mais rápido e efetivo à justiça, 

incompatível com o sistema do duplo grau de jurisdição. Para ele, a adoção do duplo grau não 

seria apenas um serviço à parte, mas um desserviço a outra que teria razão, partindo do 

pressuposto de que já teve seu direito declarado em primeira instância.210 

 Augusto Cerino-Canova assevera que “il problema della conservazione dell’appello 

civile nel nostro ordinamento sollecita un’indagine in nessun modo pregiudicata de scelte ed 

indicazioni della Costituzione. Credo anch’io che la nostra Carta Fondamentale non abbia 

dato alcun riconoscimento né espresso né implícito al principio del doppio grado di 

giurisdizione...”.211 

 Apesar, como se disse, do entendimento prevalecente acerca da natureza não 

constitucional do princípio em exame, muitos autores apresentaram críticas à proposta de 

Cappelletti, ressaltando a importância do duplo grau no sistema processual. Assim, mais do 

que se cogitar da pura e simples supressão da apelação, que assegura a consecução do duplo 

grau, deve-se pretender a alteração deste recurso, garantindo-se mais efetividade à decisão 

proferida em primeiro grau e, por conseguinte, ao processo. 

 Edoardo Ricci crê que a defesa da tese sustentada por Cappelletti seria precipitada, até 

porque, dentre os vários motivos apontados, afirma que a efetividade, com a obtenção de uma 

tutela célere, não pode ser construída com o sacrifício de certas garantias. Defende a aplicação 

do duplo grau de jurisdição nos moldes do modelo austríaco, que assegura a revisão da 

sentença, no juízo da apelação, sem a introdução de novos elementos. O duplo grau, assim 

aplicado, assume seu verdadeiro significado de garantia fundamental.212 

 Assim como no sistema processual francês, o italiano prevê uma série de exceções ao 

duplo grau, ora impedindo a interposição de apelação, ora permitindo o julgamento de 

matérias pela primeira vez no tribunal, quando da apreciação de tal recurso. 

 De acordo com o previsto no art. 339 do CPC italiano, pode-se interpor apelação 

contra sentença de primeiro grau, desde que não haja exclusão de tal iniciativa pela lei ou por 

acordo das partes, observado, nesse caso, o art. 360, segunda parte. É inapelável, por 

exemplo, a sentença proferida pelo juiz com base na eqüidade, nos termos do art. 114 (II), 

pois tal como se verifica com a arbitragem no Brasil, valendo-se a parte da opção pela 

                                                 
210 Parere iconoclastico sulla riforma del processo civile. Giurisprudenza italiana. Turim: Utet,1969, v. 4, pp. 
81-88.  
211 Studi di Diritto Processuale Civile. Padova: CEDAM, 1992, p. 788. 
212 Il dopio grado di giurisdizione nel processo civile. Rivista di diritto processuale, volume XXXIII (II serie). 
Padova: CEDAM, 1978, pp. 59-85, p. 73 e 84. 
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eqüidade no julgamento da causa, quando se tratar de direitos disponíveis em disputa, estará 

renunciando ao direito de apelar. 

 Da mesma forma, prevê tal dispositivo – art. 339, III – que são inapeláveis as 

sentenças proferidas pelo conciliador, segundo critério de eqüidade. 

 Estabelece, ainda, o CPC italiano hipóteses que permitem o conhecimento de matérias 

não examinadas e decididas em primeira instância, em grau de apelação, que levariam não a 

uma revisio prioris instantiae, mas a um verdadeiro ius novorum. A nova, no atual sistema, é 

considerada exceção, embora se constate serem muitas as exceções previstas no CPC 

italiano.213  

Andrea Proto Pisani afirma que embora o princípio do duplo grau de jurisdição não 

tenha status constitucional, pelo menos resguarda o processo civil, apesar das inúmeras 

situações em que a matéria litigiosa será pela primeira vez conhecida em apelação: “Dal 

nostro codice si evince che il giudice d’appello può conoscere e giudicare intorno allo stesso 

rapporto sostanziale controverso in primo grado, a seguito dell’esercizio di una serie di 

poteri d’impulso conferiti alle parti. Queste hanno discrezionalmente la possibilita di 

restringire e talvolta (vedremo in che mistura) di ampliare l’oggetto (in senso lato) del 

giudizio d’appello, rispetto all’area di cognizione e decisione che fu própria del giudizio di 

primo grado. Fatte queste considerazioni si può anticipare che l’oggetto del giudizio di 

appello si determina attraverso: a) l’appello principale (artt. 342, 329); b) l’appello 

incidentale (artt. 343,329); c) la riproposizione di domande e di eccezioni non accolte in 

primo grado (art. 346); d) la proposizione di nuove eccezioni, nuove prove, e le modificazioni 

della domanda di primo grado (art.345)”.214  

 Acrescente-se também a essas exceções, a hipótese constante do art. 354 do CPC 

italiano que prevê que em certos casos se o processo estiver viciado e o vício não estiver 

elencado no art. 354, o juízo da apelação decidirá a lide, ainda que a sentença de primeiro 

grau se mostre inválida. Assim, ao invés da anulação dos atos do processo com o retorno dos 

autos à primeira instância para novo julgamento, o próprio tribunal passará ao julgamento da 

causa. 

                                                 
213 Ricardo Aprigliano afirma que a legislação processual de 1865 admitia a complementação das atividades de 
primeiro grau pelas partes, no juízo de apelação, autorizando-se a dedução de novas provas e exceções. O CPC 
italiano de 1942 proibiu tais práticas, adotando a apelação como uma revisio prioris instantiae. Com a reforma 
processual de 1950, passou-se a readmitir a dedução de novas exceções, provas e novos fatos em segundo grau, 
voltando ao antigo novum iudicium. Por fim, com a reforma de 1990 voltou-se a proibir naquele país a 
apresentação de novos elementos em segundo grau (art. 345 do CPC). Apesar disso, existem muitos aspectos de 
uma causa que acabam sendo decididos diretamente pelo tribunal. (ob.cit., pp. 67-68). 
214 Lezioni di Diritto Processuale Civile, quarta edizione. Napoli: Jovene Editore, 2002, pp. 480-482. 
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 Em resumo, vê-se que o sistema processual italiano é informado pelo princípio do 

duplo grau de jurisdição, o qual porém não se aplica de forma plena, sofrendo uma série de 

restrições, com vistas a se garantir, segundo os juristas daquele país, decisões mais céleres e 

efetivas. 
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Capítulo III 
O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

NO SISTEMA PROCESSUAL CIVIL PÁTRIO  
 

1. O duplo grau de jurisdição e o sistema recursal pátrio: 1.1. Os recursos 
constitucionais e sua relação com o duplo grau de jurisdição; 1.2. Os 
recursos regulados na legislação ordinária e o princípio do duplo grau de 
jurisdição – 2. Análise das exceções verificadas na aplicação do duplo grau 
de jurisdição: 2.1. Introdução; 2.2. Reflexão sobre a (in) constitucionalidade 
das exceções; 2.3. Princípio do duplo grau de jurisdição e princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade; 2.4. Princípio do duplo grau de 
jurisdição e princípio da efetividade – 3. Duplo grau de jurisdição e reexame 
necessário. 

 

1. O duplo grau de jurisdição e o sistema recursal pátrio 
 

Segundo José Carlos Barbosa Moreira, no direito processual civil brasileiro, recurso 

pode ser definido 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”.215 

No ordenamento jurídico nacional, os recursos são utilizados como meios de 

impugnação de decisões judiciais ainda não alcançadas pela preclusão e pelo trânsito em 

julgado da decisão final, que, portanto, pressupõem a pendência do processo. São interpostos 

a partir de manifestação de vontade da parte, no prazo legal, sendo utilizados com o propósito 

de ser reexaminada a decisão judicial contrariada, numa maior ou menor proporção – 

conforme a espécie recursal utilizada in concreto e o pedido deduzido no recurso. 

O sistema recursal nacional é regulado pelo princípio da taxatividade, de modo que só 

se pode considerar como sendo recurso o instrumento previsto como tal em lei, mais 

especificamente em lei federal, uma vez que o art. 22, inciso I, da Constituição Federal, prevê 

que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. No Código de Processo 

Civil, há previsão de oito espécies recursais: apelação, agravo, embargos de declaração, 

embargos infringentes, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos 

de divergência, havendo, ainda, em leis extravagantes, previsão do recurso ‘inominado’ 

utilizado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis (Lei 9.099/95) e dos embargos infringentes 

constantes da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80). 

Para melhor compreensão do duplo grau de jurisdição no sistema recursal pátrio, 

mister se faz inicialmente proceder à classificação dos recursos, conforme: 1) o objeto a que o 
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sistema jurídico visa a tutelar; 2) a matéria nele discutida. Com base na primeira hipótese, 

afirma-se que os recursos podem ser ordinários ou extraordinários; e, no segundo caso, que 

eles podem ser considerados de fundamentação livre ou de fundamentação vinculada. 

Quanto ao objeto, podem assim ser os recursos classificados em ordinários ou 

extraordinários. Recursos ordinários são aqueles descritos nos incisos I a V, do art. 496, do 

CPC, quais sejam: apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração, recurso 

ordinário. Trata-se de recursos interpostos com o objetivo precípuo e imediato de tutelar o 

direito subjetivo do recorrente, que se diz prejudicado pela existência de error in procedendo 

ou de error in judicando. Anulando-se ou reformando-se a decisão impugnada, estar-se-á 

diretamente tutelando o direito subjetivo do recorrente e indiretamente o direito objetivo, já 

que protegendo o primeiro, será, naturalmente, preservada a correta aplicação do segundo, 

criado para regular as relações jurídicas estabelecidas entre os membros de uma sociedade.216 

Já os recursos extraordinários ou excepcionais, enumerados nos incisos VI a VIII do 

art. 496, do CPC: recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência em 

recurso especial e em recurso extraordinário são interpostos objetivando, direta e 

imediatamente, a proteção do direito objetivo, o qual, se corretamente aplicado, acabará por 

permitir indiretamente a proteção do direito subjetivo do recorrente. 

Assim, levando-se em conta o objeto a que o sistema jurídico visa tutelar, vê-se que o 

recurso especial permite a tutela de leis e tratados federais, já o recurso extraordinário autoriza 

a proteção da Constituição Federal, enquanto os embargos de divergência possibilitam a tutela 

tanto do sistema normativo federal, quanto da própria Constituição, em virtude de 

viabilizarem a uniformização de interpretação das normas (constitucionais/STF; federais/STJ) 

no âmbito do respectivo tribunal. Esse é o objetivo final dos recursos em tela, ainda que sua 

interposição seja motivada pelo natural inconformismo do recorrente com a decisão através 

                                                                                                                                                         
215 Comentários...., ob. cit., p. 231. 
216 A classificação dos recursos em ordinários e extraordinários é severamente criticada pelo douto Barbosa 
Moreira, para quem a distinção mencionada “não tem relevância teórica nem prática”. Para o autor, a distinção 
entre recursos ordinários e extraordinários é nítida e importante em alguns sistemas jurídicos, tais como o 
português e o italiano. No sistema português, os recursos denominados extraordinários (revisão e oposição de 
terceiro) se diferenciam com precisão dos recursos ordinários, tendo em vista que a interposição desses últimos 
impede o trânsito em julgado da decisão, enquanto que a decisão já se considera transitada em julgado mesmo 
que ainda suscetível de impugnação por algum dos primeiros. Da mesma forma, na Itália, utiliza-se os termos 
“mezzi ordinari e mezzi straordinari para designar, respectivamente, os remédios que obstam ao trânsito em 
julgado e aqueles que, ao contrário, o pressupõem. Expressões equivalentes, com o mesmo sentido, usam a 
doutrina espanhola e suíça”. (Comentários..., ob. cit., pp. 251-252).  
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deles atacada, pois que para quem litiga em juízo todos os atos praticados se voltam para a 

tutela de seu direito subjetivo.217 

Quanto à fundamentação, podem os recursos ser de fundamentação livre ou vinculada. 

Os primeiros admitem ampla discussão de matérias – desde que não estejam preclusas -, 

sejam elas notadamente fáticas ou jurídicas, tal como se verifica com a apelação, o agravo, os 

embargos infringentes ou o recurso ordinário. Nesses recursos, não há qualquer vinculação 

entre a crítica que se faz à decisão e o cabimento do recurso. 

Outros, no entanto, considerados de fundamentação vinculada, ensejam a discussão de 

matérias restritas, geralmente previstas em lei, de modo a impedir o amplo debate em torno da 

decisão impugnada, é o que se verifica com os embargos de declaração e, sobretudo, com os 

recursos excepcionais antes referidos. 

Assevera Barbosa Moreira que, “nos recursos de fundamentação vinculada, o 

recorrente precisa invocar o erro indicado como relevante (ou algum deles, se há mais de um), 

para que o recurso caiba, e precisa demonstrar-lhe a efetiva ocorrência na espécie, para que o 

recurso proceda. A tipicidade do erro é, pois, pressuposto do cabimento do recurso (e, por 

conseguinte, da sua admissibilidade); se o erro não for típico, o órgão ad quem não conhecerá 

daquele. A existência real do erro é pressuposto da procedência do recurso; se o erro alegado, 

típico embora, não existir, o órgão ad quem conhecerá do recurso, mas lhe negará 

provimento.”218 

Como vem sendo destacado neste trabalho, a análise do duplo grau de jurisdição está 

diretamente ligada ao estudo dos recursos, instrumentos que, em geral, viabilizam a 

consecução da aludida garantia com o reexame da decisão através deles impugnada. Por esses 

motivos, fez-se necessária a elaboração da presente introdução, passando-se em seguida à 

análise dos recursos em espécie para que possamos compreender as ligações entre os mesmos 

e o princípio do duplo grau de jurisdição.  

 

1.1. Os recursos constitucionais e sua relação com o duplo grau de jurisdição  
 

A Constituição Federal de 1988 dispôs expressamente sobre dois dos recursos 

excepcionais, quais sejam: recurso extraordinário e recurso especial, e sobre um recurso 

                                                 
217 Sobre os recursos extraordinários, afirma Nelson Luiz Pinto que “somente de uma forma reflexa ou mediata 
protegem estes recursos o direito subjetivo da parte, apesar de ser este o objeto psicológico direto que impulsiona 
a parte a recorrer. Entretanto, para o sistema não importa a eventual injustiça da decisão no caso concreto, ao se 
examinar esses recursos, pois foram eles criados especialmente para garantir a integridade do sistema jurídico 
federal e o respeito a disposições constitucionais”. (Manual...., ob. cit., p. 37). 
218 Comentários..., ob. cit., p. 251. 
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ordinário, assim denominado, quando tratou da competência do Supremo Tribunal Federal 

(art. 102, incisos II e III) e do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, incisos II e III). 

É importante destacar que, como qualquer outro tribunal, o Supremo Tribunal Federal 

e o Superior Tribunal de Justiça possuem competência originária e recursal, porém, em 

relação a essa última, distinguem-se dos demais, por possuírem competência recursal não 

apenas ordinária, mas também, e principalmente, extraordinária, ou seja, competência para 

processar e julgar, além dos recursos ordinários – como os outros tribunais pátrios -, os 

recursos excepcionais: recurso extraordinário (STF), recurso especial (STJ) e embargos de 

divergência (STF e STJ).  

Essa atribuição exclusiva do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça é inerente às próprias funções por eles exercidas, uma vez que são órgãos de 

superposição aos quais incumbe, respectivamente, a guarda da Constituição e a proteção e 

uniformização de interpretação das leis federais infraconstitucionais. Os recursos especial e 

extraordinário, como antes afirmado, não são interpostos objetivando, pura e simplesmente, a 

proteção do direito subjetivo das partes, mas, precipuamente, a tutela do direito objetivo, no 

plano constitucional e federal infraconstitucional, pelo menos sob a ótica do legislador, que os 

concebeu para esse fim. 

Os recursos em questão são considerados recursos excepcionais, de fundamentação 

vinculada, que se prestam à discussão exclusiva de questão constitucional (RE)219 e questão 

federal (REsp)220, os quais para serem corretamente interpostos dependem do preenchimento 

de uma série de requisitos, dentre os quais o esgotamento de todos os recursos ordinários e o 

prequestionamento da matéria jurídica a ser neles ventilada. Assim, regra geral, quando se 

chega aos aludidos tribunais superiores, é provável que a questão já tenha sido discutida e 

decidida em primeiro e segundo graus de jurisdição, o que, em hipótese alguma, poderá 

autorizar o entendimento de que os mesmos estariam agindo como órgãos de terceiro ou 

quarto grau de jurisdição em razão de suas características. 

                                                 
219 Dispõe o art. 102, inciso III, da CF, que: “Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 
Constituição, cabendo-lhe: III – julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face 
desta Constituição; d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal”.  
220 Prevê o art. 105, inciso III, da CF, que: “Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III – julgar, em recurso 
especial, as causas decididas em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais 
dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou 
negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei federal 
interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.”.  
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Apesar de serem consideradas, sob o aspecto de sua competência recursal, como cortes 

revisoras de questões jurídicas, não funcionam, salvo em casos excepcionais a que faremos 

referência em seguida, como órgãos de hierarquia superior que promovem o amplo reexame 

das decisões judiciais, seja pela posição que assumem na organização judiciária nacional, seja 

pela restrição existente às matérias que, através dos recursos excepcionais, podem ser 

discutidas. Além disso, como os recursos excepcionais pressupõem o esgotamento dos 

recursos ordinários, o duplo juízo de mérito, ensejado pelo duplo grau, geralmente não se dá 

em razão do julgamento daqueles, mas antes pelo julgamento desses que os antecederam. 

Pelos motivos expostos, entendemos que os recursos excepcionais não são informados pelo 

princípio do duplo grau de jurisdição. 

Esse entendimento, contudo, não goza de unanimidade, isso porque há quem entenda 

que a simples presença da garantia constitucional dos recursos excepcionais assegura a 

inafastabilidade do direito de apelar. Se a própria Constituição resguarda o direito de recorrer 

contra decisões proferidas pelos tribunais de segundo grau (Tribunais Regionais Federais, 

Tribunais dos Estados e do Distrito Federal), não poderia o legislador ordinário impedir o 

acesso a esses tribunais, já que, em última análise, isso importaria na criação de obstáculos à 

interposição de recursos aos tribunais superiores. 

Essa linha de pensamento perdeu força com o advento da Constituição de 1988, que 

passou a admitir recurso extraordinário contra qualquer decisão depois de esgotados os 

recursos ordinários cabíveis. Assim, o pensamento supra seria hoje possivelmente aplicado 

apenas ao recurso especial.  

Orestes Nestor destaca, ainda, que “a Constituição em vigor incentivou o legislador 

ordinário a restringir o direito de apelação. Com efeito, a Carta Política anterior determinava 

que o recurso extraordinário somente fosse admissível contra as decisões de Tribunal, o que, 

sem dúvida, impedia o acesso aos Tribunais Superiores a fim de discutir as questões 

constitucionais e relativas à legislação federal. Ao ampliar o seu cabimento contra qualquer 

decisão, a Constituição tacitamente admitiu que a supressão do direito de apelar não ofende o 

direito ao devido processo legal, na medida em que garantido está o acesso à mais alta Corte, 

a fim de proteger os direitos fundamentais”.221 

O pensamento do ilustre autor, contudo, não se mostra correto, uma vez que o acesso ao 

Supremo Tribunal Federal, assegurado pela interposição do recurso extraordinário contra 

decisão interlocutória não substitui, nem se confunde com o acesso à mesma corte propiciado 

                                                 
221 Ob. cit., p. 159. 



 97

pela interposição de recurso extraordinário contra decisão final. É perfeitamente possível que 

a utilização do recurso em tela se dê tantas vezes quantas necessárias forem para fins de 

proteger o direito, no plano constitucional. A partir da análise exclusiva dessa inovação, não 

se tem como concluir que a Constituição tacitamente admitiu a supressão do direito de apelar, 

pois esse permanece necessário todas as vezes em que o acesso ao Supremo, através do 

recurso extraordinário, se der para fins de revisão da decisão final contra transgressões à 

Constituição.  

A despeito de não concordarmos com a posição do autor, cremos que o duplo grau não 

se constitui em fundamento dos recursos excepcionais, notadamente, porque, em razão de 

suas características, aliadas às funções dos tribunais superiores, não se destinam os mesmos à 

realização do duplo exame de mérito com a ampla revisão da decisão judicial contrariada. 

Quanto ao recurso ordinário, também de competência do STF e do STJ, o raciocínio se 

revela diverso. Em situações restritas, principalmente, em casos de competência originária dos 

tribunais pátrios, pode tal recurso - similar ao recurso de apelação - ser dirigido aos tribunais 

superiores com vistas ao integral reexame da decisão final sob os aspectos fático-probatório e 

jurídico, atuando as cortes em tela como verdadeiros tribunais de segundo grau.222 

Sempre se afirmou, aliás, que a previsão do recurso ordinário seria necessária, 

especialmente, para permitir que em certos casos, iniciados diretamente nos tribunais, não 

ficasse a parte desprovida do direito de recorrer, do direito de reexaminar a decisão final em 

todos os seus aspectos. 

Mesmo os ardorosos defensores da corrente, que nega a natureza constitucional do 

princípio do duplo grau de jurisdição, admitem que o único caso em que se autorizaria a 

defesa da tese de sua constitucionalidade seria em relação ao recurso ordinário previsto 

expressamente na Constituição, o que, contudo, não seria suficiente para se conferir status 

constitucional ao princípio em análise, haja vista sua excepcionalidade. 

Afirma, nesse sentido, Orestes Nestor de Souza Laspro que: “O recurso ordinário, 

sendo um recurso constitucional, garante, a esse nível, o duplo grau de jurisdição, 

configurando, aliás, o único caso no direito brasileiro em que se pode dizer que esse instituto 

                                                 
222 O art. 539 do CPC, que reproduz os arts. 102, inciso II, e 105, inciso II, da Carta Magna, nos casos de 
competência da justiça cível, prevê o cabimento do recurso ordinário para o STF, quando denegatória a decisão 
proferida no julgamento de mandados de segurança, habeas data e mandados de injunção, decididos em única 
instância pelos Tribunais Superiores; e para o STJ, quando denegatória a decisão proferida no julgamento de 
mandados de segurança, decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos 
Estados e do Distrito Federal e Territórios, bem como nas causas em que forem partes, de um lado, Estado 
estrangeiro ou organismo internacional e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País. 
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é elevado a plano constitucional”.223 Na visão do autor, em razão de estar ligado no processo 

civil a matérias extremamente específicas, não se pode concluir que a garantia do duplo grau 

possa ser ampliada para todo o sistema processual civil brasileiro.  

Conforme antes exposto neste trabalho, no nosso sentir o princípio do duplo grau de 

jurisdição está implicitamente previsto na Constituição Federal, decorrendo do princípio do 

Estado de Direito, da inafastabilidade do controle jurisdicional e do devido processo legal. 

Desse modo, não é pelo fato de constar expressamente essa garantia na Lei Fundamental, pela 

previsão do recurso ordinário, que se poderá concluir pela sua natureza constitucional. Seria, a 

nosso ver, um raciocínio simplista, superficial e distante da imprescindível análise de toda a 

sistemática processual constitucional.  

Porém, não se pode negar que o constituinte, ao disciplinar explicitamente o recurso 

ordinário, previu expressamente o duplo grau de jurisdição, pelo menos para essa hipótese, 

tendo em vista que o presente recurso revela-se como expressão do referido princípio, por 

ensejar o duplo exame de mérito por órgão hierarquicamente superior ao prolator da decisão 

(STF ou STJ), possibilitando a integral revisão da decisão impugnada. 

 

1.2. Os recursos regulados na legislação ordinária e o princípio do duplo grau 
 

Dentre os recursos regulados na legislação ordinária, mais especificamente no Código 

de Processo Civil, estão a apelação, o agravo, os embargos de declaração e os embargos 

infringentes. 

A apelação é o recurso de natureza ordinária, de fundamentação livre, interposto 

contra sentença, seja terminativa ou definitiva, com o propósito de reformá-la ou anulá-la, 

quer tenha havido, respectivamente, error in judicando ou error in procedendo no seu 

proferimento. 

Desde que a discussão sobre dada questão não esteja preclusa, é possível, através da 

apelação, discutir-se amplamente a sentença prolatada pelo órgão jurisdicional de primeiro 

grau, questionando-se matérias fáticas-probatórias ou jurídicas. No âmbito doutrinário, é 

considerado o recurso por excelência, que permite a mais ampla devolução das matérias 

decididas e impugnadas a órgão jurisdicional hierarquicamente superior, objetivando o 

reexame da causa, daí porque está indissociavelmente ligado ao princípio do duplo grau de 

jurisdição, que visa justamente assegurar a revisão do julgamento por órgão diverso e superior 

ao prolator da decisão. 

                                                 
223 Ob. cit., p. 156. 
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Assim, qualquer restrição que se faça à interposição do recurso de apelação implicará, 

em princípio, na limitação da garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, motivo pelo 

qual deverá também tal exceção estar amparada constitucionalmente. A análise das exceções 

constantes do sistema processual civil pátrio e de sua respectiva (in) constitucionalidade será 

feita no item seguinte, bem como no capítulo 3 deste trabalho. 

No capítulo II, item 1.1, fizemos referência às lições de Orestes Nestor de Souza 

Laspro, para quem o recurso de apelação é verdadeiro mecanismo de garantia do duplo grau 

de jurisdição, servindo os agravos contra as decisões de primeira instância como meios 

complementadores dessa função.  

Com efeito, os agravos são recursos interpostos para impugnar decisões interlocutórias 

proferidas em primeiro ou segundo grau de jurisdição e até no âmbito dos tribunais 

superiores, sob a alegação de existência de vício de julgamento (error in judicando) ou vício 

de procedimento (error in procedendo). São também recurso de natureza ordinária e 

fundamentação livre, que objetivam a reforma ou anulação da decisão interlocutória atacada, 

podendo ser interpostos na forma de agravo retido, agravo de instrumento e agravo interno, 

conforme tenha sido a decisão proferida em primeiro ou segundo grau de jurisdição e de 

acordo com a hipótese que ensejou a interposição do recurso. 

Entendemos, com base no pensamento desenvolvido pelo autor, que, de fato, os 

agravos interpostos contra decisões de primeiro grau (agravo retido e agravo de instrumento) 

seriam, em caráter complementar, instrumentos de garantia do duplo grau, raciocínio também 

aplicável ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada em 

segundo grau, que inadmite recurso extraordinário ou recurso especial, com fulcro no art. 544 

do CPC. 

É preciso destacar que os agravos supra-referidos ensejam a revisão da decisão 

interlocutória contrariada por órgão diverso e hierarquicamente superior àquele que a 

proferiu, seguindo o raciocínio desenvolvido na compreensão do duplo grau. Cremos, 

contudo, que o caráter complementar desse instrumento na garantia do duplo grau se justifica 

em razão de o recurso em tela não assegurar, em geral, o reexame da causa, justamente por se 

dirigir à impugnação de decisão interlocutória; ou seja, a devolutividade por ele ensejada é 

infinitamente menor que a observada no recurso de apelação. 

Não estaria, assim, havendo frontal violação ao princípio do duplo grau se o sistema 

processual civil pátrio tivesse adotado o princípio da irrecorribilidade das decisões 

interlocutórias em separado (decorrente do princípio da oralidade), tal como ocorre nos 

Juizados Especiais Cíveis e nos processos trabalhistas, desde que assegurada a ampla 
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impugnação das decisões interlocutórias ao final, com a revisão da sentença pelo “recurso de 

apelação”, ou a possibilidade de contrariá-las através de mecanismos autônomos de 

impugnação, como se dá com o mandado de segurança.  

Por esses motivos é que não vislumbramos o recurso de agravo como sendo de 

indispensável previsão para que se assegure a aplicação do duplo grau de jurisdição. 

Quanto aos embargos de declaração, regulados nos arts. 535 a 538 do CPC, cumpre 

salientar que se trata de recurso ordinário, de fundamentação vinculada, porque se presta 

apenas para discutir omissão, obscuridade ou contradição de decisão judicial, o qual se dirige 

ao esclarecimento ou à integração do provimento judicial pelo mesmo órgão que o prolatou. 

Em razão de a matéria impugnada ser devolvida à apreciação do próprio órgão prolator da 

decisão, há quem entenda não haver efeito devolutivo produzido por esse recurso, o qual só se 

verificaria se a devolução se desse a órgão jurisdicional superior ao prolator da decisão. 

Entendemos que todos os recursos possuem efeito devolutivo, pois em razão de sua 

interposição a matéria contrariada será sempre devolvida a um órgão jurisdicional para 

reexame, ainda que tenha sido ele o prolator da decisão atacada, como ocorre com os 

embargos em análise. Tal característica, porém, aliada ao fato de que esse recurso se volta ao 

esclarecimento ou à integração do provimento, em razão de se tratar de recurso de 

fundamentação vinculada, o impedem de ser considerado um instrumento de garantia do 

duplo grau de jurisdição. 

Por fim, sobre os embargos infringentes, disciplinados nos arts. 530 a 534 do CPC, 

ressalta-se que são recurso de natureza ordinária, de fundamentação livre, ainda que a 

discussão nele travada se volte à matéria objeto de divergência entre os julgadores do órgão 

colegiado, que pode ser interposto contra decisão não unânime proferida: a) no julgamento de 

apelação, que tenha reformado sentença de mérito; b) no julgamento procedente de ação 

rescisória. 

Trata-se de recurso interposto e julgado no próprio tribunal, onde teria sido proposta a 

ação rescisória ou julgada a apelação, ensejadoras de sua interposição. Em razão de tais 

embargos propiciarem revisão do julgamento não unânime, voltando-se ao reexame da 

matéria divergente, bem como pelo fato de serem processados e julgados pelo mesmo 

tribunal, ainda que ocorram alterações na composição do órgão julgador do recurso, 

entendemos, na esteira dos embargos de declaração, que os embargos infringentes não foram 

criados com o propósito de assegurar o duplo grau de jurisdição.  

Em situações como a do mandado de segurança, em que existem súmulas – Súmula 

169 do STJ e 597 do STF – que vedam, nessa ação, a utilização dos embargos infringentes, 
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não se vislumbra qualquer limitação ou transgressão ao duplo grau, propiciado, em tese, pela 

apelação, pelo recurso ordinário e até pelo agravo que podem ser utilizados nesses processos.  

Igualmente, as limitações impostas pelo legislador ordinário ao cabimento dos 

embargos infringentes, pela Lei 10.352, de 26 dezembro de 2001, que alterou a redação do 

art. 530 do CPC, não podem sofrer qualquer crítica; ao contrário, revelam-se consentâneas 

com o princípio da efetividade, tendo demonstrado o legislador absoluta coerência na 

tentativa de conciliar a segurança das decisões e a celeridade dos procedimentos. 

Em resumo, ratificando os entendimentos antes desenvolvidos no Capítulo II, item 1.1, 

concluímos que o princípio do duplo grau de jurisdição se volta, em particular, para garantir a 

revisão de decisões judiciais finais por órgão diverso e hierarquicamente superior ao prolator 

da decisão, sendo assegurado, especialmente, pelo recurso de apelação, pelo recurso 

ordinário, e, em caráter complementar, pelo recurso de agravo, regulado nos arts. 522 a 529 

do CPC, e art. 544 do mesmo diploma. O instituto do reexame necessário, regulado no art. 

475 do CPC, ainda que não se trate de recurso, também se revela como instrumento de 

garantia do duplo grau de jurisdição, conforme veremos mais adiante. 

 

2. Análise das exceções verificadas na aplicação do duplo grau de jurisdição 
 

2.1. Introdução  
 

Partindo do pressuposto de que o duplo grau de jurisdição é garantido pelo recurso de 

apelação, recurso ordinário e, em caráter secundário, pelo recurso de agravo, além do reexame 

necessário regulado no art. 475 do CPC, a análise das exceções abrange, conseqüentemente, o 

enfrentamento das restrições legais estabelecidas para esses instrumentos.  

Mister se faz destacar que, recentemente, em razão do advento da Lei 10.352, de 26 de 

dezembro de 2001, foi alterada a sistemática do recurso de apelação, tendo sido acrescentado 

o parágrafo terceiro ao art. 515.224 Assim, o tribunal ficou autorizado, em casos de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, a julgar a lide, se a causa versar questão exclusivamente 

de direito e estiver em condições de imediato julgamento.   

A hipótese, antes rechaçada pela doutrina e jurisprudência, sob o argumento de que 

representaria uma supressão de instância e violação ao duplo grau, já que haveria 

                                                 
224 Dispõe o § 3º do art. 515, do CPC: “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”. 
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enfrentamento de mérito, pela primeira vez, no tribunal, vem sendo recebida de braços abertos 

por quem antes a repelia, com fundamento no princípio da efetividade considerado a bandeira 

das últimas reformas processuais. 

A exceção surgida pelo advento da nova regra será analisada, sobretudo, quanto a sua 

(in) constitucionalidade no próximo capítulo. 

Da mesma forma, abordaremos as questões controvertidas acerca do duplo grau 

obrigatório também no próximo capítulo. 

As exceções mais propaladas, previstas no ordenamento processual civil pátrio, que 

restringem ou impedem a revisão da decisão final por órgão hierarquicamente superior, 

referem-se ao recurso de embargos infringentes regulado na Lei de Execução Fiscal (art.  34 

da Lei 6830/80), ao recurso inominado disciplinado no Juizado Especial Cível (art. 41 e ss. da 

Lei 9099/95), às exceções estabelecidas para o recurso ordinário, além de abranger os 

processos de competência originária dos tribunais. 

O recurso de embargos infringentes, previsto no art. 34 da Lei de Execução Fiscal, é 

cabível contra sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 

(cinqüenta) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN225, no prazo de 10 (dez) dias, sendo 

deduzidos perante o mesmo juízo, a quem caberá, após admitido o recurso, ou rejeitá-lo ou 

acolhê-lo com a conseqüente reforma da própria decisão impugnada. 

Não obstante sua denominação, vê-se que se trata de recurso inteiramente diferente 

daquele previsto no art. 496, inciso III, e arts. 530 a 534 do CPC, aplicável apenas nas 

execuções fiscais e que, assim como a apelação, é interposto para impugnar sentenças, 

embora julgado pelo mesmo órgão prolator da decisão, ou seja, o juízo a quo. Apesar das 

dificuldades verificadas na sua aplicação, em razão de o parâmetro utilizado pelo legislador 

para identificar o cabimento do recurso – sentenças proferidas em execuções fiscais de valor 

não superior a 50 (cinqüenta) OTN’s – pautar-se em indicativo econômico já extinto revela-se 

importante, pelo menos para fins exemplificativos, a análise do instrumento à luz do princípio 

do duplo grau de jurisdição. 

Conforme antes referido – capítulo 2: item 1.1 - o que se tem, no processamento e 

julgamento dos presentes embargos, em substituição ao recurso de apelação, é apenas a 

consecução do chamado duplo exame, que não se sustenta no princípio do duplo grau, e, 

portanto, não garante o reexame da decisão por órgão hierarquicamente superior. Justamente 

por não haver a possibilidade de a sentença ser reexaminada por órgão diverso de hierarquia 

                                                 
225 A extinção da OTN se deu pela Lei 7.730, de 31 de janeiro de 1989. 
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superior, é que se questiona se estaria havendo transgressão ao duplo grau, ou seja, violação a 

princípio constitucional para quem lhe reconhece tal status. 

O recurso inominado, por sua vez, previsto no art. 41 e ss. da Lei 9099/95, é interposto 

contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, sendo julgado por uma 

turma composta por três juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos 

na sede do Juizado. 

Aqui não se impediu o duplo exame por órgão diverso do prolator da decisão, como na 

hipótese antes referida, o que se inviabilizou apenas foi a realização do reexame por órgão de 

hierarquia superior, levando-se em conta que o juízo a quo e o juízo ad quem, no âmbito dos 

juizados, encontram-se no mesmo nível hierárquico. Mais uma vez, garantiu-se a 

recorribilidade com o duplo exame, porém sem que houvesse efetivamente a observância ao 

preconizado pelo duplo grau de jurisdição.226  

Djanira Maria Radamés de Sá defende a inconstitucionalidade das restrições recursais 

impostas tanto pela Lei de Execução Fiscal, quanto pela Lei dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais, uma vez que para ela não se pode admitir a hipótese de limitação do recurso de 

apelação pela legislação infraconstitucional, ainda que a garantia não esteja expressa na 

Constituição.227 

Por outro lado, o Prof. Nelson Nery Júnior, ao comentar referidas restrições, sustenta 

que o dispositivo não se revela inconstitucional justamente em razão da ausência de garantia 

do duplo grau de jurisdição na Constituição Federal.228 No mesmo diapasão, é o pensamento 

de Orestes Nestor de Souza Laspro, para quem o duplo grau não está inserto no devido 

processo legal, nem garantido pela Constituição Federal, o que autoriza o legislador ordinário 

a restringi-lo.229 

As exceções descritas devem se somar àquelas extraídas do art. 515, do CPC, 

sobretudo, agora em razão da inserção do parágrafo terceiro ao mesmo, pela Lei 10.352/01, o 

que será objeto de análise no próximo capítulo. 

Além de restrições existentes ao recurso de apelação, encontramos, ainda, outras 

referentes ao recurso ordinário - considerado verdadeira apelação dirigida aos tribunais 

superiores -, que se revelam como exceções também ao duplo grau, assegurado, em última 

                                                 
226 Conforme antes exposto – capítulo 2: item 1.1 -, autores há, como Nelson Nery Junior, Djanira Radamés de 
Sá, Orestes Nestor, que defendem que, no âmbito dos Juizados, estaria assegurada a aplicação do duplo grau de 
jurisdição, em razão do entendimento de que tal princípio se faz presente quando a decisão é revista por órgão 
diverso daquele que a prolatou, ainda que do mesmo nível hierárquico.   
227 Ob. cit., p. 102. 
228 Princípios...., p. 170. 
229 Ob.cit., pp.177-178. 
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análise, por esse recurso. Com efeito, cumpre destacar que, além de estar o recurso em tela 

previsto expressamente na Constituição de forma a garantir, em certos casos, o amplo 

reexame da causa pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça - arts. 

102, II e 105, II, da CF -, encontram-se também dispostas na Carta Magna as restrições 

estabelecidas na utilização do mesmo. Em suma, tem-se, excepcionalmente nesse caso, não 

apenas a previsão expressa do recurso, mas também de suas exceções. 

Assim, em termos de jurisdição civil, existe o cabimento de recurso ordinário, perante 

o STF contra decisão denegatória, proferida em única instância por Tribunais Superiores, em 

mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção (art. 102, inciso II, “a”, CF, e art. 

539, inciso I, do CPC). No âmbito do STJ, é cabível recurso ordinário contra decisão 

denegatória em mandado de segurança, decidido em única instância pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, bem como nas 

causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do 

outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País (art. 105, inciso II, “b” e “c”, CF, 

e art. 539, inciso II, do CPC). 

Para Orestes Nestor, o sistema criou exceção ao princípio da igualdade dentro da 

própria Constituição, “ao determinar que o recurso ordinário somente seja cabível se 

denegada a ordem. Com essa sistemática permitiu-se a esdrúxula situação em que o 

cabimento de um recurso depende do resultado da demanda o que, se ocorresse a nível de 

legislação ordinária seria considerado inconstitucional por ofender ao princípio da 

igualdade”.230 

Por fim, é importante fazer referência aos processos de competência originária dos 

Tribunais, que, muitas vezes, não admitem a interposição de recursos, principalmente os 

considerados ordinários (em sentido lato) para impugnar as decisões finais neles proferidas 

como ocorre com as causas de competência originária do STF (art. 102, inciso I, da CF). A 

propósito, cabe ressaltar que a competência dos Tribunais Superiores é, notadamente, definida 

pelo critério objetivo em razão da pessoa envolvida no litígio, ou seja, em razão das 

prerrogativas de função da respectiva pessoa, e em razão da matéria litigiosa, o que pode 

revelar, conforme o caso, um maior interesse público no processamento da causa pelo 

Tribunal eleito. 

A Constituição Federal prevê, em geral, regras relativas a alguns tribunais, tais como 

STF, STJ e Tribunais Regionais Federais, abrangendo, como se sabe, processos cuja decisão 

                                                 
230 Ob.cit., p. 156. 
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final não comportará recurso de apelação. Em certos casos, de competência originária dos 

Tribunais Superiores, dos TRF’s e dos Tribunais de Justiça dos Estados, admitir-se-á a 

interposição de recurso ordinário, garantindo-se, ainda, a recorribilidade contra decisões neles 

proferidas, através da utilização de outros recursos, tais como o especial e o extraordinário 

que, apesar de não se fundarem no princípio do duplo grau, autorizarão, em certa medida, a 

revisão do julgado. No julgamento de causas iniciadas nesses e outros tribunais nacionais, não 

se tem aplicado com freqüência o princípio do duplo grau de jurisdição, situação que se revela 

ainda mais problemática quando a causa se inicia diretamente no STF. 

Assevera Nelson Nery Junior: “relativamente à competência originária dos tribunais 

superiores, não vislumbramos nisso derrogação do princípio do duplo grau de jurisdição. Na 

verdade, quando, pela relevância da causa, é atribuída a competência a órgão superior de 

jurisdição, se está conferindo, em tese, maior segurança ao julgamento, tendo em vista a 

experiência dos juízes componentes do tribunal e, principalmente, o fato de que a decisão 

deve ser proferida por órgão colegiado, pois, como se sabe, no Brasil o primeiro grau de 

jurisdição é ordinariamente exercido por juiz monocrático”.231 

Para José Frederico Marques, a competência ratione personae dos Tribunais 

Superiores não constitui foro privilegiado, sendo fixada com base na utilidade pública e no 

princípio da ordem e da subordinação, bem como na maior independência do Tribunal 

Superior, objetivando a um só tempo a proteção da parte e a consecução da justiça.232 

Essas breves considerações acerca da (in) constitucionalidade dessa e de outras 

restrições já foram amplamente referidas no capítulo 2 deste trabalho, de modo que não nos 

alongaremos novamente a esse respeito, salvo para reafirmar no próximo item, de forma 

sistematizada, o porquê de reputarmos tais restrições como sendo amparadas ou não 

constitucionalmente. 

 

2.2. Reflexão sobre a (in) constitucionalidade das exceções 
 

Em análise anterior (capítulo 2: item 2.2.5), sustentamos que não é pelo fato de 

eventualmente ser mitigado, levando-se em conta que sofre limitações constitucionais e 

também infraconstitucionais, que se pode pretender negar a natureza constitucional do 

princípio do duplo grau de jurisdição. Da mesma forma, não é pelo fato de estar 

                                                 
231 Teoria geral..., ob.cit., p. 43. 
232 Elementos de direito processual penal, 2ª ed. rev. e atual. por Eduardo Reale Ferrari. Campinas: Milennium, 
2000, pp. 222-223. 
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implicitamente previsto na Carta Magna que o torna, por conseguinte, passível de restrição 

como sustenta grande parte dos juristas pátrios. 

Atualmente, vêm afirmando os constitucionalistas que nenhum direito ou garantia 

constitucional pode ser reputado absoluto, ou seja, nenhum deles está imune a qualquer tipo 

de restrição.233  Dessa forma, não é correto sustentar que o princípio do duplo grau de 

jurisdição pode comportar restrições por se tratar de um princípio implícito, tendo em vista 

que pode haver limitação inclusive dos princípios explícitos, desde que a mesma se revele 

razoável e, portanto, proporcional em face dos preceitos constitucionais. Da mesma maneira, 

também não é correto dizer que, em razão de decorrer do devido processo legal, o duplo grau 

estaria imune a restrições, partindo da falsa premissa de que se estaria diante de uma garantia 

constitucional expressa e, assim, absoluta. 

 As restrições a direitos fundamentais, que se encontram, em sua maioria, regulados 

por princípios constitucionais, são estatuídas em princípios também constitucionais, 

considerados contrapostos. Com efeito, justamente por possuírem status constitucional, os 

princípios que dispõem sobre direitos e garantias fundamentais só poderão encontrar 

limitações nas normas que também tenham sede constitucional ou estejam por elas 

autorizadas ou, ainda, quando proveniente da ponderação entre os preceitos constitucionais.  

 Com muita clareza, assevera David Diniz Dantas que existem três formas de se 

veicularem restrições aos direitos fundamentais, senão vejamos: “a) por meio de normas 

constitucionais (restrições diretamente constitucionais). Por exemplo, no Direito brasileiro, 

art. 5º, IV, XI e XVI, da CF/88. Nesses casos, do próprio enunciado lingüístico da norma já 

consta a limitação ao direito fundamental; b) por normas de nível inferior (v.g., com fonte na 

lei), contudo, com imposição autorizada pela Constituição (restrições indiretamente 

constitucionais). Em nosso Direito são os casos previstos no art. 5º, VII, XIII, XXXII, XV, da 

Lei Maior; c) restrições que são decorrentes do resultado da ponderação, com aplicação do 

princípio da proporcionalidade – utilizada na argumentação de conflito entre princípios – e 

que ao eleger um interesse ou valor constitucional vitorioso finda por impor limitações – no 

caso concreto – ao princípio/valor contraposto (restrições implícitas). De toda forma, em caso 

                                                 
233 Para confirmar o exposto acima, afirma Ingo Wolfgang Sarlet que: “... há que se ter em conta que da condição 
de limite material (implícito) ao poder de reforma constitucional não decorre, por si só, uma absoluta 
intangibilidade do bem protegido, já que pela sistemática adotada pelo Constituinte pátrio apenas são vedadas 
emendas (ou propostas de emendas) que resultem numa abolição efetiva ou tendencial das assim denominadas 
“cláusulas pétreas”, proteção esta que se aplica igualmente aos limites implícitos. Tal entendimento, em verdade, 
harmoniza com a concepção principiológica da dignidade da pessoa, que, na sua condição de norma (princípio), 
tolera certa relativização, respeitado, todavia, sempre também o núcleo essencial em dignidade, este sim dotado 
de atributo da intangibilidade.” (in Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 137). 
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de princípio colidente com direito fundamental, a restrição deste só será admissível se na 

espécie os princípios opostos tiverem peso superior. O que não se determina a priori, mas, à 

luz do caso concreto.” 234 

 Lançadas essas premissas e a partir das hipóteses antes descritas, impõe-se a 

verificação da constitucionalidade das exceções ao princípio do duplo grau, constantes do art. 

34 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6830/88), do art. 41 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 

9099/95), além das hipóteses que autorizam a interposição de recurso ordinário e dos casos de 

competência originária dos Tribunais Superiores. 

 No primeiro caso, que consagra a exceção na utilização do recurso de apelação na 

execução fiscal, quando a sentença a ser contrariada tiver sido proferida em processo de valor 

igual ou inferior a 50 OTN’s, a exceção foi estabelecida pelo legislador ordinário, tendo sido 

o valor da execução o critério utilizado como discrímen pelo legislador para justificá-la. 

Como veremos mais adiante, não se pode concluir pela inconstitucionalidade em caso 

de restrição ao duplo grau, pois é perfeitamente possível que a exceção esteja amparada pelo 

princípio da proporcionalidade. É o que ocorre no caso em tela, em que o valor de alçada 

serviu para impedir o acesso ao duplo grau a ambas as partes, assegurando apenas o duplo 

exame, pelo juízo a quo, amparado no fato de estarmos diante de direitos disponíveis de 

pequeno valor. 

A segunda hipótese, referente à interposição de recurso inominado contra sentença 

proferida nos Juizados Especiais, o qual é processado e julgado pela Turma Recursal 

composta de juízes de primeiro grau, vem contemplada expressamente no art. 98, inciso I, da 

Constituição Federal, tratando-se, pois, de restrição diretamente constitucional, uma vez 

prevista em norma constitucional. Ainda que assim não fosse, não encontraríamos 

dificuldades em sustentar a constitucionalidade da regra à luz do princípio da efetividade, 

levando-se em conta as peculiaridades do procedimento sumaríssimo e seu objetivo maior de 

ampliar e permitir um maior e mais célere acesso à justiça, assegurado constitucionalmente. 

 Da mesma forma, o recurso ordinário previsto na Lei Maior é cabível em situações 

restritas, estando suas exceções também previstas expressamente na Constituição, não se 

tendo como questionar sua eventual inconstitucionalidade. Pode-se, no entanto, sustentar que, 

ao se restringir o recurso ordinário, notadamente, aos casos em que os remédios 

constitucionais são denegados, não estaria a regra sendo aplicada com base no princípio da 

igualdade, levando-se em conta que o fator de discriminação é o resultado obtido no 

                                                 
234 Ob. cit., pp. 269-270. 
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julgamento da causa. Não encontramos, assim, razão que justifique a adoção de tal discrímen, 

porém não podemos sustentar a inconstitucionalidade das exceções em razão de estarem 

contidas na própria Carta Magna e não existirem, como se sabe, normas constitucionais 

inconstitucionais. 

 Em relação aos processos de competência originária dos tribunais, mais uma vez, nos 

deparamos com exceção plenamente justificável do ponto de vista constitucional, levando-se 

em conta a organização judiciária estabelecida na Lei Maior, as funções previstas para cada 

tribunal e o interesse público existente para que certas matérias e certas pessoas, em razão das 

funções que exercem, sejam julgadas pelos tribunais, garantindo maior segurança às decisões. 

Aqui, portanto, as restrições decorrem das próprias normas constitucionais, não havendo que 

se questionar, pois, a inconstitucionalidade de tais exceções. 

 
2.3. Princípio do duplo grau de jurisdição e princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade.  
 

Conforme expusemos anteriormente, pode haver restrições ao duplo grau de 

jurisdição, corolário do direito fundamental de acesso à justiça e garantia fundamental à 

viabilização do Estado Democrático de Direito e da boa justiça, por meio de normas 

constitucionais (restrições diretamente constitucionais); através de normas de nível inferior, 

uma vez autorizadas pela Constituição (restrições indiretamente constitucionais); assim como 

em razão do resultado da ponderação com aplicação do princípio da proporcionalidade 

(restrições implícitas), o que teria que ser analisado à luz do caso concreto. 

Assevera Edilsom Pereira de Farias que: “no exercício dos direitos fundamentais, 

poderá suceder que um direito se choque com outro igualmente fundamental, situação que se 

denomina tecnicamente de colisão de direitos fundamentais”.235 Tal fenômeno se verifica, em 

especial, por não serem os direitos fundamentais absolutos, podendo, desde que protegido seu 

núcleo essencial, um ceder em favor de outro direito fundamental a partir da aplicação da 

proporcionalidade. 

A solução se mostra aparentemente tranqüila para o magistrado quando os direitos 

fundamentais estão excepcionados na própria Constituição ou sujeitos à reserva da lei, 

conforme previsão também constitucional, e a lei que discipline tal restrição não se tenha 

afastado de seu núcleo essencial. Quando, no entanto, não se verifica a restrição legal, os 

juízes deverão se atentar para os bens envolvidos no conflito, sopesando-os - caso um deles 

                                                 
235 Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a liberdade de expressão e 
informação, ob.cit., p.17. 
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tenha que ser sacrificado em detrimento do outro -, bem como para os fins sociais aos quais a 

norma se dirige nos termos do artigo 5.º, da LICC.236 

Nesses casos, a jurisprudência, valendo-se do princípio da proporcionalidade, 

norteando-se pelos princípios da unidade da constituição e da concordância prática, bem como 

pelo método da ponderação, deverá sopesar os direitos e bens em conflito a fim de solucionar 

o problema surgido. 

O princípio da proporcionalidade, desenvolvido pela doutrina alemã, e o princípio da 

razoabilidade, desenvolvido pela doutrina americana, os quais são identificados como 

fenômenos de um mesmo pensamento, nasceram com o objetivo precípuo de servir de freio à 

atuação do Poder Público.237 Porém, sustenta boa parte dos juristas pátrios que se trata a 

razoabilidade de um gênero, do qual a proporcionalidade é uma espécie, apresentando-se esta 

como uma especificação daquela em alguns casos concretos.238 

Ao se analisar as definições apresentadas no âmbito doutrinário para o princípio da 

razoabilidade, vê-se que os doutrinadores, de uma forma mais genérica, costumam associá-lo 

ao valor superior: justiça, afirmando que, com base nesse princípio, os atos do Poder Público 

                                                 
236 Conforme Angel Landoni Sosa, “el principio de razonabilidad, como integrante de las reglas de la sana 
crítica, lo concebimos como una aplicación de la lógica de lo razonable, de lo humano de que nos hablara 
Recasens, tanto para la interpretación de los hechos relevantes del proceso, cuanto para la valoración de la 
prueba, así como para la aplicación de la previsión contenida en el art. 14 del CGP que le impone al tribunal el 
deber de interpretar la norma procesal teniendo en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los 
derechos sustanciales” (in Principio de razonabilidad, sana crítica y valoración de la prueba, RP 88, p. 227). 
237 Gisele Santos Fernandes Góes ressalta a divergência havida entre os doutrinadores pátrios acerca da 
compreensão dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, advertindo que há os que entendem que 
ambos teriam a mesma significação, como Gilmar Ferreira Mendes, bem como German J. Bidart Campos, e os 
que propugnam pela distinção dos princípios, como Willis Santiago Guerra Filho, Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro, Lúcia Valle Figueiredo, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Margarida Maria Lacombe Camargo e Raphael 
Augusto Sofiati. Assevera a autora que os princípios têm pontos comuns, como, por exemplo, o fato de ambos 
pretenderem o controle de arbitrariedades do Poder Público, além de serem considerados “pautas de 
interpretação e aplicação dos enunciados jurídicos, guias normativos que orientam a atuação do Poder 
Judiciário”. Dentre os critérios utilizados pelos defensores da diferenciação entre os princípios, pode-se destacar, 
segundo a mesma autora, além da origem histórica, o dimensionamento dos mesmos, de forma que a 
proporcionalidade seria o princípio dos princípios do ordenamento jurídico, estando assentada sobre a teoria da 
argumentação, em razão da necessária fundamentação que toda decisão judicial requer. Assim, seria 
dimensionada sobre três elementos, a saber: a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. 
Já a razoabilidade é considerada um princípio, mas não o princípio dos princípios, bastando para o seu exercício 
que seja dada preferência ao razoável, o aceitável socialmente na visão de Perelman ou dentro da lógica do 
razoável de Recaséns Siches. O razoável seria depreendido a partir da motivação racional, não havendo nenhum 
elemento que se agregue ou incorpore a ele. Quanto à função, a razoabilidade se limita a impedir o que é 
inaceitável ou arbitrário, possuindo, pois, função de bloqueio, ou seja, função negativa. Já a proporcionalidade, 
além da função negativa, incorpora também a de resguardo na materialização da melhor medida possível dos 
direitos constitucionais fundamentais, de forma a demonstrar sua função positiva. Possibilita, dessa forma, o 
conhecimento de sua relação com os demais princípios e regras do sistema jurídico. (in Princípio da 
proporcionalidade no processo civil: o poder de criatividade do juiz e o acesso à justiça. São Paulo: Saraiva, 
2004, pp. 55/63). 
238 Cf. Raphael Augusto Sofiati de Queiroz. Os principios da razoabilidade e proporcionalidade das normas e 
sua repercurssão no processo civil brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 44. Gisele Santos Fernandes 
Góes, ob.cit., p. 56. Entre outros autores, por esses citados. 
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devem nela se pautar, considerada que é valor superior de todo o ordenamento jurídico. 

Raphael Augusto Sofiati de Queiroz destaca que tanto doutrina quanto jurisprudência vêm 

promovendo a vinculação do princípio da razoabilidade ao princípio da legitimidade, que se 

revela pela conformidade da atuação do Estado ao interesse público. Trata-se, segundo ele, de 

uma ligação extremamente forte e íntima, sendo natural que intuitivamente se os vincule.239  

Vale-se o autor, ainda, dos ensinamentos do mestre Canotilho para demonstrar o 

sentido que se quer dar à legitimidade, afirmando que “por legitimidade entende-se aqui a 

dignidade de reconhecimento, como justa e correta, de uma determinada ordem de domínio 

(...). A legitimidade do Estado democrático-constitucional reclama simultaneamente uma 

legitimidade material e uma legitimidade processual. O processo de fixação de um 

ordenamento jurídico-constitucional é uma dimensão importante da legitimidade, 

porque os problemas de distribuição dos bens, de formação de vontade política, de 

determinação de atos estaduais, não se compadecem nem com legitimidades 

transcendentes ou ontológicas nem com qualquer processo arbitrário ou ditatorial de 

decisão (exigência de um processo democrático). Por outro lado, é indispensável a 

legitimidade material, pois uma ordem constitucional aspira à credibilidade como 

ordem justa, no sentido de que estabelece estruturas básicas de justiça assentes na força 

consensual e compromissória dos atos de domínios”.240 (grifos nossos) 

Quanto ao princípio da proporcionalidade241, leciona Willis Santiago Guerra Filho que 

o mesmo revela-se não só como o mais importante princípio jurídico fundamental, mas 

também como “um verdadeiro topos argumentativo, ao expressar um pensamento aceito como 

justo e razoável de um modo geral, de comprovada utilidade no equacionamento de questões 

práticas, não só do Direito em seus diversos ramos, como também em outras disciplinas, 

sempre que se tratar da descoberta do meio mais adequado para atingir determinado 

objetivo”.242 

                                                 
239 Ob.cit., p. 38-39. 
240 Direito constitucional, 6ª ed. Coimbra: Almedina, 1993, pp.150-151, apud Raphael Augusto Sofiati de 
Queiroz, ob.cit., p. 39. 
241 Existem inúmeras discussões doutrinárias sobre a função (ou segundo alguns, a natureza) da 
proporcionalidade no sistema jurídico, se se trata de valor, regra, critério, princípio ou postulado. Em razão do 
objetivo do nosso trabalho e para que dele não nos afastemos, apesar da reconhecida importância do debate, 
iremos adotar a teoria, que maior força possui no âmbito doutrinário, a qual compreende a proporcionalidade 
como princípio. Gisele Santos Fernandes Góes menciona, em sua obra já citada, a relação de autores que 
caracterizam a proporcionalidade como norma-princípio: Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón 
Fernández, Mauro Cappelletti, Suzana de Toledo Barros, Regina Maria de Macedo Nery Ferrari, Nelson Nery 
Junior, J.J. Gomes Canotilho, Jorge Miranda (ob. cit., pp. 69-70). 
242 Processo constitucional e direitos fundamentais. São Paulo: Celso Bastos Editor, 1999, p. 72. 
     Sustenta o autor que o princípio da proporcionalidade é o princípio dos princípios e o fato de não estar 
previsto expressamente na Constituição não impede que não o reconheçamos em vigor, invocando o disposto no 
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Sustenta Raquel Denize Stumm, com base nas lições de Canotilho e Engish, que: “O 

princípio da proporcionalidade em sentido amplo é também chamado de princípio da 

proibição do excesso, possuindo como características que o diferenciam da proporcionalidade 

em sentido estrito a exigência da análise da relação de meios e fins. A expressão ‘princípio 

da proibição do excesso’ é aplicável no âmbito do controle legislativo, onde ‘suscita o 

problema do espaço de decisão dos órgãos legiferantes’ (Canotilho, 1982, p. 198), 

questionando a adequação dos atos legislativos aos fins expressos ou implícitos das 

normas constitucionais. Às valorações do legislador não podem ser isoladas. Elas têm de 

ser relacionadas com outras valorações que estão por trás da lei e imprimem o seu 

cunho ao Direito (Engish, 1988, p. 379)”.243 (grifamos) 

Canotilho, por sua vez, leciona que “proibir o excesso não é só proibir o arbítrio; é 

impor, positivamente, a exigibilidade, adequação e proporcionalidade dos atos dos poderes 

públicos em relação aos fins que eles perseguem. Trata-se, pois, de um princípio jurídico-

material de ‘justa medida’”.244  

Do princípio da proporcionalidade, podem ser extraídos os seguintes elementos, quais 

sejam: a) adequação, que determina que as medidas adotadas pelo Poder Público sejam aptas 

a atingir os objetivos pretendidos245; b) necessidade ou exigibilidade, que impõe a utilização 

do melhor meio possível, ou seja, do meio menos gravoso e mais eficaz para o alcance dos 

objetivos pretendidos; c) proporcionalidade em sentido estrito, demonstrada a partir da 

ponderação entre sacrifício/benefício a fim de demonstrar a necessidade do ônus imposto aos 

direitos do cidadão, em razão das vantagens a serem usufruídas. 

Ao tratar do princípio da proporcionalidade, destaca ainda o Min. Gilmar Ferreira 

Mendes que o vício da inconstitucionalidade substancial pode decorrer do excesso de poder 

legislativo, o que poderá resultar em censura judicial no âmbito da discricionariedade 

legislativa ou na esfera de liberdade de conformação do legislador. Segundo ele, “a doutrina 

                                                                                                                                                         
§ 2º do art. 5.º: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e 
dos princípios por ela adotados etc.”. (ibidem, p. 62). 
243 Princípio da proporcionalidade no Direito Constitucional Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1995, pp. 78-79.  
244 Ob. cit., p. 1.214. 
245 A idéia em estudo é também adotada pela doutrina argentina. Assim, Linares Quintana reputa o elemento 
‘adequação’ de fundamental relevância para se investigar a razoabilidade da lei. Afirma o autor: “Si la ley 
procesal priva de la posibilidad de accionar, de defenderese, de producir prueba, de alegar de impugnar la 
sentencia, de ser juzgado por jueces idôneos, en términos no razoables, es inconstitucional. Debe, entonces, 
ser invalidada, como tal, dentro de los términos que instituye el derecho positivo para anular el efecto de las 
leyes violatorias de la Constitución. La idea de razonabilidad puede determinarse em forma genérica como una 
relación adecuad entre el fin y los medios; o en forma específica, ante las particularidades de cada caso 
concreto, en una casuística de amplia extensión”. (in Tratado de la Ciência Del Derecho Constitucional, 2ª ed., 
Buenos Aires: Plus Ultra, 1980, pp. 99-100) (grifamos). 
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identifica como típica manifestação do excesso de poder legislativo a violação ao princípio da 

proporcionalidade ou da proibição de excesso (Verhältnismässigkeitsprinzip; 

Übermassverbot), que se revela mediante contraditoriedade, incongruência e irrazoabilidade 

ou inadequação entre meios e fins. No Direito Constitucional alemão, outorga-se ao princípio 

da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip) ou ao princípio da proibição do excesso 

(Übermassverbot) qualidade de norma constitucional não escrita, derivada do Estado de 

Direito”.246 

A partir da conjugação dos princípios descritos nesse tópico, vê-se que o juízo de 

ponderação entre os bens confrontados poderá ser feito tanto pelo legislador, quanto pelo juiz, 

na resolução dos conflitos que lhe são apresentados, tendo em vista que atuam como 

verdadeiros limites da discricionariedade da Administração Pública. 

Na medida em que consideramos o duplo grau de jurisdição uma garantia 

constitucional, fundamental da boa justiça, implícita na Constituição e decorrente do direito 

fundamental de acesso à justiça com as garantias do devido processo, força convir que 

estamos diante de um direito fundamental que, conseqüentemente, não possui expressa 

previsão de reserva legal. A despeito de não estar assegurado expressamente na Constituição, 

salvo quanto ao recurso ordinário, possui certos limites estabelecidos na própria Constituição 

(v.g., art. 98, inciso I, art. 102, inciso I, art. 105, inciso I, CF) e também está sujeito a 

restrições implícitas, que devem ser estabelecidas com fulcro no princípio da 

proporcionalidade.  

Assim, é perfeitamente possível que o princípio do duplo grau de jurisdição, quando 

em confronto com outro princípio, também assegurado constitucionalmente, ceda à sua 

aplicação, desde que fiquem demonstradas: a legitimidade do ato normativo amparado pelo 

princípio contraposto, ou seja, a existência de interesse público na sua confecção, de modo a 

possibilitar um escorreito acesso à justiça; além, é claro, da adequação, da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito do ato normativo. Isso, em suma, vem corroborar o que 

antes se disse acerca da inexistência de direito fundamental absoluto e, portanto, princípio 

absoluto que o consagre, comportando-se restrições, desde que autorizadas direta, 

indiretamente ou mesmo, a partir da ponderação necessária, advinda da aplicação do princípio 

da proporcionalidade. 

Lançadas essas premissas teremos condições de melhor analisar a regra contida no art. 

515, § 3º, do CPC, no próximo capítulo.  

                                                 
246 Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade, 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 46-47. 
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2.4. Princípio do duplo grau de jurisdição e princípio da efetividade 
 

Reputamos necessária a abordagem do princípio da efetividade por ser o duplo grau 

constantemente questionado à luz desse princípio, mais precisamente, em razão de o duplo 

grau ser fortemente criticado por supostamente inviabilizar a celeridade processual, um dos 

aspectos inerentes ao estudo da efetividade do processo. 

Assim, compreenderemos o princípio da efetividade, objetivando demonstrar que o 

mesmo não necessariamente se contrapõe ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

Inicialmente, é imperioso destacar que ambos os princípios em foco decorrem do 

princípio processual maior, qual seja, o do acesso à justiça, insculpido no art. 5º, inciso 

XXXV, da Constituição Federal. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, por 

sua vez, foi abordado anteriormente (capítulo 1: item 5.2 e capítulo 2: item 2.2.2), tendo sido 

destacada a sua importância na compreensão dos princípios processuais constitucionais e na 

atuação da jurisdição voltada à pacificação social, a partir da concessão de uma tutela 

jurisdicional justa e eficiente concedida com base num processo desenvolvido com as 

garantias do devido processo legal. 

Cândido Rangel Dinamarco sintetiza a importância do princípio do acesso à justiça, 

quando afirma:  

“Tudo quanto foi dito ao longo da obra volta-se a essa síntese muito generosa que na 

literatura moderna leva o nome de acesso à justiça. Falar em instrumentalidade do processo ou 

em sua efetividade significa, no contexto, falar dele como algo posto à disposição das pessoas 

com vistas a fazê-las mais felizes (ou menos infelizes), mediante a eliminação dos conflitos 

que as envolvem, com decisões justas. Mais do que um princípio, o acesso à justiça é a síntese 

de todos os princípios e garantias do processo, seja a nível constitucional ou infra-

constitucional, seja em sede legislativa ou doutrinária e jurisprudencial. Chega-se à idéia do 

acesso à justiça, que é o pólo metodológico mais importante do sistema processual na 

atualidade, mediante o exame de todos e qualquer um dos grandes princípios”. 247 

Atualmente, o princípio da efetividade pode ser extraído não apenas do inciso XXXV 

do art. 5º, da CF, mas também do inciso LXXVIII do mesmo artigo, inserido na Lei Maior 

pela Emenda Constitucional nº 45, que dispõe: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

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

tramitação”. 

                                                 
247 A instrumentalidade do processo, 3ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 303. 
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Embora a efetividade possa ser considerada sob diversos aspectos e com diferentes 

significados, ressalta Delosmar Mendonça Junior que existem, pelo menos, duas faces na 

apreciação de efetividade do processo: uma ampla, geral e multivalorativa, que leva a 

perspectiva da efetividade para além de sua finalidade jurídica, estendendo a discussão para as 

esferas política, social e institucional que digam respeito à realização do acesso à ordem 

jurídica justa. “São os efeitos produzidos por políticas de aparelhamento e fortalecimento do 

poder judiciário; de recursos econômicos para a atividade jurisdicional; na universalidade da 

tutela jurisdicional, instrumentos não jurisdicionais de composição e pacificação, as despesas 

no processo, etc.” 248 

A outra face que nos leva a investigar o problema da efetividade em relação à 

otimização da técnica processual, objetivando a melhoria da atividade jurisdicional com a 

consecução de um processo que se revele justo e de resultados. 

É justamente com base nessa segunda perspectiva – ainda que não se negue a 

importância dos mecanismos antes descritos para que essa se concretize - que a doutrina em 

geral vem explicando a efetividade do processo. Nessa toada, vem sendo considerado 

processo efetivo aquele que conduz, através da tutela jurisdicional, à realização do direito 

material afirmado em juízo e que, portanto, se revele como um processo de resultados. Nesse 

sentido, tem-se a clássica lição de Chiovenda, quanto aos fins do processo: Na medida do que 

for praticamente possível, o processo deve proporcionar a quem tem um direito tudo aquilo e 

precisamente aquilo que ele tem o direito de obter. 

A efetividade, sem dúvida, é concretizada quando o processo, enquanto instrumento, 

torna possível a efetiva proteção do direito material. Não basta, pois, a previsão pura e 

simples no ordenamento pátrio de instrumentos de solução de conflitos, é preciso que os 

mesmos se revelem úteis e adequados à efetiva proteção do direito material.249  

Destaca, nesse sentido, José Roberto dos Santos Bedaque que a discussão em torno da 

independência e autonomia do processo foi superada pelo debate que se trava em torno de sua 

efetividade. Nessa perspectiva, afirma que o processo deve proporcionar a total proteção ao 

direito substancial, “isto é, somente se pode falar em efetividade do processo se o seu 

resultado for socialmente útil, proporcionando ao titular de um direito, em cada caso concreto, 

o acesso à ordem jurídica justa. Fala-se, hoje, em adequada proteção jurídica como um dos 

direitos inalienáveis da pessoa humana, incluindo-se nesse rol o direito a um processo 

                                                 
248 Ob.cit., pp. 66-67. 
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adequado e justo, que assegure ao titular do interesse protegido possibilidade de tutela 

efetiva”.250 

Por esse aspecto, não se pode negar que o recurso, assegurado pelo duplo grau, pode 

representar um instrumento necessário à obtenção da justa e adequada tutela. 

Quanto aos elementos do princípio da efetividade, destaca-se, na esteira de Delosmar 

Mendonça Junior, que são dois a serem considerados: (i) a produção de resultados, através da 

satisfação do direito material, com a eliminação do conflito e obtenção da pacificação social; 

(ii) a prestação da tutela jurisdicional, num lapso de tempo razoável. A partir desse segundo 

elemento, extrai-se a importância da tempestividade e da celeridade na compreensão da 

efetividade. Na análise do segundo elemento, afirma o autor que o princípio da celeridade 

processual é uma das manifestações do princípio da efetividade, determinante na fixação de 

prazos e tempo no procedimento. 251 

Já há muito, preocupam-se os juristas com chamado dano marginal do processo, 

gerado pelo atraso na prestação da tutela jurisdicional, ao argumento, tantas vezes referido, de 

que justiça tardia não é justiça. É incontestável, então, a importância da tempestividade na 

obtenção da efetividade, porque a demora excessiva do processo compromete a prestação 

jurisdicional aguardada e, naturalmente, a proteção do próprio direito. 

Ainda que seja questionável a assertiva de que a restrição ao duplo grau propicia 

maior celeridade processual, o fato é que aqui, segundo vêm reconhecendo os juristas pátrios, 

depara-se com uma hipótese que tem por ponto de tensão os valores da segurança jurídica, 

assegurada pelo duplo grau, e da efetividade, garantida, dentre outros, pela celeridade a ser 

alcançada através da limitação do multicitado duplo grau. Esse, como já se disse, é o grande 

dilema sobre o qual vêm se debruçando os processualistas de todo o mundo e que entendemos 

ser intransponível, embora se tente, às vezes com sucesso, amenizá-lo. 

Não se pretende aqui, dada a complexidade do tema, traçar caminhos para solução da 

questão – a qual, aliás, cremos ser insuperável – ou supervalorizar um dos princípios, de 

modo a estabelecer algum nível de hierarquia entre eles, equivocadamente. É preciso que a 

onda da efetividade, tão em voga, não venha causar a submersão da segurança jurídica, um 

dos sustentáculos do Estado de Direito e um dos principais objetivos do Direito. É preciso que 

os princípios da segurança jurídica, com o respeito à garantia do duplo grau, e da efetividade, 

                                                                                                                                                         
249 Sustenta Cândido Rangel Dinamarco que são quatro os aspectos fundamentais que devem nortear a busca da 
efetividade: a) a admissão em juízo; b) o modo de ser do processo, c) a justiça das decisões e d) utilidade das 
decisões. (Cf. Instrumentalidade ..., ob.cit., p. 273) 
250 Direito e processo: influência do direito material sobre o processo, 2ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 
1997, p. 56. 
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com vistas à celeridade, sejam harmonizados, ainda que em permanente tensão, e observados 

na busca da tutela jurisdicional adequada, justa e tempestiva.252 

Tereza Arruda Alvim Wambier, ao tratar da questão em análise, destaca que 

ultimamente os povos contemporâneos têm optado por abrir mão da segurança, em troca de 

soluções que se revelem mais efetivas às suas necessidades, tendência que reconhece estar 

afinada com os novos tempos. Afirma, no entanto, com muita propriedade, que: “...gerar 

SEGURANÇA é finalidade indissociável da idéia de direito. À segurança jurídica liga-se a 

idéia de certeza jurídica, para a qual tende-se, sempre, na aplicação do direito. Certo grau de 

instabilidade na percepção e na aplicação do direito não é de nossos dias, senão que, há 

algumas décadas, esse fenômeno já era identificado, em comparação com períodos 

precedentemente mais estáveis. Hoje se entende que certa dose de instabilidade é inerente aos 

sistemas dinâmicos e que as noções de ordem e desordem podem perfeitamente conviver. 

Todavia, temos a convicção de que, embora possa conviver, certamente a ordem, e não a 

desordem, há de prevalecer e o direito deve desempenhar papel significativo nesse sentido.” 

253 

Assim, deve-se sempre procurar preservar a segurança jurídica, mesmo com a 

incessante busca da efetividade processual garantida, entre outros, pela celeridade do 

processo, sob pena de, ao se superdimensionar a importância desta, colocar-se em risco os 

próprios objetivos do Direito e até mesmo as estruturas do Estado.254 

Na superação do conflito que pode surgir entre os princípios do duplo grau de 

jurisdição e da efetividade, existe a possibilidade de se aplicar o princípio da 

proporcionalidade, podendo haver o estabelecimento de limitações ao primeiro, desde que 

                                                                                                                                                         
251 Ob. cit., pp.73-75. 
252 Segundo José Rogério Cruz e Tucci, “não se pode olvidar, nesse particular, a existência de dois postulados 
que, em princípio, são opostos: o da segurança jurídica, exigindo, como já salientado, um lapso temporal 
razoável para a tramitação do processo (“tempo fisiológico”), e o da efetividade deste, reclamando que o 
momento da decisão final não se procrastine mais do que o necessário (“tempo patológico”). Obtendo-se um 
equilíbrio desses dois regramentos – segurança/celeridade -, emergirão as melhores condições para garantir a 
justiça no caso concreto, sem que, assim, haja diminuição no grau de efetividade da tutela jurisdicional”. 
(Garantia do processo sem dilações indevidas, in Garantias constitucionais do processo civil, coordenador José 
Rogério Cruz e Tucci. São Paulo: RT, 1999, p. 237). 
253 Controle das decisões..., ob.cit., pp. 97-98. 
254 Leciona Plácido Fernández-Viagas Bartolomé que “efectivamente, el derecho que tratamos no puede ser 
entendido como simplesmente dirigido a obtener la celeridad procesal pues, en ese caso, podrían vulnerarse el 
resto de las garantias que definen el proceso mismo. De lo que se trata, exclusivamente, es de evitar aquellas 
dilaciones que fueren indebidas, no razonables, injustificadas en definitiva. Lo que refuerza la idea de que se 
trata de un derecho eminentemente circunstancial que depende de los elementos en presencia en la contienda 
judicial. Es necesario subrayar la importancia de la sensatez en esta materia. La búsqueda incondicionada de la 
rapidez puede convertirse en una obsesión paradigmática que, a la larga, resultaría de consecuencias 
igualmente peligrosas aunque, es cierto, la situación vigente todavia em muchos países europeos podría 
justificar perfectamente la obsesión”. (El derecho a um proceso sin dilaciones indebidas. Madrid: Editorial 
Civitas, 1994,p. 78). 



 117

preservado o núcleo essencial dos mesmos. Tal possibilidade, como antes exposto, não é 

autorizada por se tratar o duplo grau de garantia constitucional implícita, como afirmam 

alguns juristas, ou por ser o mesmo elemento acidental – não essencial – do devido processo 

legal ou da ampla defesa, como compreendem outros, mas, sim, segundo cremos, pelo fato de 

não haver direito absoluto e, por conseguinte, princípio absoluto. 

Assim, preenchidos os elementos que integram a proporcionalidade, preservada a 

proteção dos direitos fundamentais, especialmente o da dignidade humana, e protegido o 

núcleo essencial do princípio do duplo grau, será possível admitir-se a constitucionalidade de 

restrições a ele estabelecidas. 

Com acerto, sustenta Ingo Wolfgang Salert: “A fixação de um valor da alçada ou 

qualquer outro meio de limitação ao acesso ao duplo grau de jurisdição ou mesmo à 

interposição de recursos para uma instância superior em geral, não conduz necessariamente à 

inconstitucionalidade, desde que respeitado o princípio da proporcionalidade, bem como 

resguardado o valor máximo da dignidade humana e o núcleo essencial dos direitos 

fundamentais em exame”. 255 

 

3. Duplo grau de jurisdição e reexame necessário 
 

Afirmamos anteriormente (Capítulo II: item 1.1) que o princípio do duplo grau de 

jurisdição tem por escopo a garantia de revisão de decisões judiciais finais por órgão diverso e 

hierarquicamente superior ao prolator da decisão, sendo assegurado, especialmente, pelo 

recurso de apelação, pelo recurso ordinário, e, em caráter complementar, pelo recurso de 

agravo. Além de ser viabilizado, pelos referidos instrumentos recursais, é também assegurado 

pelo instituto do reexame necessário, regulado no art. 475 do CPC. 

O reexame necessário, abordado no capítulo II: item 2.2.5, é também conhecido por 

duplo grau obrigatório ou remessa oficial, tendo sido no passado, de forma imprecisa, 

denominado recurso de ofício. Sobre o tema, trataremos mais amiúde no próximo capítulo, 

mas, desde já, destacamos que não se trata de recurso, senão de uma condição de eficácia da 

sentença, sujeita ao reexame por órgão judicial hierarquicamente superior ao prolator da 

decisão. 

                                                 
255 Valor de alçada e limitação do acesso ao duplo grau de jurisdição: problematização em nível constitucional à 
luz de um conceito material de direitos fundamentais, in Ajuris nº 66, 1996, pp. 85-129. 
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Vale destacar, por ora, que, nos termos do art. 475 do CPC, a sentença que reconhecer 

a sucumbência da Fazenda Pública, independentemente da interposição de apelação, deverá 

ser submetida à apreciação do Tribunal a fim de que se proceda ao seu reexame, salvo 

quando: a) a condenação ou o direito controvertido for de valor certo não excedente a 60 

(sessenta) salários mínimos, incluindo o julgamento procedente dos embargos, em caso de 

execução de dívida ativa do mesmo valor; b) a decisão estiver fundada em jurisprudência do 

plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula do mesmo tribunal ou de outro tribunal 

superior competente, de acordo com as recentes alterações introduzidas pela Lei 10.352/01. 

Como a defesa do interesse público vem sendo considerada o objetivo final do 

reexame necessário, segundo os defensores do instituto, sua consecução é garantida com 

vistas a permitir o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. Assim, em razão dos referidos 

interesses públicos em discussão, e a benefício da Fazenda Pública, autoriza-se a reapreciação 

obrigatória da sentença por outro órgão judicial hierarquicamente superior, perseguindo-se a 

garantia fundamental da boa justiça. 

Apesar de acirrados debates, o duplo grau obrigatório é considerado, por grande parte 

da doutrina, como expressão do princípio da isonomia – igualdade substancial e não 

meramente formal -, tendo em vista que o benefício conferido à Fazenda Pública estaria 

amparado na proteção dos interesses públicos por ela perseguidos, cuja tutela se busca obter 

em juízo. No próximo capítulo explicaremos detalhadamente os motivos que nos levaram a 

discordar dessas idéias e a questionar a inconstitucionalidade do reexame 

No caso em análise, o duplo grau, com efeito, é duplamente garantido pelo fato de a 

Fazenda Pública poder, em razão da sucumbência verificada, interpor os recursos pretendidos 

contra a decisão desfavorável e, ainda, se beneficiar com o reexame obrigatório. Por esse 

motivo, as discussões que gravitam em torno da presente hipótese não dizem respeito à 

garantia do duplo grau propriamente dita, mas à dupla garantia de revisão assegurada à 

Fazenda, freqüentemente questionada sob o aspecto da isonomia processual. 

Assim, quando se discute a necessidade ou não da permanência do instituto em nosso 

ordenamento ou mesmo a necessidade de sua limitação, as reflexões se voltam para o 

princípio da isonomia. De qualquer forma, não se pode negar que os fundamentos 

franqueados em favor da Fazenda e em defesa do instituto acabam por reforçar os argumentos 

expendidos em prol de todos os jurisdicionados, quanto à importância da revisão dos julgados 

para a garantia da justiça. 

 

 



 119

Capítulo IV 
ANÁLISE DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO FACE ÀS 

MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS NO CPC PELA LEI 10.352/01 
 

1. Considerações introdutórias sobre a Lei 10.352, de 26 de dezembro de 
2001 – 2. Recurso de apelação: 2.1. Noções gerais; 2.2. Efeito devolutivo e 
recurso de apelação; 2.2.1. Efeito devolutivo e apelação: extensão; 2.2.2. 
Efeito devolutivo e apelação: profundidade; 2.3. Apelação e sentença 
terminativa: análise do § 3º do art. 515, do CPC; 2.3.1. Pressupostos que 
autorizam a aplicação do parágrafo terceiro do art. 515, do CPC; 2.3.2. 
Requerimento do apelante e julgamento de mérito pelo tribunal; 2.3.3. 
Julgamento de mérito e o princípio que proíbe a reformatio in pejus; 2.3.4. 
Reflexão sobre a (in) constitucionalidade da reforma; 2.4. O recurso de 
apelação e projeto de lei n. 4724/2004 – 3. Reexame necessário: 3.1. 
Introdução; 3.2. Definição e fundamentos do instituto; 3.3. Decisões sujeitas 
ao duplo grau obrigatório à luz do art. 475 do CPC; 3.4. Duplo grau 
obrigatório e efeito translativo; 3.5. Reexame necessário e princípio da 
isonomia: reflexão sobre a (in) constitucionalidade do instituto; 3.6. O 
reexame necessário em face da regra do art. 515, § 3º do CPC. 

 

 

1. Considerações introdutórias sobre a Lei 10.352, de 26 de dezembro de 2001 
 

Na última década, em especial nos anos de 1994 e 1995, o Código de Processo Civil 

Pátrio – Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – sofreu uma série de reformas, inspiradas na 

busca da efetividade do processo, tendo sido introduzidos importantes institutos, no 

ordenamento pátrio, tais como o da tutela antecipada e o da tutela inibitória ou específica, 

visando ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer e dar coisa. Verificou-se, ainda, a 

criação da audiência preliminar; a supressão da antiga liquidação por cálculos do contador; a 

alteração substancial da execução provisória, a restrição do reexame necessário, além da 

ocorrência de profundas mudanças nos recursos, incluindo o estabelecimento de restrições ao 

efeito suspensivo para fins de propiciar uma mais ampla efetivação do comando da decisão, 

antes de julgado o recurso contra ela interposto. 

Essas e tantas outras medidas foram introduzidas no sistema processual nacional com 

vistas a garantir um acesso à justiça, capaz de permitir a obtenção de uma tutela jurisdicional 

adequada, tempestiva, justa e, portanto, apta a dar a quem tem o direito reconhecido em juízo 

tudo aquilo que efetivamente tem o direito de obter. 

Segundo Dinamarco, “avesso a conceitualismos acadêmicos, o movimento reformador 

trouxe a bandeira da efetividade do processo e condiz com o método que privilegia o 
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consumidor dos serviços judiciários, num processo civil de resultados, como querem os 

modernos pensadores e convém à legitimidade político-social do sistema”.256 

A Lei 10.352, de 26 de dezembro de 2001, que entrou em vigor em 27 de março de 

2002, trouxe importantes alterações ao CPC, abrangendo os dispositivos disciplinadores do 

reexame necessário (art. 475), dos recursos de embargos infringentes, apelação, agravo, 

recurso especial e recurso extraordinário, além da ordem dos processos nos tribunais (arts. 

498, 515, 520, 523, 526, 527, 530, 531, 533, 534, 542, 544, 547 e 555) 

 Como o nosso trabalho envolve o estudo do princípio do duplo grau de jurisdição, o 

qual, como amplamente exposto, informa o recurso de apelação e o reexame necessário, 

iremos nos concentrar na análise do disposto nos arts. 475 e parágrafos e 515, em particular 

no § 3º acrescentado, ambos do CPC, que foram alvo de mudanças pela Lei antes referida. 

 Nosso objetivo, além de permitir trazer a lume discussões, reflexões e esclarecimentos 

sobre a aplicação das novas regras, é o de analisá-las com base nos estudos antes 

desenvolvidos, estruturados de acordo com a Lei Maior, a fim de concluirmos pela 

constitucionalidade ou não das aludidas reformas. 

 

2. Recurso de apelação 
 
2.1. Noções gerais 
 

A apelação, que se encontra regulada nos arts. 513 a 521 do Código de Processo Civil, 

é considerada recurso de fundamentação livre, ordinário, que pode ser interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, de forma principal (independente) ou adesiva, por qualquer das partes, pelo 

representante do Ministério Público ou por terceiro prejudicado, objetivando a reforma ou 

anulação de sentença, seja ela terminativa (art. 267, CPC) ou definitiva (art. 269, CPC). 

É considerada, no âmbito doutrinário, o recurso por excelência não apenas por 

combater a decisão final, que se traduz na mais importante proferida em primeiro grau de 

jurisdição, mas por permitir a mais ampla discussão sobre as matérias decididas, digam elas 

respeito a questões fáticas, probatórias ou jurídicas, desde que não estejam preclusas. 

Segundo dados históricos, trata-se do meio mais antigo previsto para reexame de 

decisão judicial, consagrado na locução appelatio est provocatio ad maiorem iudicem. Em 

                                                 
256 A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 36. 
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razão de suas características, a apelação vem sendo considerada como “o principal 

instrumento por meio do qual atua o princípio do duplo grau de jurisdição”.257 

Como qualquer outro recurso, o exame de mérito da apelação está condicionado ao 

preenchimento de vários requisitos de admissibilidade, que podem ser compreendidos em 

requisitos intrínsecos (ligados à decisão recorrida, levando em conta seu conteúdo e forma): 

cabimento, interesse de recorrer e legitimidade; e requisitos extrínsecos (associados a fatores 

externos à decisão impugnada e normalmente posteriores a ela): preparo, tempestividade, 

regularidade formal e inexistência de fato impeditivo (renúncia ao recurso, aceitação da 

decisão, desistência da ação, reconhecimento jurídico do pedido, renúncia ao direito que 

ensejou a propositura da ação) ou extintivo (desistência do recurso) do poder de recorrer.258  

A investigação quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade é, em 

geral, dúplice, já que realizada pelo juízo a quo e pelo órgão ad quem, podendo-se até 

argumentar que a mesma seria tríplice, tendo em vista a possibilidade de no tribunal ser o 

conhecimento do recurso procedido pelo relator (art. 557, CPC) e pelo órgão colegiado. 

Admitida a apelação, promover-se-á o julgamento do pedido de revisão da sentença nela 

contido, para fins de anular a decisão, em caso de error in procedendo (vício de 

procedimento), ou de reformá-la, em caso de error in judicando (vício de julgamento). 

 

2.2. Efeito devolutivo e recurso de apelação 
 

 O estudo em torno dos efeitos dos recursos é reconhecidamente árduo e complexo. Em 

razão do objetivo do nosso trabalho, pretendemos nos aprofundar somente na compreensão do 

efeito devolutivo do recurso de apelação, tomando por base, em especial, a análise do disposto 

no art. 515 e parágrafos do CPC. 

 Amparada nas prestigiosas lições do Prof. Nelson Nery Junior, os efeitos dos recursos 

podem ser classificados em devolutivo, suspensivo, expansivo, translativo e substitutivo. A 

partir dos próprios ensinamentos do autor que relaciona os dois primeiros com a mera 

interposição dos recursos e suas conseqüências relativamente à decisão recorrida e os demais 

com o julgamento do próprio recurso, entendemos que referida classificação pode ser 

subdivida em: 1) efeitos de interposição dos recursos: devolutivo e suspensivo e 2) efeitos 

gerados pelo julgamento dos recursos: expansivo, translativo e substitutivo.259 

                                                 
257 Flávio Cheim Jorge. Apelação cível. São Paulo: RT, 1999, p. 52. 
258 Cf. Nelson Nery Junior. Teoria geral..., ob.cit., p. 236. 
259 Teoria geral..., ob.cit., p. 360. 
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 O efeito devolutivo permite o conhecimento, pelo órgão ad quem, da matéria 

impugnada através do recurso, propiciando o reexame da decisão atacada. É considerado 

expressão do princípio dispositivo que informa o processo civil, de modo a revelar que o 

tribunal só estará autorizado a conhecer e a julgar matérias que tenham sido alvo de 

impugnação em sede recursal. 

Questiona-se, no âmbito doutrinário, a incidência ou não do efeito devolutivo quando 

o recurso interposto não enseja a transferência da matéria a órgão hierarquicamente superior, 

sendo julgado pelo próprio órgão prolator da decisão contrariada260. De um modo geral, vem 

prevalecendo o entendimento preconizado por Alcides de Mendonça Lima, o qual reputamos 

mais correto e que afirma: “A devolução deve ser entendida face ao Poder Judiciário, em sua 

estrutura e em sua unidade: o recorrente provoca, novamente, a manifestação do Poder 

Judiciário a respeito da matéria controvertida por via do recurso hábil”. Prossegue dizendo: 

“Com esta solução, simples e prática, afastam-se as digressões e divergências doutrinárias e 

técnicas sobre quais os recursos que ensejam, ou não, a devolução”.261 

Em primeiro grau de jurisdição, o autor geralmente ao propor a ação deduz pedido 

certo e determinado sobre o qual irá se debruçar o juiz ao proferir sua sentença, dele não se 

podendo afastar, na medida em que o sistema veda o julgamento citra, extra ou ultra petita. O 

princípio da congruência ou da adstrição, que demonstra a correspondência que deve existir 

entre pedido e sentença, aplica-se também aos recursos, considerados, como se sabe, extensão 

do direito de ação ou de defesa. 

O efeito devolutivo, assim, traduz, no âmbito da teoria geral dos recursos, regras e 

princípios de fundamental importância para o processo civil - dispostos, entre outros, nos arts. 

2º, 128, 460, do CPC -, que evidenciam, em resumo, a necessidade de interposição de recurso 

com a formulação de pedido expresso, para que o tribunal possa, ultrapassado o juízo de 

admissibilidade, dar-lhe ou negar-lhe provimento, ou seja, acolher ou rejeitar o pedido contido 

no recurso. É o pedido de anulação ou reforma da decisão impugnada que irá delimitar o 

âmbito de atuação do tribunal no julgamento do instrumento recursal, sendo certo, portanto, 

                                                 
260 Defendendo a inexistência de tal efeito, quando o recurso interposto é julgado pelo próprio órgão prolator da 
decisão impugnada, como ocorre com os embargos de declaração e os embargos infringentes: Humberto 
Theodoro Junior (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 41ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 510) e 
José Carlos Barbosa Moreira (O Novo Processo Civil Brasileiro, 20ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 
123). Sustentando pensamento em contrário, ou seja, de que o efeito devolutivo é natural a todo e qualquer 
recurso, como expressão do princípio dispositivo: Nelson Nery Junior (Teoria geral...., ob.cit., p.363); Nelson 
Luiz Pinto (ob.cit., p. 38); Patrícia Miranda Pizzol e Gilson Delgado Miranda (ob.cit., p. 47); Luiz Orione Neto 
(ob.cit., p. 125). 
261 Recursos cíveis – sistema de normas gerais. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1963, p. 252. 
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que “é esse pedido de nova decisão que fixa os limites e o âmbito de devolutividade de todo e 

qualquer recurso (tantum devolutum quantum appellatum)”.262 

 Em razão das idéias traçadas, verifica-se a impossibilidade de o tribunal proferir 

julgamento que venha piorar a situação do recorrente em violação ao princípio dispositivo e 

ao princípio que proíbe a reformatio in pejus, levando-se em conta que os recursos são 

interpostos objetivando a melhoria da situação jurídica de quem restou prejudicado pela 

decisão combatida. Da mesma forma, extrai-se do efeito devolutivo regra que proíbe a 

interposição de recurso genérico, ou seja, de recurso que não contenha pedido de reforma ou 

anulação da decisão, com os seus respectivos fundamentos, até porque isso poderia, inclusive, 

autorizar julgamentos desfavoráveis ao interessado, em franca transgressão ao princípio ora 

referido. 

 Com a clareza que lhe é peculiar, sustenta Nelson Nery Junior: “contrapõe-se ao 

princípio dispositivo e, portanto, ao efeito devolutivo dos recursos, a idéia de appellatio 

generalis, segundo a qual bastava a interposição do recurso para que tudo que tivesse sido 

discutido no primeiro grau ficasse submetido ao reexame do tribunal, consubstanciando-se no 

beneficium commune que ensejava, inclusive, a reformatio in pejus contra o único recorrente. 

Diante da existência do princípio dispositivo e dos limites fixados pelo recorrente ao devolver 

ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, é lícito concluir que nosso sistema 

processual não admite a reformatio in pejus porque violaria o princípio dispositivo e o efeito 

devolutivo do recurso”.263 

 Destaca-se ainda que, em razão do efeito em estudo, chega-se à matéria a ser alvo de 

julgamento em sede recursal, demonstrando que o objeto da devolução constitui o mérito do 

recurso. 

Como se afirmou anteriormente, a apelação enseja a possibilidade de ampla devolução 

ao tribunal, levando-se em conta que se trata de recurso ordinário, de fundamentação livre, 

que, portanto, autoriza a discussão de matérias de natureza diversa, sejam elas 

predominantemente fáticas ou jurídicas, com o escopo de anular ou reformar a sentença 

atacada. Admite-se, contudo, em razão da extensão da matéria impugnada, que a apelação seja 

considerada parcial, isto é, que seja interposta com vistas a atacar somente parte do que restou 

decidido. De forma a demonstrar que o inconformismo traduzido no recurso de apelação é que 

irá delimitar o alcance de seu julgamento, preceitua o caput do art. 515 do CPC: “a apelação 

devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”. 

                                                 
262 Nelson Nery Junior, idem, p. 361. 
263 Idem, p. 362. 



 124

 Ressalte-se ainda que, interposto o recurso e por causa do efeito devolutivo a ele 

inerente, ocorre o adiamento do trânsito em julgado da decisão e, por conseguinte, da 

formação da coisa julgada. Assim, até que seja efetivamente julgada a apelação, 

permanecerão pendentes as questões litigiosas, aguardando a definitiva solução do tribunal. 

Em relação à apelação, mostra-se imprescindível a análise da amplitude do efeito 

devolutivo, a partir de acurada investigação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 515 do CPC, o 

que será feito em seguida. Objetivando, pois, uma melhor compreensão do multicitado efeito, 

no âmbito da apelação, mister se faz desdobrar sua análise em duas partes: a primeira 

referente à extensão do efeito e a segunda relacionada à sua profundidade.  

Segundo Barbosa Moreira, “delimitar a extensão do efeito devolutivo é precisar o que 

se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem; medir-lhe a profundidade 

é determinar com que material há de trabalhar o órgão ad quem para julgar”.264 

Passamos, a seguir, a analisar a amplitude do efeito devolutivo em sede de apelação. 

 

2.2.1 Efeito devolutivo da apelação: extensão 
  

Quando se analisa a extensão do efeito devolutivo no recurso de apelação, impõe-se a 

verificação do pedido do recorrente, deduzido a partir da sentença apelada, numa perspectiva, 

por assim dizer, horizontal. 

 A extensão do efeito devolutivo é determinada pela extensão da impugnação: tantum 

devoluttum quantum appellatum, de acordo com o disposto no art. 515 do CPC, que prevê o 

conhecimento, pelo tribunal, da matéria impugnada, cabendo ao apelante, ao recorrer, definir 

se o recurso abrangerá toda a sentença (apelação total) ou apenas algum de seus capítulos 

(apelação parcial). Regra geral, não se pode submeter ao tribunal o conhecimento de matéria 

não julgada, ou seja, estranha à sentença do órgão a quo, assim como o tribunal também não 

está autorizado a julgar aquilo que não foi impugnado através do recurso. 

 Cumpre destacar que o reexame possibilitado pelo efeito devolutivo do recurso pode 

recair sobre questões processuais e/ou de mérito, não havendo qualquer restrição à atividade 

cognitiva do tribunal, até porque o recurso de apelação pode combater tanto sentença 

terminativa quanto definitiva. 

 Em razão dessas premissas e amparadas nas regras constantes dos arts. 2º, 463 e 515, 

caput, do CPC, vinham entendendo doutrina e jurisprudência majoritárias, por exemplo, que 

                                                 
264 Comentários..., ob.cit., p. 424. 
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em caso de sentença terminativa não seria lícito ao tribunal passar ao julgamento de mérito, 

caso fosse dado provimento à apelação. Afirmava Barbosa Moreira que a adoção de tal 

iniciativa infringiria o princípio do duplo grau de jurisdição, pela conjugação do art. 515, 

caput, e art. 463 do CPC, do qual se infere que, não tendo o juiz se pronunciado sobre o 

mérito da causa, não teria chegado a cumprir seu ofício jurisdicional. Ademais, afirmava que 

“o objeto do julgamento do tribunal pode ser tão extenso quanto o do julgamento de primeiro 

grau ou menos extenso que o deste”, porém não maior que o da matéria decidida, salvo com 

raras exceções como a que se infere do art. 516, do CPC.265 

 Além da exceção constante do art. 516, passou o autor recentemente a fazer referência 

também ao art. 515, § 3º, do CPC, revelando que a matéria em debate ganhou novos 

contornos. Em razão do acréscimo do parágrafo terceiro, o ilustre jurista afirmou ter havido a 

ampliação do efeito devolutivo da apelação, tornando inevitável a revisão das idéias correntes 

acerca do princípio do duplo grau de jurisdição, o qual, segundo ele, “não está definido em 

texto algum, nem tem significação universal fixada a priori: seu alcance será aquele que 

resulta do exame do ius positum, e portanto discutir se o infringe ou não disposição legal 

como a que ora se comenta é inverter os termos da questão”.266 

A alteração legal, ora mencionada, foi acompanhada de uma mudança radical de 

entendimento entre os doutrinadores, conforme veremos nos próximos itens. Anteriormente 

imperava a idéia de que não poderia haver julgamento de mérito no tribunal, pela primeira 

vez, por ocasião de apelação a ele dirigida, por afrontar o princípio do duplo grau de 

jurisdição, ao passo que hoje, após as reformas, tal hipótese passou a ser admitida pela maior 

parte dos juristas que trataram do tema, em prol da celeridade processual. 

A respeito dessa mudança de entendimentos e do acerto ou não da reforma, trataremos 

mais adiante, quando da efetiva análise do multicitado parágrafo terceiro do art. 515 do CPC. 

Impende destacar, a partir do panorama traçado, que o ordenamento processual civil 

pátrio vinha adotando a chamada revisio prioris instantiae, ou seja, um sistema de revisão das 

decisões, de onde se infere que a apelação, em geral, serviria apenas para controlar a sentença 

proferida em primeiro grau. Com base nesse sistema, não se admite a produção de novas 

provas e novas alegações ou exceções formuladas em segundo grau. Trata-se de um “modelo 

que prestigia as atividades postulatórias e instrutórias desenvolvidas em primeiro grau”, não 

se admitindo correções para suprir deficiências manifestadas pelas partes ou inovações, salvo 

em casos excepcionais, como nas hipóteses constantes dos arts. 462 e 517 do CPC. A esse 

                                                 
265 Idem, p. 425. 
266 Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 430. 
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sistema se contrapõe o chamado novum iudicium que vigorou, no nosso País, até o advento do 

Código de Processo Civil de 1939, o qual admitia a plena inovação no âmbito do recurso e o 

mais amplo reexame da causa, inclusive, para autorizar a reformatio in pejus.267  

Com as profundas alterações sofridas pelo sistema recursal pátrio, sobretudo no 

recurso de apelação, passou-se a admitir não apenas a revisão da sentença, mas o próprio 

julgamento da causa diretamente no tribunal, o que levou José Rogério Cruz e Tucci a 

afirmar: “a apelação deixa de ter natureza de revisio prioris instantiae e passa a ser concebida 

com um novum iudicium, no qual ao órgão jurisdicional superior é lícito o mais amplo 

reexame da causa, em todos os seus aspectos de fato e de direito, de modo a julgá-la ex 

novo”.268  

 Como se disse, sobre essas alterações e seus reflexos no sistema recursal, 

aprofundaremos o debate um pouco mais à frente. 

 A partir da compreensão do efeito devolutivo, pode-se extrair, regra geral, as seguintes 

conseqüências: a) impossibilidade de inovação da causa, pelo recorrente, em sede de apelação 

(sem prejuízo do disposto no art. 462, do CPC); b) limitação da atividade cognitiva do órgão 

ad quem à impugnação total ou parcial da sentença, objeto da apelação; c) proibição da 

reformatio in pejus.269  

Em certos casos, a atividade cognitiva do tribunal poderá, como antes afirmado, ir 

mais além da mera investigação da impugnação apresentada, quando se tratar de matérias de 

ordem pública, não sujeitas à preclusão, cujo conhecimento, independentemente de prévia 

argüição do recorrente, deve ser feito de ofício pelo órgão jurisdicional (arts. 267, § 3º, 301, § 

4º, 515 e 516 do CPC).270 A ampliação da cognição é também evidente, frise-se, quando for 

aplicada a nova regra do § 3º do art. 515 do CPC, caso em que não apenas a extensão da 

matéria impugnada será maior que a da matéria decidida, mas também o objeto do recurso 

será mais amplo que o da sentença impugnada. 

Acerca da reformatio in pejus, pode-se dizer, ancorada nas lições do mestre Barbosa 

Moreira, que ela se verifica “quando o órgão ad quem, no julgamento do recurso, profere 

decisão mais desfavorável ao recorrente, sob o ponto de vista prático, do que aquela contra a 

qual se interpôs o recurso”. 271 

                                                 
267 Cf. Ricardo de Carvalho Aprigliano. A apelação e seus efeitos. São Paulo: Atlas, 2003, pp. 99-101.  
268 Lineamentos da nova reforma do Código de Processo Civil, 2ª edição. São Paulo: RT, 2002, p. 99. 
269 Cf. José Carlos Barbosa Moreira, Comentários..., ob.cit., p. 426. 
270 Para o prof. Nelson Nery Junior, o conhecimento de matérias de ordem pública decorre do efeito translativo 
dos recursos. (Teoria geral..., ob.cit., p. 482). 
271 Idem, p. 432. 
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 Não se trata de princípio previsto expressamente no nosso Código de Processo Civil 

em vigor, mas que dele pode ser naturalmente extraído. Inicialmente, pela análise do interesse 

de recorrer, traduzido na necessidade e utilidade prática do recurso para reverter a situação 

daquele que se sentiu prejudicado com a decisão proferida pelo órgão a quo, buscando a 

reversão do julgado, com a conseqüente obtenção de benefícios. Também pode ser extraído da 

análise do princípio dispositivo, que permite a interposição de recurso parcial ou total, de 

forma a delimitar o pedido a ser julgado pelo tribunal, o qual, por óbvio, deverá a ele se ater, 

não podendo piorar, nem melhorar  a situação daquele que recorreu, distanciando-se do 

pedido inicialmente deduzido em juízo e principalmente daquele formulado na peça recursal 

(vedação da reformatio in melius). 

 Há quem ainda entenda, quando se tratar de sentença de mérito, que, tendo sido o 

recurso interposto contra parte da decisão, não poderia o tribunal adentrar na análise dos 

capítulos não impugnados porque tal iniciativa afrontaria a coisa julgada, que já estaria 

recaindo sobre a parte da decisão não contrariada. 

 A piora verificada com o julgamento do recurso deve se localizar na parte dispositiva 

da decisão, já que é a partir dos efeitos produzidos pelo comando da decisão propriamente 

dito no mundo dos fatos que se poderá aferir ser a mesma mais desfavorável que a anterior. A 

princípio, o que interessa no confronto entre as decisões, é a análise de suas conclusões. Essa 

regra pode sofrer exceções quando, a depender do resultado do julgamento da causa, puder se 

formar ou não a coisa julgada, ou seja, quando as razões de decidir forem fundamentais para a 

formação dessa nova situação jurídica, bem como para a produção de efeitos da decisão, 

como se observa na ação civil pública e na ação popular.272 

A piora da situação do recorrente, extraída do dispositivo da decisão, pode ser, em 

caso de decisão de mérito, considerada qualitativa ou quantitativa. Quando ocorre a 

substituição da decisão impugnada por outra de conteúdo mais desfavorável, tem-se uma 

piora qualitativa, porém, se a decisão passar a ser mais desfavorável por ter sido acrescentado 

um plus na condenação ou ter sido retirada alguma vantagem antes concedida, estar-se-á 

falando de piora quantitativa.273 

 A verificação da reformatio in pejus, contudo, não se verifica apenas quando se está 

confrontando decisões de mérito. Pode ocorrer, por exemplo, quando o tribunal, aplicando o § 

3º do art. 515 do CPC, julgar o mérito de uma causa, antes extinta sem análise do pedido, 

reconhecendo sua improcedência. Se o que importa é averiguar se a nova decisão é mais 

                                                 
272 Ibidem. 
273 Idem. 
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desfavorável do ponto de vista prático, dúvida não há de que a parte, no caso em exame, antes 

se sentindo prejudicada com a extinção do processo sem julgamento de mérito, pode se ver 

ainda mais prejudicada com uma decisão de mérito proferida pelo tribunal, rejeitando o 

pedido deduzido em juízo. 

 Antes da reforma operada pela Lei 10.352, de 26 dezembro de 2001, no art. 515, não 

se cogitava de tal situação, tendo em vista que, reconhecido o error in procedendo e anulada a 

sentença terminativa, os autos retornavam à instância inferior para que o órgão a quo, 

retomando sua atividade jurisdicional, passasse ao julgamento de mérito. 

 

2.2.2 Efeito devolutivo da apelação: profundidade 
 

 O efeito devolutivo, como se afirmou anteriormente, pode também ser analisado sob o 

aspecto de sua profundidade numa perspectiva vertical. Assim, definida a extensão da matéria 

impugnada através da apelação, irá o tribunal, para fins de dar ou negar provimento ao 

recurso, investigar todas as questões suscitadas e discutidas no curso do processo, o que, em 

última análise, acaba resultando na investigação dos fundamentos do recurso. 

 Enquanto a extensão do efeito devolutivo está relacionada ao pedido deduzido na 

apelação, a profundidade está diretamente ligada aos fundamentos do recurso, encontrando-se, 

no que diz respeito aos recursos ordinários, regulamentada nos parágrafos 1º e 2º do art. 515, 

do CPC.  

 Afirma Flávio Cheim Jorge que, quanto à profundidade do efeito devolutivo, “o 

conhecimento do órgão julgador é o mais amplo possível, podendo utilizar-se de todo o 

material deduzido em juízo, mesmo que a decisão recorrida e o recurso não façam qualquer 

referência ao mesmo”. Prossegue, dizendo que “enquanto a extensão do efeito devolutivo 

pode ser total ou parcial, a profundidade é sempre plena e integral”, desde que respeitadas as 

questões que já tenham sido alcançadas pela preclusão.274 

 Assim, embora o tribunal tenha que se ater ao que foi pedido pelo apelante, 

respeitando rigorosamente o objeto do recurso, nada impede, no desenvolvimento de sua 

atividade cognitiva, que ele conheça matérias não suscitadas no apelo, desde que tenham sido 

alegadas, discutidas e provadas perante o juízo a quo. Exceções a eventuais inovações, em 

sede de apelação, podem se operar por força do disposto nos arts. 462275 e 517 do CPC. 

                                                 
274 Teoria geral dos recursos cíveis. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 269. 
275 “Inexiste violação ao art. 515, caput, do CPC, no fato de o Tribunal, bem servindo-se do art. 462 da mesma 
lei adjetiva, ter considerado fato novo surgido imediatamente após a sentença de 1º grau, consubstanciado na 
rescisão do compromisso de compra e venda, que devolveu a titularidade à ré sobre o imóvel que se achava em 
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 Pela análise do parágrafo 1º do art. 515 do CPC, vê-se que poderão ser “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”. Tal regra confirma o acima exposto 

quanto à amplitude da matéria a ser examinada pelo órgão ad quem, permitindo, outrossim, 

que mesmo matérias não decididas possam ser apreciadas, se ao tempo da prolação da 

sentença podia o juiz sobre elas se manifestar, tal como ocorre com as matérias de ordem 

pública, passíveis de exame ex officio, referentes às condições da ação e aos pressupostos 

processuais, bem como com às prejudiciais de mérito. 

 Tal entendimento, aliás, pode ser inferido também do disposto no art. 516 do CPC, que 

acaba levando à mesma compreensão dada ao art. 515, § 1º, do CPC. 

 Humberto Theodoro Júnior entende possível, com base na regra em foco, que o 

tribunal aprecie pedidos não julgados em primeiro grau, quando tiver havido cumulação de 

pedidos conexos e dependentes e o enfrentamento de um tenha permitido que os demais 

ficassem prejudicados. Exemplifica, dizendo: “pedia-se, originariamente, a anulação do 

contrato, a condenação a perdas e danos, e restituição do bem negociado, e lucros cessantes. 

Como a sentença denegou a anulação, todos os demais pedidos do autor nem sequer foram 

por ela cogitados. Ao tribunal, porém, não é lícito limitar o julgamento da apelação ao tema 

da anulação. Se entender que é o caso de acolhê-la, terá também de prosseguir na análise das 

outras pretensões conseqüenciais (perdas e danos, restituição, lucros cessantes), pouco 

importando que tais temas não tenham sido julgados na instância de origem”.276 

 A questão apresentada pelo ilustre autor sempre foi motivo de acirrada polêmica, a 

qual, ao que parece, restará superada pela aplicação extensiva da regra contida no art. 515, § 

3º, do CPC. 

O parágrafo 2º do art. 515, por sua vez, prevê a possibilidade de o tribunal examinar 

amplamente os fundamentos da pretensão do autor e da defesa do réu, dispondo que: “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”. 

 Segundo Flávio Cheim Jorge, a principal diferença existente entre os parágrafos 

primeiro e segundo do art. 515 “reside no fato de aquele regulamentar a apreciação de 

‘questões’ ao passo que este cuida especificamente dos ‘fundamentos’ do autor e do réu”, 

respectivamente, da causa de pedir e da defesa processual e de mérito, apresentadas pelas 

                                                                                                                                                         
débito com as cotas condominiais”. (STJ, REsp. 37975/RJ, 4ª T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. em 
16.09.99, in RSTJ 126/285). 
276 Curso de Direito Processual Civil, ob.cit., p. 531. 
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partes. “Pelo parágrafo 2º do art. 515, permite-se que o tribunal acolha os fundamentos 

rejeitados pelo juízo a quo, mesmo que não exista impugnação específica por parte do 

recorrente. Assim, por hipótese, julgado procedente um pedido de rescisão, com base em falta 

de pagamento, nada impede que o tribunal, quando do julgamento do recurso de apelação, 

negue provimento a esta julgando ter havido utilização indevida do imóvel, fundamento este 

expressamente afastado pelo juízo a quo e não referido no recurso de apelação”.277 

 A técnica adotada pelo legislador em ambos os parágrafos analisados é a de permitir 

que o tribunal fique em posição idêntica a do órgão a quo, ao proferir a sentença, ou seja, que 

possa, no julgamento do recurso, valer-se de todos os elementos contidos nos autos, de modo 

a ensejar o mais amplo reexame da causa, ainda que, como se disse, não tenha sido o mesmo 

utilizado como fundamento do recurso interposto. 

 Problema que freqüentemente se verificava na análise dessa matéria era atinente ao 

julgamento de mérito proferido em primeiro grau, no qual se acolhia a decadência ou 

prescrição, ficando prejudicadas as demais alegações de mérito. Poderia o tribunal, afastadas 

tais alegações, adentrar na análise dos demais fundamentos constantes dos autos do processo e 

apreciá-los pela primeira vez? O entendimento prevalecente vem condicionando o julgamento 

das demais matérias à necessidade de a causa encontrar-se madura para tanto, pois se 

houvesse necessidade de serem deduzidas novas alegações e produzidas outras provas, teriam 

os autos que retornar ao primeiro grau, sob pena de violação aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa. 

 Se as questões, no entanto, tiverem sido submetidas ao contraditório e estiverem 

instruídas, admite-se perfeitamente que o tribunal aprecie os demais fundamentos deduzidos, 

uma vez que a prescrição e a decadência constituem parte das alegações de mérito e, 

interposta a apelação, devolve-se ao tribunal o conhecimento de toda a matéria de mérito, 

ainda que não enfrentada pelo juízo a quo.278 

 Mesmo que tal solução tenha sido encontrada à luz dos parágrafos 1º e 2º do art. 515, 

pode ser a mesma corroborada pela regra contida no novo parágrafo 3º, que ampliou, com 

muito mais vigor, o conhecimento de matérias não apreciadas e julgadas em primeiro grau de 

jurisdição. 

                                                 
277 Teoria geral..., ob.cit., p. 271. 
278 Nesse sentido, posicionam-se Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários...); José Carlos 
Barbosa Moreira (Comentários..., ob.cit., p. 443). Da mesma forma, decidiu o STJ: “o efeito devolutivo da 
apelação não se restringe às questões resolvidas na sentença, seja porque suscitadas pelas partes, seja porque 
conhecíveis de ofício. Se o juízo de primeiro grau acolhe a argüição de prescrição depois de concluída a 
instrução do processo, pode o Tribunal, estando a lide em condições de ser apreciada, afastar a prescrição e 
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2.3. Apelação e sentença terminativa: análise do § 3º do art. 515 do CPC 
 

 Ao longo do presente trabalho, fizemos inúmeras referências ao novo parágrafo 

terceiro acrescentado ao art. 515 do CPC, em razão do advento da Lei 10.352, de 26 de 

dezembro de 2001, porém sem que tenhamos nos aprofundado em seu estudo.  

 Os Ministros Sálvio de Figueiredo Teixeira e Athos Gusmão Carneiro, na exposição 

de motivos do anteprojeto 15, justificaram a modificação proposta, a partir da valorização dos 

princípios da instrumentalidade e da efetividade do processo. 

Passamos, pois, nesse momento a abordar as questões mais polêmicas sobre a regra 

em destaque, que assim dispõe: “Nos casos de extinção do processo sem julgamento de 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”. 

 

2.3.1. Pressupostos que autorizam a aplicação do § 3º do art. 515 do CPC 
 

Da leitura do dispositivo em comento, extraem-se os pressupostos a serem 

preenchidos para aplicação da regra, quais sejam: a) que a apelação tenha sido interposta 

contra sentença terminativa; b) que a causa verse questão exclusivamente de direito; c) que a 

causa esteja em condições de imediato julgamento. 

Para José Carlos Barbosa Moreira, não é qualquer apelação interposta contra sentença 

terminativa que pode levar à aplicação do parágrafo terceiro, devendo, antes que se passe à 

investigação dos pressupostos referidos em lei, serem analisados os seguintes requisitos, por 

ele considerados intuitivos: “a) é preciso, obviamente, que a apelação seja admissível; se não 

o for, a única possível atitude do órgão ad quem será a de não conhecer do recurso e nisso se 

exaurirá sua atividade cognitiva; b) a sentença apelada deve ser válida; se o tribunal lhe achar 

vício invalidante, tem de declará-la nula e devolver os autos à primeira instância, par que 

outra se profira (exemplo: incompetência absoluta do juiz que a prolatou); c) é mister que, aos 

olhos do órgão ad quem, não exista (ou já não subsista) o impedimento visto pelo órgão a quo 

ao exame do mérito, nem qualquer outro, conhecível de ofício ou alegado e rejeitado, mas não 

precluso (exemplo: o juiz deu pela ilegitimidade ad causam do autor, e o tribunal discorda, 

porém verifica existir coisa julgada)”. 

                                                                                                                                                         
prosseguir no exame dos demais pontos postos em debate, julgando procedente ou improcedente a ação”. (REsp. 
141.595/PR, Min. César Asfor rocha, j. 23.11.1999). 
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 Afirma, em resumo, “é necessário que, estando em condições de fazê-lo, o órgão ad 

quem conclua que a apelação deve ser conhecida e, no mérito, provida para o fim de reformar-

se a sentença”.279 

Só depois de ultrapassado o exame dos requisitos intuitivos, é que se mostra pertinente 

analisar os pressupostos diretamente referidos no parágrafo terceiro do art. 515, do CPC, para 

que o tribunal possa proceder ao julgamento de mérito. Insta salientar a necessidade de que os 

pressupostos legais sejam concomitantemente observados pelo intérprete na aplicação da 

regra, sob pena de se transgredir importantes princípios constitucionais como o do 

contraditório e da ampla defesa. 

A primeira condição exigida é que se esteja diante de uma apelação interposta contra 

sentença terminativa, ou seja, sentença que tenha colocado fim ao procedimento em primeiro 

grau sem o julgamento do pedido, de acordo com as hipóteses autorizadas pelo art. 267, do 

CPC. 

Num passado recente, havendo o proferimento de uma sentença terminativa quando o 

mérito deveria ter sido julgado, seria o caso de se pleitear a anulação do decisum, em razão do 

error in procedendo e a devolução dos autos à primeira instância para que aí se desse o 

julgamento do pedido. Hoje se autoriza que o tribunal, depois de anulada a sentença, prossiga 

em sua atividade cognitiva e passe ao julgamento de mérito, desde que a causa verse questão 

exclusivamente de direito e esteja em condições de imediato julgamento.280 

Esses dois últimos requisitos parecem, num primeiro momento, se sobrepor. Ao se 

cogitar de uma causa que esteja em condições de imediato julgamento, logo se imagina na 

desnecessidade de se produzirem outras provas além das que já constam dos autos do 

processo e, quando se pretende o julgamento de causa que verse questão exclusivamente de 

direito, supõe-se que não há provas a produzir, levando-se em conta que a prova recai sobre 

fato e não sobre direito (com exceção do disposto no art. 337 do CPC). Entendemos, todavia, 

                                                 
279 Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 430. 
280 As Ordenações Filipinas, que dispunham com grande amplitude sobre o efeito devolutivo, autorizavam o 
imediato julgamento de mérito do processo em caso de anulação de sentença terminativa, sem que houvesse 
devolução dos autos ao primeiro grau para novo julgamento, salvo em caso de requerimento formulado por 
ambas as partes. Assim, disciplinava o Livro III, Título LXVIII, princ., das Ordenações Filipinas: “Quando 
alguma das partes appellar da sentença, que contra elle for dada (...) e depois que o feito for concluso, vejam-no 
os Julgadores, a que o conhecimento de tal appellação pertencer; e se fôr appellado da sentença interlocutória, 
e acharem que foi bem appellado, e que o appellante foi aggravado pelo Juiz, assi o determinam, e não mandem 
tornar o feito ao Juiz, de que foi appellado, mas vão por elle em diante, e o determinem finalmente, como 
acharem por Direito, salvo, se o appellante e o appellado ambos requererem, que se torne o feito á terra 
perante o Juiz, de que foi appellado, porque então se tornará, e será assinado termo, a que o vão lá seguir”. No 
mesmo sentido, dispunha o Código de Processo da Bahia, como se vê do disposto no art. 1.290: “Tendo o juiz de 
primeira instância deixado, por qualquer motivo, de julgar a causa de meritis, a turma ou o juiz da appellação, 
si entender que isto não obsta que se conheça do pedido, julgará a causa definitivamente”. 
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que ambos devam ser tratados separadamente e aplicados concorrentemente para evitar 

equívocos, como o que poderia ocorrer se estivéssemos a tratar, em sede de apelação, de 

matéria predominantemente jurídica, discutida em causa ainda não madura para julgamento, 

por falta, por exemplo, de formação do contraditório em primeiro grau de jurisdição. 

Tratar de questão exclusivamente de direito ou de fato no âmbito do processo é algo 

praticamente impossível, considerando-se que o fato que autoriza a propositura de uma ação é 

um fato jurídico, pois é justamente do fato que nasce o direito (ex facto oritur ius). Na esteira 

de Eduardo Cambi, pode-se falar em questão exclusivamente de direito quando os fatos da 

causa são incontroversos, ou seja, aceitos por ambas as partes, as quais passam a litigar sobre 

a tese jurídica a ser aplicada pelo juiz na solução da controvérsia.281 282 

Para Teresa Wambier, proceder-se à distinção entre questão de fato e de direito seria 

rigorosamente impossível, visto que o fenômeno jurídico envolve necessariamente 

fato/direito, porém se pode falar em questão predominantemente de fato e predominantemente 

de direito, conforme o problema (= questão) gire em torno do aspecto fático (se os fatos 

ocorreram e como ocorreram) ou em torno do aspecto jurídico (como se entender e aplicar o 

texto normativo).283 

Os doutrinadores se dissentem na interpretação dos requisitos em comento, tendo sido 

desenvolvidas duas correntes de pensamento a respeito. A primeira propõe a interpretação da 

regra à luz do art. 330, inciso I, do CPC, que regula o julgamento antecipado da lide, 

sustentando que não apenas a causa que versa questão de direito em sentido estrito, mas 

também a que envolve discussões de fato e de direito pode-se sujeitar ao art. 515, § 3º, do 

CPC, dada a diminuta utilidade prática da regra, se interpretada restritivamente. A segunda, 

por outro lado, propugna uma interpretação restritiva do dispositivo acrescentado, a partir do 

entendimento de que se trata de regra restritiva de direito e que, portanto, deve ser assim 

aplicada. 

Na defesa da primeira corrente de pensamento, encontramos a maior parte dos 

processualistas nacionais: Cândido Rangel Dinamarco284, José Carlos Barbosa Moreira285, 

                                                 
281Mudando os rumos da apelação: comentário sobre a inclusão, pela Lei 10.352/2001, do § 3º ao art. 515 do 
CPC. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos 
recursos e outros meios de impugnação às decisões judiciais, v. 6. São Paulo: RT, 2002, p. 183.  
282 “Donde está los procesos de puro derecho? En mi vida judicial apenas si tropecé con ellos. La vida está 
formada por hechos; se discute sobre hechos; y de ellos nace el derecho: ex facto oritur ius. El puro derecho, 
desconectado de los hechos, no existe. El derecho que se aplica al hecho, el hecho que se subsume en el 
derecho, son, no fenómenos recíprocos, sino el mismo fenómeno” (Santiago Sentís Melendo. La prueba es 
libertad. La prueba. Los grandes temas del derecho probatorio. Buenos Aires: Ejea, 1978, p. 22). 
283 Controle das decisões..., ob.cit., pp. 153-156. 
284 A reforma da reforma, ob. cit., pp. 155-157. 
285 Comentários ao Código de Processo Civil, vol. V, 11ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 431. 
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Nelson Nery Junior286, Teresa Arruda Alvim Wambier et al.287, Orestes Nestor de Souza 

Laspro288 e Flávio Cheim Jorge289.  

Chama a atenção o comentário tecido por Cândido Dinamarco, quando sustenta ser 

dispensável a exigência de a matéria em debate ser exclusivamente de direito, bastando para a 

aplicação do parágrafo terceiro do art. 515 que o processo esteja em condições de imediato 

julgamento, ou seja, suficientemente instruído para o julgamento de mérito. “Se imposta sem 

atenção ao sistema do Código de Processo Civil, essa aparente restrição poderia comprometer 

a utilidade da inovação, ao impedir o julgamento pelo tribunal quando houvesse questões de 

fato no processo, mas estivessem elas já suficientemente dirimidas pela prova produzida”. 

Prossegue, dizendo: “razoavelmente, e com plena fidelidade ao sistema do Código de 

Processo Civil e äs garantias constitucionais do processo, entenda-se que a locução se a causa 

versar exclusivamente questão de direito foi posta no novo parágrafo com o objetivo único de 

impedir o salto de grau jurisdicional quando, havendo questões de fato, ainda não hajam sido 

produzidas todas as provas admissíveis no caso. Ela deve, portanto, ser lida pelo avesso, 

assim: se não houver questões de fato ainda dependentes de prova”.290 

Em sentido contrário ao exposto, partindo de uma interpretação restritiva do 

dispositivo e admitindo apenas a aplicação extensiva da primeira parte do art. 330, inciso I, do 

CPC, à hipótese contemplada no art. 515, § 3º, posicionam-se José Rogério Cruz e Tucci291, 

Humberto Theodoro Júnior292, Ricardo de Carvalho Aprigliano293, Eduardo Cambi294, Luiz 

Manoel Gomes Junior295 e Rodrigo Barioni296. 

Os argumentos utilizados pelos autores são basicamente dois: o primeiro está 

relacionado ao fato de considerarem o parágrafo terceiro uma exceção ao sistema recursal e 

de as regras restritivas de direitos terem que ser interpretadas restritivamente, impedindo que 

a limitação nelas contida se estenda a hipóteses não contempladas pelo legislador. Nesse 

                                                 
286 Teoria geral..., ob.cit., pp. 433-434. 
287 Breves comentários à nova sistemática processual, 3ª edição. São Paulo: RT, 2005, pp. 269 e 270. 
288 Nova reforma processual civil comentada, 2ª edição. São Paulo: Editora Método, 2003, pp.256-258. 
289 A nova reforma processual. São Paulo: Saraiva, 2002, p.77. 
290 A reforma da reforma, ob.cit., pp.156-157. 
291 Lineamentos da nova reforma do CPC. São Paulo: RT, 2002, p. 99. 
292 Curso..., ob.cit., pp. 533-534.  
293 Ob.cit., pp. 156-158. 
294 Mudando os rumos da apelação: comentário sobre a inclusão, pela Lei 10.352/2001, do § 3º ao art. 515 do 
CPC. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos 
recursos e outros meios de impugnação às decisões judiciais, v. 6. São Paulo: RT, 2002, pp. 182-183. 
295 A Lei 10.352 de 26.12.2001 – Reforma do Código de Processo Civil – Alterações na remessa obrigatória e no 
processamento dos recursos cíveis.Revista de processo, n. 105. São Paulo: RT, janeiro.-março de 2002, pp. 97-
127, p. 109. 
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diapasão, assevera Carlos Maximiliano: “As disposições excepcionais são estabelecidas por 

motivos ou considerações particulares, contra outras normas jurídicas, ou contra o Direito 

comum; por isso não se estendem além dos casos e tempos que designam expressamente”.297 

O princípio da identidade física do juiz vem sendo considerado o outro argumento na 

defesa da corrente restritiva, partindo-se do pressuposto de que o órgão jurisdicional perante o 

qual foram colhidas as provas constantes dos autos terá melhores condições de julgar o pedido 

deduzido em juízo. Assim, em se autorizando que o tribunal julgue pela primeira vez o 

mérito, estar-se-á transgredindo não apenas o princípio da identidade física do juiz, mas 

também o da oralidade e o da imediatidade. 

Deve-se acrescentar, ainda, que as questões de fato decididas pela primeira vez no 

tribunal dificilmente vão poder ser submetidas a reexame, dada a inexistência de recurso que 

possa ser interposto para tal fim. Não se adota o mesmo caminho para as questões jurídicas, 

tendo em vista que poderão ser revistas, se autorizada a interposição de recurso especial e de 

recurso extraordinário nos tribunais superiores.  

Apesar de estar convicta de que os tribunais irão abraçar a tese adotada pela primeira 

corrente de juristas, talvez até pela própria dificuldade que se possa ter na identificação do 

que seja questão exclusivamente de direito, creio que com razão estão os defensores da 

segunda corrente, pelo principal motivo de que a regra em estudo é restritiva de direito e 

como tal deve ser interpretada. Acrescente-se, como antes dito, não apenas a importância do 

respeito ao princípio da identidade física do juiz (art. 132 do CPC), quando o acerto da 

decisão depender sobremaneira da análise das provas carreadas aos autos, mas principalmente 

da preservação do próprio duplo grau de jurisdição, como garantia constitucional que é. 

Revela-se muito mais seguro que o tribunal, seja através da atuação do relator ou do 

órgão colegiado, reexamine as provas e demais elementos, que levaram o órgão a quo a 

decidir em certo sentido, do que venha a julgar a causa, originariamente, sem ter estabelecido 

qualquer contato direto com o material probatório produzido. A despeito das críticas que 

possam ser feitas à inconstitucionalidade do dispositivo, como se abordará adiante, a regra do 

§ 3º do art. 515 deverá ser aplicada quando, a rigor, não houver provas a analisar e o 

julgamento se fundar em fatos incontroversos. 

                                                                                                                                                         
296 A proibição da reformatio in pejus e o § 3º do art. 515 do CPC. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa 
Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e outros meios de impugnação às 
decisões judiciais, v. 8. São Paulo: RT, 2005, pp. 705-708. 
297 Hermenêutica e aplicação do direito, 18ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 227. 
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Ademais, o argumento de que a interpretação restritiva do dispositivo seria de pouca 

utilidade prática não se revela cientificamente capaz de autorizar uma interpretação 

ampliativa, tendente a limitar sobremaneira o princípio do duplo grau de jurisdição. 

O requisito em referência deve se somar à exigência de que a causa esteja em 

condições de imediato julgamento, considerando-se, como tal, a causa madura, que se 

encontra apenas no aguardo da decisão de mérito. É preciso, pois, que ambos os requisitos 

estejam presentes. Se a questão for de direito, mas a causa não estiver em condições de ser 

julgada, em razão da existência de nulidades absolutas ou em função de tal iniciativa levar à 

violação de princípios processuais constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, 

logo não se pode cogitar a aplicação do § 3º do art. 515298. Da mesma forma, se a causa 

estiver em condições de julgamento, por não haver mais provas a produzir ou alegações a 

deduzir, mas a controvérsia recair sobre fatos e não apenas sobre as questões jurídicas em 

debate, não estará o tribunal autorizado a julgar originariamente o mérito. 

Preenchidos todos os requisitos expostos, competirá ao tribunal, ao julgar a apelação 

depois de constatado o error in procedendo no proferimento da sentença terminativa, não 

apenas promover a sua anulação, mas dar prosseguimento ao julgamento para fins de 

enfrentar, pela primeira vez, os pedidos deduzidos em juízo. Com a nova hipótese passou-se a 

admitir, nesse caso, a produção do efeito substitutivo no julgamento do recurso, já que mais 

do que anular a sentença impugnada, o órgão ad quem irá substitui-la pela decisão de mérito 

por ele mesmo prolatada.  

 
 
2.3.2. Requerimento do apelante e julgamento de mérito pelo tribunal 

 

 Outro problema existente na interpretação e aplicação da regra do § 3º do art. 515 do 

CPC diz respeito à compreensão da locução ‘o tribunal pode desde logo julgar a lide’, ou seja, 

ao exato sentido conferido à regra, conforme haja ou não necessidade de o apelante requerer 

expressamente o julgamento de mérito para que o tribunal, depois de anulada a sentença 

terminativa, passe a promovê-lo. 

 Aqui também encontramos duas linhas de pensamento distintas, senão vejamos299. 

                                                 
298 Assevera Orestes Nestor de Souza Laspro que quando a lei exige que o processo esteja em condições de ser 
julgado está se referindo aos princípios do sistema processual de índole constitucional. (Nova reforma 
processual..., ob.cit., p. 258) 
299 Cândido Rangel Dinamarco parece ter assumido uma posição intermediária. Sustenta o autor que, “em 
princípio a disposição contida no art. 515 deve prevalecer também em relação aos casos regidos por seu § 3º, em 
nome das razões sistemáticas inerentes à regra da correlação entre a decisão e o pedido (arts. 128 e 460) e com o 
objetivo de resguardar o recorrente contra possíveis surpresas decorrentes da negação de seu direito ao processo 
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Na defesa do entendimento de que é necessário requerimento do apelante para que o 

julgamento de mérito se concretize, pela primeira vez, em segundo grau de jurisdição, 

encontramos Flávio Cheim Jorge300, Orestes Nestor de Souza Laspro301, Humberto Theodoro 

Júnior302, Ricardo de Carvalho Aprigliano303, Gleydson Kleber Lopes de Oliveira.304 

 Para esses juristas, em resumo, a interpretação do parágrafo terceiro do art. 515 do 

CPC não pode ser feita dissociadamente do caput do dispositivo, devendo-se, pois, respeitar o 

brocardo tantum devolutum quantum appelatum extraído do princípio dispositivo, que permite 

à parte fixar os limites de seu inconformismo e a partir daí solicitar as providências 

necessárias para combater a decisão impugnada. Com base nesse princípio, associado que está 

com o princípio da demanda (art. 2º do CPC) e com o princípio da congruência da tutela 

jurisdicional (art. 128 do CPC), impõe-se que o tribunal se atenha, em seu julgamento, à 

matéria efetivamente impugnada, pois é a partir do recurso de apelação que se poderá fixar os 

limites da atividade cognitiva do tribunal e do provimento a ser por ele proferido. 

 Leciona Humberto Theodoro Júnior que “se a parte vencida recorre pedindo apenas a 

anulação ou cassação da sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, não é 

lícito ao tribunal enfrentar a questão de mérito que não integrou o pedido do recorrente e, por 

isso, não passou pelo contraditório da apelação. Deve-se ressaltar, sempre, que ‘a 

devolutividade da apelação e, de resto, a de qualquer recurso é definida pela parte recorrente’. 

Se a profundidade com que se examinam as questões recursais é definida pela lei (art. 515, § 

1º), a extensão do efeito devolutivo cabe exclusivamente à parte. ‘A extensão é, repita-se, 

fixada pelo recorrente, nas razões de seu apelo’. A lei, aliás, exige que da petição recursal 

conste o ‘pedido de nova decisão e os fundamentos de fato e de direito’, que o justifiquem 

(CPC, art. 514, II e III)”.305 

                                                                                                                                                         
e direito à prova. Mas, caso a caso, sentindo o tribunal que não há prova alguma a produzir e portanto não há 
qualquer direito à prova a ser preservado, ele estará autorizado a valer-se do que o novo parágrafo permite, sendo 
seu dever explicitar as razões desse entendimento (dever de motivação: Const., art. 93, inc. IX, e CPC, arts. 131 
e 458, inc. II)”. (in .A reforma da reforma..., ob.cit., pp. 159-160).  
300  A nova reforma..., ob.cit., p. 76. 
301 Nova reforma..., ob.cit., p. 259. 
302 Curso..., ob.cit., pp. 535-536.  
303 Ob.cit., pp. 158-159. 
304 Efeito devolutivo do recurso de apelação. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). 
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos e outros meios de impugnação às decisões judiciais, v. 6. São Paulo: 
RT, 2002, p.257. 
305 Curso..., ob.cit., p. 535. 
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 Em sentido contrário ao exposto, é o pensamento de Teresa Arruda Alvim Wambier, 

Luis Rodrigues Wambier e José Miguel Garcia Medina306, José Roberto dos Santos 

Bedaque307, Estêvão Mallet308, bem como de Rodrigo Barioni.309 

 Para os eminentes autores, o dispositivo encerra um dever a ser cumprido pelo tribunal 

todas as vezes que estiverem presentes os requisitos necessários à sua aplicação, pois assim 

devem ser interpretados os dispositivos que dizem respeito à atividade do juiz.310 

 Segundo Bedaque, a possibilidade conferida ao tribunal constitui “escolha do sistema, 

que optou pela celeridade processual, em detrimento do duplo grau de jurisdição. Trata-se de 

escolha legítima do legislador, pois não implica ofensa ao devido processo constitucional”.311 

 Ademais, segundo Barioni, quando o legislador faz referência, no caput do art.515, à 

matéria impugnada está fazendo alusão ao que restou efetivamente decidido na sentença, ou 

seja, ao pronunciamento do juiz que resultou na extinção do processo sem julgamento de 

mérito, não se podendo aí incluir matéria não julgada, como o próprio pedido deduzido em 

juízo. 

 Acrescenta-se que se o autor busca obter a prestação jurisdicional com rapidez, sem 

delongas desnecessárias quando interposta a apelação, pretende a reforma da decisão para ver 

julgado o mérito da causa. “Por esse ponto de vista, representa nítido benefício ao autor-

apelante admitir que o tribunal julgue o mérito da causa, nos termos propostos pelo § 3º, ainda 

que não haja requerimento de apreciação dessa matéria diretamente pelo tribunal. E tal fato 

não contraria o princípio dispositivo, uma vez que o autor, ao propor a ação, pede 

expressamente para que o mérito seja julgado, reiterando essa formulação no recurso 

interposto contra a sentença terminativa. Dessa forma, qualquer órgão do Poder Judiciário que 

                                                 
306 Breves comentários à nova sistemática processual civil, 3ª edição. São Paulo: RT, 2005, pp.270-271. 
307 Apelação: questões sobre admissibilidade e efeitos. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim 
(Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e outros meios de impugnação às decisões judiciais, v. 
7. São Paulo: RT, 2003, pp.452-453. 
308 Reforma de sentença terminativa e julgamento imediato do mérito (Lei 10.352). In: Nery Junior, Nelson; 
Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e outros meios de 
impugnação às decisões judiciais, v. 7. São Paulo: RT, 2003, p.194. 
309 A proibição da reformatio in pejus e o § 3º do art. 515 do CPC. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa 
Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e outros meios de impugnação às 
decisões judiciais, v. 8. São Paulo: RT, 2005, pp. 714-715. 
310 Esclarecem Teresa Arruda Alvim Wambier et al. que o assunto de que trata o art. 515, §3º, deve desempenhar 
o papel de preliminar. “Assim, o relator, ao votar, quando do julgamento da apelação pelo órgão colegiado, 
decide que, segundo o que lhe parece, seria o caso de julgar o mérito, e o julga. Prossegue o julgamento, e os 
demais votantes se manifestam quanto a essa preliminar e em seguida julgam (ou não) o mérito da causa, na 
conformidade com o que tenham decidido a respeito dessa preliminar. Os votos com relação a essa preliminar 
devem ser levados em conta separadamente. Pode ocorrer que, por maioria, se decida que o mérito deve ser 
julgado, e, por unanimidade, que a ação deve ser julgada improcedente”. (Breves comentários..., ob.cit., p. 271). 
311 Artigo citado, p. 453. 
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aprecie a lide nos limites em que foi proposta estará agindo de acordo com o interesse do 

autor”.312 

 Além disso, entende o autor que o tribunal, por lei, tem competência funcional, 

absoluta, para julgar a lide nas hipóteses do art. 515, § 3º do CPC e, por se tratar de matéria de 

ordem pública – pressuposto processual de validade – não cabe à parte a escolha do órgão 

para o julgamento de mérito pretendido.313 

 Cremos que razão assiste aos defensores da primeira corrente. Estamos a tratar do 

efeito devolutivo, especialmente sob o aspecto de sua extensão, de modo que inevitável é a 

associação do parágrafo terceiro ao caput do artigo no qual está inserido (art. 515 do CPC). O 

dispositivo em análise traduz regra que informa não apenas a apelação, mas os recursos 

disciplinados pelo Código de Processo Civil, relativamente à disponibilidade do apelante 

quanto à matéria que pretende impugnar através do recurso, ou seja, aos limites a serem 

observados no julgamento do recurso interposto. 

 Ainda que o mérito não tenha sido julgado e, portanto, não se trate de matéria 

impugnada em sede de apelação, é indiscutível que tudo o que puder ser conhecido e julgado, 

sem que haja pedido expresso da parte para tanto, deverá estar autorizado em lei, como ocorre 

com as matérias de ordem pública. O julgamento de mérito, contudo, originariamente feito 

pelo tribunal, é regra de exceção, não estando o tribunal autorizado a agir de ofício, até porque 

isso poderia resultar julgamento contrário ao princípio que proíbe a reformatio in pejus.  

 Não se está aqui defendendo o retorno dos autos à primeira instância para a prática de 

atos reputados desnecessários - como poderia ocorrer com o pedido formulado pelo apelante 

para a produção de provas, quando a causa versasse questão de direito –, mas antes, o direito 

da parte ao duplo julgamento, ensejado pela aplicação do princípio do duplo grau de 

jurisdição, sobretudo, objetivando afastar os riscos de uma decisão que venha a trazer piores 

conseqüências práticas a que extinguiu o feito sem análise do pedido. 

 A competência do tribunal deve ser observada nas hipóteses em que, preenchidos os 

requisitos do art. 515, § 3º, do CPC, tenha havido pedido expresso do apelante para a 

efetivação do julgamento de mérito, do contrário, fica mantida a competência do juízo a quo 

para fazê-lo. 

 Se o órgão jurisdicional tem o dever de julgar, como atividade inerente ao ofício 

jurisdicional, não é menos correto que tem que se ater ao pedido formulado pela parte em 

juízo, sob pena de haver julgamento citra, extra ou ultra petita. A ampliação da extensão do 

                                                 
312 Artigo citado, p. 714. 
313 Idem, p. 715. 
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efeito devolutivo não pode ter o poder de subtrair da parte o direito de querer ou não o 

julgamento de mérito pelo tribunal, até porque, como já se disse, a extensão da apelação ficará 

sempre a cargo do apelante. 

 Assevera Aprigliano, que “o argumento da efetividade e da celeridade processuais não 

pode ser utilizado em prejuízo dos interessados diretos. Assim, o atalho ora permitido pela 

legislação não se pode tornar um encurtamento obrigatório da via judicial, especialmente nas 

situações em que a parte expressamente desejar o contrário. Na verdade, a nova regra foi 

mesmo concebida para situações específicas, de discussões jurídicas reiteradas, em que a 

interpretação dos tribunais assume maior importância, razão pela qual não é possível 

‘dispensar’ o provimento de primeiro grau. Pense-se, por exemplo, em questões tributárias, 

em geral resolvidas pelos tribunais superiores, que se aplicam a milhares de casos idênticos, 

diminuindo a importância dos provimentos de primeiro grau”.314 

Reconhece-se, ademais, que os princípios processuais nem sempre se aplicam da 

mesma forma em primeira e segunda instâncias, como ocorre com o princípio da 

instrumentalidade das formas e do processo enquanto forma, que vem sendo aplicados, 

respectivamente e em contraposição, em primeiro e segundo graus de jurisdição. Tal 

comparação, através do mencionado exemplo, justifica-se apenas para ilustrar as diferenças 

que podem existir na compreensão dos procedimentos desenvolvidos em primeiro e segundo 

graus. 

Assim, se em primeiro grau tem o juiz o dever de julgar antecipadamente a lide, 

embora não haja requerimento expresso nesse sentido, o mesmo não se pode pensar em 

segundo grau, na medida em que isso poderia resultar em julgamento mais desfavorável para 

a parte e retirar-lhe, outrossim, o direito à interposição de recurso contra a decisão de mérito. 

Em razão de as circunstâncias serem absolutamente diversas, não se pode cogitar de incluir o 

julgamento de mérito a ser feito originariamente pelo tribunal na mesma perspectiva do 

julgamento antecipado da lide realizado em primeiro grau como sendo dever do órgão 

jurisdicional. 

A adoção de tal posicionamento reflete com coerência as regras e princípios adotados 

pelo sistema processual civil pátrio, em especial aquelas contidas nos arts. 2º, 128, 463 e 515 

e parágrafos, do CPC, além, é claro, de se revelar mais bem afinado com o sistema de 

garantias processuais constantes da Lei Maior e decorrentes do devido processo legal.  

 

                                                 
314 Ob.cit., p. 160. 
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2.3.3. Julgamento de mérito e o princípio que proíbe a reformatio in pejus 
 

 Mais uma vez, pesquisando o tema em foco, encontramos entendimentos de natureza 

diversa sobre a possível violação ao princípio que proíbe a reformatio in pejus, fruto da 

aplicação do §3º do art. 515 do CPC. 

 A discussão surge diante da possibilidade de o tribunal, preenchidos os requisitos 

legais, passar ao julgamento de mérito, após a anulação da sentença apelada, rejeitando o 

pedido formulado pelo autor-apelante. 

Sustenta Cândido Rangel Dinamarco que não haveria infringência ao aludido 

princípio, pois o que o tribunal faria, ao julgar o mérito, seria o mesmo que o juízo a quo, caso 

os autos retornassem à primeira instância. “A novidade representada pelo § 3º do art. 515 do 

Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho legitimado pela aptidão a acelerar os 

resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das 

partes; ela constitui mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa 

a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima 

quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias”. Ademais, ressalta que 

não existiria propriamente o risco da reformatio in pejus, tendo em vista que não há como se 

comparar um decisão de mérito com outra que tenha deixado de julgá-lo.315 

 Chegando à conclusão semelhante a do ilustre autor, Rodrigo Barioni entende não 

haver reformatio in pejus, seja porque a atuação do tribunal é similar à do órgão a quo, caso 

os autos retornassem à primeira instância para julgamento, seja em razão da competência 

funcional atribuída ao tribunal. “Isso significa que o julgamento da lide não ocorre por conta 

da matéria versada no recurso, mas sim por força de a competência funcional atribuída ao 

órgão ad quem para julgar a lide”.316 

 Em contrapartida, para José Roberto dos Santos Bedaque, com o advento do § 3º do 

art. 515, “chega-se à conclusão inexorável de que o sistema processual brasileiro passou a 

admitir, ainda que em caráter excepcional, a reformatio in pejus. O apelante pretendia 

simplesmente a cassação da sentença terminativa e acabou recebendo pronunciamento de 

mérito contrário a seus interesses”.317 318 

                                                 
315 A reforma da reforma..., ob.cit., pp. 161-162. 
316 Art. cit., pp. 717-719.  
317 Art. cit., p. 454. 
318 Esse também é o entendimento de Arruda Alvim (Notas sobre algumas das mutações verificadas com a Lei 
10.352/2001. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos 
recursos e outros meios de impugnação às decisões judiciais, v. 6. São Paulo: RT, 2002, p.80. 
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Conforme expusemos anteriormente, verifica-se a reformatio in pejus quando o órgão 

ad quem, ao julgar o recurso a ele dirigido, profere decisão mais desfavorável ao recorrente, 

sob o ponto de vista prático. 

É evidente a piora que se pode verificar, do ponto de vista prático, quando o apelante 

se depara com uma sentença de mérito desfavorável em substituição à sentença terminativa 

contra a qual apelou. No primeiro caso, poderia o apelante, não obtendo êxito na anulação da 

sentença, propor nova ação para fins de obtenção da tutela jurisdicional, uma vez que a 

decisão seria atingida apenas pela coisa julgada formal, ao passo que, julgado o mérito 

originariamente no tribunal, sequer terá direito o autor de se insurgir plenamente contra a 

decisão de mérito. Trata-se, com efeito, de piora qualitativa, resultado da substituição da 

decisão impugnada por outra de conteúdo mais desfavorável. 

 Não adianta querer minimizar ou maquiar a exceção criada em lei ao princípio que 

proíbe a reformatio in pejus, sob o argumento de que o tribunal estaria agindo como se fosse o 

órgão de primeiro grau, decidindo o mérito pela primeira vez, pois além de a decisão ser mais 

desfavorável do ponto de vista prático, ela é dada em substituição à outra, ainda que de 

natureza diversa, produzindo-se, por conseguinte, o efeito substitutivo com o julgamento do 

recurso.  

 A verificação da reformatio in pejus, como antes exposto, não se verifica apenas 

quando se está confrontando decisões de mérito, podendo também ocorrer na hipótese de 

aplicação do § 3º do art. 515 do CPC.  

 Desse modo, ratificando o que foi dito em linhas anteriores, por se tratar de flagrante 

exceção à regra geral, hoje autorizada pelo sistema, deve a mesma ficar reservada para os 

casos em que se estiver tratando de questão de direito em sentido estrito e o apelante formular 

pedido expresso para julgamento de mérito, a fim de se evitar decisões inesperadas, que 

piorem a situação jurídica do recorrente. Esse entendimento é o que se revela mais compatível 

com a natureza restritiva da nova regra introduzida em nosso sistema processual, a despeito 

dos questionamentos de índole constitucional que sobre ela serão feitos.  

 

 
2.3.4. Reflexão sobre a (in) constitucionalidade da reforma 
 

A modificação operada pela Lei 10.352, de 26 de dezembro de 2001, que acrescentou 

o parágrafo terceiro ao art. 515 do CPC, restringiu a incidência do princípio do duplo grau de 

jurisdição no sistema processual civil, reacendendo polêmica antiga acerca da natureza 
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constitucional do aludido princípio e abrindo um novo debate sobre a constitucionalidade da 

alteração. 

Para os doutrinadores que sustentam não possuir o princípio do duplo grau natureza 

constitucional, a reforma não causou nenhuma espécie, estando plenamente autorizada e 

afinada com a Lei Maior. Os argumentos expendidos pelos juristas contrários à natureza 

constitucional do princípio foram anteriormente trazidos à baila, motivo pelo qual a eles nos 

reportamos (Capítulo 2: item 2.2.), porém sem reproduzi-los novamente.319 320 

Manifestamo-nos, em contrapartida, favoráveis ao entendimento de que o mencionado 

princípio possui, sim, natureza constitucional, tratando-se de princípio processual 

constitucional implícito, o qual decorre do princípio do Estado de Direito, do princípio do 

acesso à justiça e do devido processo legal, já que possibilita a revisão das decisões judiciais 

por órgão hierarquicamente superior. Nessa perspectiva, traz maior segurança jurídica para os 

jurisdicionados e autoriza o controle interno, pelo Judiciário, de suas próprias decisões, o que 

viabiliza seguramente o alcance de uma tutela estatal mais justa. 

Partindo do pressuposto de que o princípio do duplo grau de jurisdição tem amparo 

constitucional, resta saber se a inovação em estudo encontra-se afinada com a Lei Maior. 

Como antes dito, não existem direitos absolutos, ainda que fundamentais, e, portanto, 

princípios absolutos que os consagrem, sendo natural, na qualidade de mandamentos de 

otimização que, diante de situações em concreto, um princípio ceda em favor do outro para a 

melhor proteção dos direitos em conflito.321 

                                                 
319 Orestes Nestor de Souza Laspro, comentando a reforma – em obra coletiva – e na linha de entendimentos já 
desenvolvidos sobre o duplo grau, defende a constitucionalidaade da alteração, argumentando que além de não 
haver regra expressa na Constituição Federal garantindo o duplo grau de jurisdição, esse princípio não está 
inserido no devido processo legal. Ademais, o fato de a Constituição garantir a interposição de recursos aos 
tribunais superiores não significa a obrigatoriedade de que toda sentença seja apelável ou que o recurso esteja 
submetido ao princípio do duplo grau. (Nova reforma..., ob.cit., p. 262). 
320 Cândido Dinamarco, apesar de entender que o duplo grau seria um princípio constitucional, afirma que o 
mesmo não encerra uma garantia, não havendo que se falar na inconstitucionalidade de normas que só atribuam 
competência do julgamento da causa a único grau jurisdicional. (A reforma da reforma..., ob.cit., p. 151). 
321 A esse respeito, leciona Robert Alexy: “en el problema de la invalidez de principios, se trataba de principios 
sumamente débiles, es decir, de principios que, en ningún caso, preceden a otros. En el caso de los principios 
absolutos, se trata de principios sumamente fuertes, es decir, de principios que, en ningún caso, pueden ser 
desplazados por otros. Si existen principios absolutos, hay que modificar la definición del concepto de principio, 
pues el hecho de que exista un principio que, en caso de colisión, tiene que preceder a todos los otros principios, 
es decir, también a aquél que dice que las reglas estatuidas tienen que ser obedecidas, significa que su 
realización no conoce límites jurídicos. Sólo siguen existiendo límites fácticos. El teorema de la colisión no es 
aplicable. Es fácil argumentar en contra de la validez de principios absolutos en un ordenamiento jurídico que 
reconoce derechos fundamentales. Los principios pueden referirse a bienes colectivos o a derechos individuales. 
Cuando un principio se refiere a bienes colectivos y es absoluto, las normas de derecho fundamental no pueden 
fijarle ningún límite jurídico. Por lo tanto, hasta donde llegue el principio absoluto, no pueden haber derechos 
fundamentales. Cuando el principio absoluto se refiere a derechos individuales, su falta de limitación jurídica 
conduce a la conclusión de que, en caso de colisión, los derechos de todos los individuos fundamentados por el 
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Destacamos, ainda, que freqüentemente o princípio do duplo grau é questionado em 

razão do princípio da celeridade-efetividade, ao argumento de que o número excessivo de 

recursos e a demora verificada no seu processamento e julgamento dificultam a concessão da 

tutela jurisdicional num prazo razoável. Assim, a limitação da garantia do duplo grau é 

sugerida como forma de eliminar os prejuízos indeléveis que o tempo excessivo pode causar à 

parte na busca da correta e efetiva prestação jurisdicional. 

Sem dúvida, temos aqui um ponto de natural tensão entre princípios que, trilhando 

caminhos um pouco diversos, visam ao mesmo fim, qual seja, o do acesso à ordem jurídica 

justa. O duplo grau de jurisdição asseguraria a concessão de uma tutela mais justa, na medida 

em que cercada de maior segurança jurídica, por ter contado com duplo juízo de mérito no 

julgamento da causa; a efetividade, por sua vez, garantiria também uma tutela mais justa que 

seria dada num prazo razoável, norteando-se pela celeridade, essencial na busca da correta 

prestação jurisdicional. 

Como se vê, se colisão eventualmente existir, essa será reputada em sentido estrito por 

se referir a conflito entre direitos fundamentais idênticos, pois ambos são extraídos da própria 

compreensão do direito fundamental do acesso à justiça, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, 

da Carta Magna. 

Segundo Ricardo Procópio Bandeira de Melo, “no mesmo dispositivo constitucional, 

há valores que devem encontrar o necessário equilíbrio: acesso à ordem jurídica justa versus 

acesso à ordem jurídica adequadamente tempestiva. No primeiro, ganham em importância 

princípios como o do duplo grau, porque assegurador, em tese, de uma decisão mais acertada 

e, portanto, mais justa. No segundo, prestigia-se outro valor igualmente importante para o 

sucesso da atividade jurisdicional que é a celeridade”. 

Prossegue o autor, dizendo: “harmonizar esse aparente conflito é missão que cabe ao 

legislador. Por isso mesmo, nada há que escandalize no regramento legal a limitar ou mesmo, 

excepcionalmente, suprimir o duplo grau de jurisdição, como forma de adequá-lo às suas reais 

finalidades, sob o signo da razoabilidade, à vista do notório estrangulamento da atividade 

jurisdicional na atualidade, ante a notória sobrecarga de demandas e de recursos”.322 

Dada a amplitude da expressão acesso à ordem jurídica justa e da dimensão jurídico-

política do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, freqüentemente nos 

                                                                                                                                                         
principio tienen que ceder frente al derecho de cada individuo fundamentado por el principio, lo que es 
contradictorio”. (Teoria de los derechos fundamentales, ob.cit, p. 106) 
322 Princípio do duplo grau de jurisdição: garantia constitucional, extensão e algumas notas sobre o § 3º do art. 
515 do CPC. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos 
recursos cíveis e outros meios de impugnação às decisões judiciais, v. 8. São Paulo: RT, 2005, p. 679. 
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depararemos com valores em tensão em seu campo de incidência, podendo o legislador, 

conforme a necessidade do caso, privilegiar a celeridade em detrimento da segurança, 

garantida pelo duplo grau, desde que a restrição esteja expressa na Constituição ou esteja por 

ela autorizada ou, ainda, possa encontrar amparo no princípio da proporcionalidade. 

É preciso destacar que nem todos os recursos são expressão do princípio do duplo grau 

de jurisdição, motivo pelo qual nem todas as restrições estabelecidas em relação aos aludidos 

instrumentos podem ser reputadas como limitações ao princípio em análise. Acreditamos que 

apenas a apelação, o recurso ordinário e o agravo - em caráter complementar, não essencial - 

consagram o princípio em exame. Assim, se amanhã o legislador resolver suprimir, por 

exemplo, os embargos infringentes, não haverá qualquer restrição ao duplo grau. Por outro 

lado, há recursos que não podem ser suprimidos ou restringidos, não propriamente por afronta 

ao duplo grau, mas em razão de sua previsão constitucional, como se dá com os recursos 

extraordinários e o recurso ordinário de competência do Supremo Tribunal Federal e do 

Superior Tribunal de Justiça, a menos que futura emenda constitucional venha a dispor de 

modo diverso. 

Dentre os recursos apontados no presente trabalho como manifestações do duplo grau 

de jurisdição, o único que hoje pode sugerir discussões mais acirradas, em razão de limitações 

operadas no plano federal infraconstitucional, é o de apelação. Como se disse, o recurso 

ordinário está previsto na Constituição, de modo que só por Emenda Constitucional poderá 

ser suprimido ou restringido; o agravo, por sua vez, atua como meio complementador da 

garantia do duplo grau, não se revelando imprescindível no controle das decisões que podem 

ser proferidas no âmbito de um processo. 

Aliás, cabe ressaltar que a Lei 10.352/01 alterou o regime do recurso de agravo 

interposto contra decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição, limitando o cabimento 

do agravo de instrumento (arts. 523, §4º e 527, inciso II, do CPC) - hoje reservado em 

especial para os casos de urgência. Preservou, todavia, a possibilidade de impugnação das 

decisões interlocutórias através do agravo retido, a fim de evitar preclusão, garantindo maior 

efetividade na prestação da tutela final. Contra tal restrição, não houve manifestação que 

sugerisse a inconstitucionalidade dos dispositivos alterados sob o argumento de suposta 

limitação do duplo grau de jurisdição.   

Feitas essas considerações, percebe-se que as limitações ou supressões na interposição 

de recursos, que se refletirão na aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição e 

produzirão mais controvérsias no cenário jurídico, envolvem, certamente, o recurso de 

apelação. 
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Por esses motivos, revela-se de fundamental importância a compreensão da restrição 

imposta, pela Lei 10.352/2001, ao recurso de apelação e, por conseguinte, ao princípio do 

duplo grau, autorizando o julgamento de mérito pela primeira vez no tribunal, preenchidos os 

requisitos contidos no § 3º, do art. 515 do CPC. 

Não nos parece adequado, partindo do entendimento de que o duplo grau possui 

natureza constitucional, afirmar que o dispositivo em comento seria inconstitucional 

simplesmente por violar aludido princípio, isso porque, como vimos, não há princípio que 

possa ser interpretado e aplicado de forma absoluta.  

Não partilhamos também do pensamento do Prof. Nelson Nery quando afirma que o 

art. 515, § 3º do CPC, “confere, na verdade, competência originária ao tribunal de apelação, 

no caso que especifica. Isto quer significar que o tribunal pode julgar, pela primeira vez, 

matéria não apreciada pelo juízo a quo, de onde proveio o recurso de apelação. Pela via do 

“recurso” o tribunal pode conhecer “originariamente” do mérito”. Para o ilustre autor, “a 

solução da lei é heterodoxa, mas visa a economia processual. Não há inconstitucionalidade 

por ofensa ao duplo grau de jurisdição porque a lei processual pode conferir competência 

originária a tribunal”.323 324 325 

Cremos que não seria de todo acertado reconhecer que o legislador tenha conferido 

competência originária a tribunal, por força de julgamento de recurso, visto que nos casos de 

competência originária a ação se inicia diretamente no tribunal e comporta, em geral, um 

juízo de mérito, independentemente do resultado a ser obtido. Tradicionalmente, essa 

competência é fixada em razão das pessoas envolvidas no litígio e da matéria em debate, 

observando-se interesses de ordem pública e de relevância política. No caso em tela, não se 

tem qualquer das hipóteses mencionadas, motivo pelo qual não acreditamos que esse deva ser 

o fundamento justificador da alteração legal. 

                                                 
323 Teoria geral dos recursos, 6ª edição. São Paulo: RT, 2004, p. 434. 
324 Nelson Nery Junior já vinha admitindo ser perfeitamente possível a criação de obstáculos ao cabimento da 
apelação, de forma a restringi-la, sem que houvesse violação ao duplo grau de jurisdição. Para o autor, “a 
tratativa do duplo grau como garantia constitucional do devido processo legal, tendo enfoques do direito de 
defesa, é aceita pela moderna doutrina processualística, mas sempre com a ressalva de que o princípio deve ser 
de aplicação moderada pelos ordenamentos, de sorte a não divorciar-se o processo civil da realidade 
contemporânea de buscar-se uma justiça mais efetiva e rápida, sem se perder de vista a segurança”. (Ob.cit., p. 
43) 
325 Na mesma linha do autor, afirma Antônio de Pádua Notariano Junior que: “o §3º não é inconstitucional por 
‘suprimir grau de jurisdição’, uma vez que não se trata o duplo grau de garantia expressa; o referido parágrafo 
nada mais fez do que conferir ao tribunal competência (que antes não tinha) de caráter funcional para julgar pela 
primeira vez o mérito da ação, dando ensejo àquilo que os alemães chamam de ‘segunda primeira instância’”. (in 
O duplo grau e o §3º do art. 515 do CPC, introduzido pela Lei 10.352/2001. Revista de processo n. 114. São 
Paulo: RT, março-abril 2004, p. 204). 
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A saída apontada pelo autor ensejaria a criação de uma nova hipótese de competência 

originária dos Tribunais, quando se sabe que ela é fixada pelas Constituições Federal e 

Estadual, sendo defeso ao legislador ordinário ampliá-la; além disso, prevê o art. 463 do CPC 

que o juízo a quo cumpre e acaba seu ofício jurisdicional, só depois de publicada a sentença 

de mérito. Assim, a ampliação de tal competência pelo legislador reformista, com a adoção do 

pensamento exposto, feriria, no mínimo, o princípio do juiz natural.326 

Destaca-se, ademais, que em relação à mesma causa continuaria havendo a 

possibilidade de um duplo juízo de mérito, se o pedido tivesse sido julgado em primeiro grau 

e se não houvesse o preenchimento dos requisitos constantes do parágrafo terceiro do 515, 

CPC, de modo que entendemos não ser o caminho apontado pelo Prof. Nelson Nery Junior o 

melhor para se tentar explicar a referida alteração. 

Supostamente amparados no princípio da proporcionalidade, alguns juristas, que 

reconhecem a natureza constitucional do princípio do duplo grau, sustentam a 

constitucionalidade da alteração ao principal argumento de que esse pode ceder ao princípio 

da efetividade, como de fato cedeu com a alteração examinada, em prol de uma melhor 

prestação jurisdicional. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, Luiz Rodríguez Wambier e José Miguel Garcia 

Medina, comentando a alteração legal, asseveram que o duplo grau de jurisdição é sim um 

princípio constitucional, nem por isso acham que seria inconstitucional o dispositivo legal que 

determinasse, em certas condições, a supressão do direito da parte ao duplo grau.327 

Na esteira dos autores, entende Ricardo Procópio Bandeira de Melo que “a inovação 

legislativa não está a ferir a Constituição, mas a harmonizar o sistema processual, de modo 

razoável, com a realidade de seu tempo”, propiciando, segundo ele mesmo, a agilidade e a 

celeridade dos processos, que são de interesse público.328 

Gleydson Kleber Lopes de Oliveira leciona que “o duplo grau de jurisdição, mesmo 

que não expressamente previsto, é um princípio constitucional derivado do devido processo 

legal, o que, aliás, não tem o condão de tornar-se absoluto, pois é assente a inexistência de 

                                                 
326 Esse era, aliás, o pensamento manifestado pelo ilustre Prof. Nelson Nery: “Quando o CPC estabelece que a 
competência para julgar determinada causa é do juiz monocrático de primeiro grau, quer isto significar que, 
somente com a sentença de mérito é que estará exaurida a sua competência para o exercimento da atividade 
jurisdicional (art. 463, caput). Assim, se o tribunal der provimento à apelação, este segundo julgamento terá 
efeito apenas de cassação, vale dizer, determina o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que este 
profira julgamento sobre o mérito. Entender o contrário seria compactuar com a infringência de norma de 
competência hierárquica, já que a causa seria julgada originariamente pelo tribunal destinatário da apelação. A 
burla seria, até, mais séria, pois semelhante atitude feriria o princípio do juiz natural”. (Princípios 
fundamentais...., ob.cit., pp. 41-42). 
327 Breves comentários..., ob.cit., p. 268. 
328 Art. cit., p. 680. 
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direitos fundamentais absolutos”. Sobre a inovação legal trazida pela Lei 10.352/2001 ao 

recurso de apelação, afirma que ela “atende aos reclamos da aplicação da norma processual 

dirigida primordialmente ao primado do acesso à justiça”.329 

Passaremos, pois, a examinar o dispositivo à luz do princípio da proporcionalidade, a 

fim de verificarmos se o legislador, ao criar a restrição, observou corretamente os elementos 

da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, criando restrição amparada 

pela Constituição. 

O primeiro elemento quer significar a exigência da adequação entre o meio e o fim que 

se pretende alcançar, devendo a medida escolhida ser capaz de atingir o objetivo proposto. O 

legislador, quando inovou, pretendeu valorizar os princípios da instrumentalidade e da 

efetividade do processo. Analisada a efetividade sob a ótica da celeridade e partindo do 

pressuposto de que, ao anular a sentença terminativa e passar ao julgamento de mérito, o 

tribunal estaria evitando que os autos retornassem ao primeiro grau para novo julgamento, 

impedindo a interposição de novo recurso de apelação, pode-se concluir que a limitação ao 

duplo grau permitiria alcançar o fim desejado. A tutela jurisdicional seria dada num menor 

espaço de tempo, em observância à celeridade pretendida pelo legislador. 

O segundo elemento, referente à necessidade (exigibilidade), implica a 

imprescindibilidade da medida restritiva para proteção do direito que a tenha justificado e que 

não possa ser substituída por outra menos gravosa, mas igualmente eficaz. 

“Assim, constatada, em um primeiro plano, a aptidão da lei restritiva para atingir o fim 

perseguido pelo Texto Constitucional (proteção e efetivação de um determinado direito 

fundamental), o passo seguinte, na tarefa de controlar a constitucionalidade da limitação 

normativa, é aferir se a imposição do legislador era, realmente, naquele preciso instante, além 

de imprescindível para assegurar o exercício do direito fundamental objeto da restrição (fim), 

o instrumento (meio) mais eficaz e menos oneroso para o cidadão”.330 

Sob esse aspecto, não se tem como considerar a restrição da apelação, com a 

conseqüente extirpação do duplo grau, na hipótese de julgamento de mérito originariamente 

feito pelo tribunal (art. 515, § 3º, do CPC), como medida imprescindível para alcançar o 

acesso à ordem jurídica justa, valorizando-se aqui a celeridade na prestação da tutela. A 

adoção da medida restritiva não se revela, em hipótese alguma, como meio menos oneroso 

para o cidadão – seja o autor ou o réu -, já que o impedirá de rever a decisão de mérito final, 

                                                 
329 Art. cit., pp. 253-255.  
330 Cf. Paulo Armínio Tavares Buechele. O princípio da proporcionalidade e a interpretação da Constituição. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 130. 



 149

comprometendo a segurança dos julgados contra arbitrariedades, equívocos e toda a sorte de 

erros inerentes à falibilidade humana. 

Suprimir o duplo grau, nas hipóteses do art. 515, § 3º, do CPC, mesmo que o 

dispositivo seja interpretado restritivamente, não é seguramente o meio mais eficaz e menos 

oneroso de se alcançar a celeridade, já que priva a parte do direito de reexaminar a decisão 

judicial. 

Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, ressalta Paulo Armínio Tavares 

Buechele que “o aspecto chave é a ponderação, a relação ‘custo-benefício’, ou seja, a 

verificação das vantagens e desvantagens resultantes para o cidadão, a partir dos meios 

utilizados pelo legislador com vistas à obtenção dos fins perseguidos pela norma 

constitucional”.331 

A ponderação dos meios e fins, das vantagens e desvantagens é, sem dúvida, uma das 

tarefas essenciais do legislador, quando da edição de lei, e também do Judiciário, ao controlar 

a sua constitucionalidade sob o prisma da proporcionalidade.332 

O benefício que se poderia inferir da regra em exame é justamente o de se alcançar 

mais rapidamente a concessão da tutela de mérito. Privilegiou-se o aspecto da 

celeridade/efetividade em detrimento de uma maior segurança no acerto da referida tutela, o 

que seria possibilitado pela interposição de recurso de apelação contra a decisão de mérito, 

objetivando corrigir amplamente os vícios detectados. 

Salvo a vantagem da celeridade, que não pode ser precisada exatamente dadas as 

peculiaridades de cada caso (direito material controvertido, procedimento adotado, etc.) e a 

capacidade e estrutura dos órgãos jurisdicionais, são muitas as desvantagens e prejuízos que 

podem se manifestar na aplicação da nova regra. Inicialmente, elimina, como se disse, a 

possibilidade de ampla revisão da causa, só havendo, se for o caso, chance de se debater 

questões jurídicas através do recurso especial e/ou extraordinário.  

Também cria, como antes dito, a possibilidade de haver reformatio in pejus, quando 

depois de anulada a sentença terminativa pelo tribunal, esse passar ao julgamento do pedido, 

rejeitando-o, mesmo que tenha havido pedido expresso do autor-apelante para que tal 

julgamento de mérito fosse realizado. 

A nova regra reduz, outrossim, o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que o 

debate travado entre as partes nas razões e contra-razões de apelação, interposta contra 

                                                 
331 Idem, p. 132. 
332 Ibidem, p. 133. 
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sentença terminativa, não tem como abranger, por mais que se queira, as possíveis discussões 

que poderiam ser deduzidas em caso de julgamento de mérito ainda não realizado. 

Nesse sentido, ressalta José Rogério Cruz e Tucci; “Mais grave ainda é a crise imposta 

pela novel reforma à garantia do contraditório. A esse respeito, tudo leva a crer que o 

legislador desprezou a moderna concepção ditada pela literatura contemporânea acerca da 

participação conjunta e recíproca, durante as sucessivas fases do procedimento, de todos os 

protagonistas do processo. E isso, porque as partes jamais podem ser surpreendidas por uma 

decisão alicerçada em um fundamento ainda não debatido durante a tramitação do processo. 

Na verdade, para evitar qualquer espécie de emboscada aos litigantes, impõe-se aí ao juiz, 

segundo recente e prestigiosa doutrina, o dever de comunicar às partes as vertentes que ele 

reputa relevantes para a formação de sua própria convicção”.333 

Por fim, cria uma situação de absoluta desigualdade entre os jurisdicionados, sem que 

haja um fator discriminatório a justificar tal atitude. Dessa forma, enquanto os cidadãos que se 

deparam com um julgamento de mérito realizado em primeiro grau têm assegurado o direito 

de apelar contra sentença definitiva, igual sorte não terão aqueles que se depararem com uma 

decisão de mérito prolatada originariamente pelo tribunal, por força de recurso que tenha 

anulado sentença terminativa, nas hipóteses do parágrafo terceiro do art. 515 do CPC. Como 

explicar tal situação ao jurisdicionado diante de seu natural inconformismo com as decisões 

que lhe são desfavoráveis e, sobretudo, diante do conhecimento já consagrado entre todos de 

que podem recorrer contra decisões finais?  

Para uns, garante-se a apelação e o duplo grau de jurisdição, para outros não. Não se 

pensou aqui, necessariamente, na proteção do direito da parte mas, acima de tudo e a qualquer 

preço na presteza da tutela estatal, que pode não andar de mãos dadas com a segurança e 

adequação da proteção pretendida. 

A situação revela-se ainda mais grave ao se fazer uma interpretação ampliativa do 

novel dispositivo – tendência entre os doutrinadores pátrios -, ou seja, se for admitido que o 

julgamento de mérito feito pelo tribunal possa ocorrer não apenas na resolução de questão de 

direito em sentido estrito e independentemente de pedido do apelante. Partindo-se da 

interpretação restritiva proposta nesse trabalho, os riscos ficam minimizados, uma vez que o 

julgamento de mérito ocorre por opção do apelante, ciente de todas as possibilidades que daí 

podem exsurgir, mas não eliminam os vícios contidos na regra examinada.  

                                                 
333 Lineamentos da nova reforma..., ob.cit., p. 101. 
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Por todos os ângulos que a questão seja analisada, e ainda que estejamos para alguns 

doutrinadores na contramão das novas tendências processuais, não há como se sustentar a 

constitucionalidade do parágrafo terceiro do art. 515 do CPC. Se o mecanismo adotado pelo 

legislador reformista, a princípio, seria adequado para se alcançar a pretendida celeridade, não 

se mostra, por outro lado, imprescindível e menos oneroso para se chegar ao objetivo visado. 

Além disso, verificando-se os direitos que podem ser sacrificados e as desvantagens 

resultantes da aplicação do dispositivo, não encontra guarida na proporcionalidade em sentido 

estrito. Conclui-se, assim, pela inconstitucionalidade do parágrafo terceiro do art.515 do CPC, 

por não ter sido elaborado sob o prisma da proporcionalidade. 

A única hipótese que, a nosso ver, não contrariaria todas as regras e princípios antes 

referidos seria a de anulação de sentença terminativa proferida com fundamento em falsa 

carência, seguida de julgamento de mérito pelo tribunal, uma vez que, apesar da denominação 

e enquadramento da sentença com base no art. 267 do CPC, o que se estaria impugnando 

através da apelação seria uma verdadeira sentença de mérito. Para que tal iniciativa se desse 

no âmbito do tribunal não haveria, contudo, necessidade de uma regra contemplando-a 

exclusivamente, pois os parágrafos primeiro e segundo do art. 515 permitiriam a superação do 

problema detectado. 

Entendemos haver a necessidade de mudanças não apenas no sistema recursal pátrio, 

mas em todo o procedimento em primeiro e segundo graus, para fins de se alcançar o 

desiderato de uma tutela adequada, justa e tempestiva, tal como se deu com o advento da 

tutela antecipada (art. 273 do CPC) e da tutela específica para cumprimento das obrigações de 

fazer, não fazer e dar coisa (arts. 461 e 461-A do CPC), com as reformas introduzidas no 

recurso de agravo, na execução provisória, entre tantas outras reformas já realizadas no 

Código de Processo Civil, que vêm permitindo com eficiência um melhor acesso à ordem 

jurídica justa. 

Temos, contudo, absoluta convicção de que não são apenas de reformas no plano 

legislativo que estamos a necessitar, mas de mudanças de comportamento com mais 

responsabilidade e compromisso com a eficiência por parte dos magistrados e seus auxiliares, 

aliada a uma prática jurisdicional responsável dos demais operadores do direito. Não se pode 

olvidar, também, as necessárias mudanças estruturais do Poder Judiciário, que dependem 

principalmente de vontade política, objetivando criar melhores condições de trabalho em todo 

o País, no âmbito estadual e federal, e uma ‘justiça’ ao alcance de todos. 334 

                                                 
334 Barbosa Moreira, em excelente artigo escrito sobre “os mitos da justiça”, afirma: “identifico o submito 
número 3 na crença de que cabe aos defeitos da legislação processual a maior responsabilidade pela duração 
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Não acreditamos, entretanto, que o caminho aberto ao tribunal para julgar 

originariamente, em sede de apelação, o mérito das causas instauradas em primeiro grau seja a 

melhor saída para tal fim, não apenas porque permite a violação dos princípios do duplo grau 

e do juiz natural, mas também porque resultará no tratamento desigual dos jurisdicionados, 

sem que haja motivo determinante para tanto, além de ferir os princípios do contraditório e da 

ampla defesa, dada a impossibilidade de se debater questões ainda não conhecidas e julgadas, 

gerando, além de tudo, o risco de se ter um julgamento mais desfavorável com a criação de 

exceção ao princípio que proíbe a reformatio in pejus. 

É inconcebível que num Estado, que se diz democrático e de direito, possa admitir-se a 

supressão pura e simples do duplo grau, nas hipóteses do art. 515, § 3º do CPC, impondo ao 

cidadão um único julgamento de mérito, a despeito do reconhecimento incontestável da 

falibilidade humana, da necessidade de se ter mecanismos hábeis contra as arbitrariedades do 

Poder Público e da crescente valorização na proteção da dignidade humana, valor supremo de 

nossa Lei Maior. 

Dada a inobservância da proporcionalidade pelo legislador na criação da regra, 

propugnamos pelo reconhecimento de sua inconstitucionalidade. 

Gostaríamos de concluir o presente item com uma brilhante reflexão de Calmon de 

Passos, que sintetiza o nosso pensamento: “Distorção não menos grave, outrossim, foi a de se 

ter colocado como objetivo a alcançar com as reformas preconizadas apenas uma solução, 

fosse qual fosse, para o problema do sufoco em que vive o Poder Judiciário, dado o 

inadequado, antidemocrático e burocratizante modelo de sua institucionalização 

constitucional. A pergunta que cumpria fosse feita – quais as causas reais dessa crise – jamais 

foi formulada. Apenas se indagava – o que fazer para nos libertarmos da pletora de feitos e de 

recursos que nos sufoca? E a resposta foi dada pela palavra mágica “instrumentalidade”, a que 

                                                                                                                                                         
excessiva dos pleitos. O chavão, repetido a cada momento – sobretudo em editoriais da imprensa, redigidos, ao 
que parece, por pessoas que nunca sequer passaram pela porta do Fórum – acompanha-se de recomendações 
veementes de que se reduzam prazos e recursos, se cancelem oportunidades para as manifestações das partes, e 
outras do gênero. É inegável que os nossos códigos conservam resquícios de um formalismo bolorento, que 
entorpece os processos, e bastante se pode e deve fazer para podar-lhe os excessos. No campo civil, por sinal, 
não é pouco o que já se vem fazendo, mediante reformas parciais do diploma em vigor, por uma seqüência de 
leis editadas a partir de 1992 (...). No entanto, a demora resulta da conjugação de múltiplos fatores, entre os quais 
não me parece que a lei, com todas as imperfeições que tem, ocupe o lugar de máximo relevo. Recordemos, 
antes de mais nada, a escassez de órgãos judiciais, a baixa relação entre o número deles e a população em 
constante aumento, com a agravante de que os quadros existentes registram uma vacância de mais de 20%, que 
na primeira instância nem a veloz sucessão de concursos públicos consegue preencher. Teríamos de incluir no 
catálogo das mazelas o insuficiente preparo de muitos juízes, bem como o do pessoal de apoio; em nosso Estado, 
e provavelmente, não só nele, a irracional divisão do território em comarcas, em algumas das quais se torna 
insuportável a carga de trabalho, enquanto noutras, pouco movimentadas, se mantém uma capacidade ociosa 
deveras impressionante; a defeituosa organização do trabalho e a insuficiente utilização da moderna tecnologia, 
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se casaram outras palavras mágicas – “celeridade”, “efetividade”, “deformalização” etc. E 

assim, de palavra mágica em palavra mágica, ingressamos num processo de produção do 

direito que corre o risco de se tornar pura prestidigitação. Não nos esqueçamos, entretanto, 

que todo espetáculo de mágica tem um tempo de duração e a hora do desencantamento”.335 

 

2.4. O recurso de apelação e o projeto de lei 4.724/2004 

 Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional projeto de lei – PL nº 4.724/2004 - 

que pretende acrescentar um parágrafo quarto ao art. 515 e dois parágrafos ao art. 518, ambos 

do CPC. 

 Passariam os dispositivos a ter a seguinte redação. 

  

Art. 515, § 4º: Constatando a ocorrência de nulidade sanável, o 

tribunal poderá determinar a realização ou renovação do ato processual, 

intimadas as partes; cumprida a diligência, sempre que possível prosseguirá o 

julgamento da apelação. 

 

Art. 518, § 1º: O juiz não receberá o recurso de apelação quando a 

sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça 

ou do Supremo Tribunal Federal. 

Art. 518, § 2º: Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em cinco 

dias, o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso. 

 As propostas em tela autorizam, no primeiro caso, que em sede de apelação o tribunal 

possa conhecer matéria não enfrentada pelo órgão a quo e, no segundo caso, que em primeira 

instância o órgão julgador negue admissibilidade ao recurso de apelação quando a sentença 

tiver sido proferida de acordo com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo 

Tribunal Federal. 

 
 
 
                                                                                                                                                         
que concorrem para reter em baixo nível a produtividade”. (O futuro da justiça: alguns mitos. Revista de 
processo, n.102. São Paulo: RT, abril-junho de 2001, pp. 228-238, pp. 230-231). 
335 Instrumentalidade do processo e devido processo legal. Revista de processo, n.102. São Paulo: RT, abril-
junho de 2001, pp. 55-67, p. 67. 
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 Ambas as hipóteses em exame, se aprovadas, poderão ocasionara limitação e 

supressão da garantia do duplo grau de jurisdição, respectivamente. Quando for detectada a 

existência de nulidade sanável, autoriza o dispositivo que o vício seja sanado pelo tribunal, 

passando-se em seguida ao julgamento da apelação, sempre que possível. O conhecimento das 

apontadas nulidades pode se dar de ofício, em razão do efeito translativo do recurso, estando 

tal hipótese amparada pelo sistema processual, conforme se depreende do disposto no arts. 

267, § 3º, 301, § 4º e 516, do CPC.  

A correção do vício, sempre que possível, prestigia o princípio da efetividade, na 

medida em que permite que o próprio tribunal determine as providências necessárias para a 

superação do problema detectado. A superação do vício, contudo, pode implicar no 

conhecimento de matérias não enfrentadas em primeiro grau, o que poderia gerar supressão de 

instância e, por conseguinte, violação à garantia do duplo grau 

A locução ‘sempre que possível’ envolve a análise de conceito vago, porém cremos 

que sua interpretação possivelmente autorizará, no moldes do parágrafo terceiro do art. 515, o 

o prosseguimento do julgamento da apelação quando a causa estiver madura, observadas as 

garantias processuais constitucionais e a correta instrução do feito. Assim, não seria possível, 

por exemplo, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo que prolatou a sentença 

impugnada e ao mesmo tempo passar-se ao julgamento da apelação, pois a correção do vício 

implicará na anulação da sentença e de todos os atos decisórios proferidos pelo órgão 

incompetente, com a remessa dos autos ao juízo competente. Da mesma forma, reconhecida a 

nulidade da citação e verificado o prejuízo sofrido pelo réu, não se terá como aplicar esta 

regra, sob pena de violação ao contraditório e a ampla defesa assegurados 

constitucionalmente. 

Quanto à inadmissibilidade de apelação interposta contra sentença proferida conforme 

súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, entendemos que tal 

regra se revela compatível com o sistema constitucional das súmulas vinculantes criado pela 

Emenda Constitucional nº 45, pois não teriam os órgãos jurisdicionais liberdade para decidir 

em sentido contrário ao preceituado pela súmula. De qualquer forma, ainda que 

superficialmente seja sustentável do ponto de vista constitucional a regra em exame, não se 

pode negar que as súmulas vinculantes impõem limitações ao princípio de acesso à justiça e, 

por conseguinte, ao princípio do duplo grau de jurisdição. 

A análise, contudo, dos dispositivos está sendo realizada perfunctoriamente em razão 

do nosso objetivo precípuo de investigar não apenas o princípio do duplo grau, mas 

principalmente os impactos gerados na sua aplicação pela Lei 10.352/2001. 
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3. Reexame necessário 

 

3.1. Introdução 

 

 O instituto do reexame necessário é também conhecido pelas denominações de 

remessa oficial ou obrigatória e por duplo grau obrigatório. Vem regulado no art. 475 do 

CPC, o qual prevê a necessidade de a sentença proferida contra a Fazenda Pública ser 

obrigatoriamente submetida à reapreciação do tribunal para que possa produzir seus efeitos 

jurídicos. 

 Segundo o Prof. Nelson Nery Junior, “tal medida é tradicional no direito brasileiro, 

oriunda do sistema medieval e sem correspondente no direito comparado, antigamente 

conhecida como “apelação ex officio”. (...) A justificação histórica do aparecimento da 

remessa obrigatória se encontra nos amplos poderes que tinha o magistrado no direito 

intermédio, quando da vigência do processo inquisitório. O direito lusitano criou, então, a 

“apelação ex officio”, para atuar como sistema de freio àqueles poderes quase onipotentes do 

juiz inquisitorial”.336 

 Ao elaborar o anteprojeto do Código de Processo Civil de 1973, o jurista Alfredo 

Buzaid nele não incluiu o instituto em estudo. Para o autor, a remessa obrigatória não se 

justificava, até mesmo diante do argumento mais forte utilizado por seus defensores, qual 

seja, o fato de os representantes do poder público poderem agir com incúria, o que com 

certeza mereceria reprimenda pelos meios regulares de direito e não através de transferência 

ao Poder Judiciário do controle do seu comportamento. Segundo ele, o objetivo precípuo do 

Judiciário continuava sendo o de declarar relações jurídicas e não suprir as deficiências dos 

representantes da Fazenda ou do Ministério Público.337  

 De qualquer maneira, os argumentos do ilustre jurista não foram suficientes para 

excluir do projeto, posteriormente convertido no vigente diploma processual, o instituto em 

exame. Com efeito, trata-se de instrumento extremamente antigo, que remonta os anos de 

1831, com o advento da Lei de 4.10.1831, e face às suas características peculiares é também 

antiga a polêmica que envolve a sua natureza jurídica, considerada durante muito tempo como 

recurso ou quase recurso. 

                                                 
336 Princípios fundamentais - teoria geral dos recursos, ob.cit., p. 52. 
337 Exposição de motivos (nº 34) apresentada quando da apresentação do Anteprojeto do CPC ao Ministro da 
Justiça, pelo Prof. Buzaid, apud Ada Pellegrini Grinover, in Os princípios constitucionais e o código de processo 
civil..., ob.cit., p. 44. 
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Na vigência do Código de 1939, existia no sistema processual civil a previsão de duas 

apelações, uma voluntária (art. 821) e uma ex officio (art. 822), daí porque se identificava o 

instrumento em tela como recurso de ofício ou apelação ex officio. Apesar de não ter sido 

excluída do ordenamento processual civil pátrio, o Código de Processo Civil de 1973 retirou a 

remessa oficial do capítulo dos recursos, passando a dispor sobre o tema na parte prevista para 

a sentença e coisa julgada.  

A Lei 10.352/2001 trouxe inovações ao duplo grau obrigatório, retirando a sentença 

que decreta a anulação de casamento do rol de decisões a ele sujeitas (antigo inciso I do art. 

475: critério fixado de acordo com a matéria) e, por conseguinte, passando a dispor sobre a 

sucumbência da Fazenda (critério fixado de acordo com a qualidade da parte) como única 

hipótese de incidência da remessa oficial. Aperfeiçoou-se a redação dos antigos incisos II e 

III, que passaram, respectivamente, a I e II, além de terem sido incluídas limitações ao 

reexame, com o acréscimo dos parágrafos segundo e terceiro ao art. 475 do CPC. 

 
 
3.2. Definição e fundamentos do instituto 

 

A remessa necessária não vem prevista expressamente na Constituição Federal, 

estando regulada apenas em lei federal (Código de Processo Civil e legislação extravagante). 

É considerada, entre os doutrinadores nacionais, apesar de antigo e acirrado debate sobre sua 

inconstitucionalidade, expressão da igualdade substancial, em virtude de o tratamento 

desigual dispensado à Fazenda Pública estar supostamente amparado nos próprios interesses 

públicos que pretende tutelar em juízo. 

Conforme expusemos anteriormente, a pretensa finalidade do reexame necessário é a 

defesa do interesse público, pois, ao se permitir o aperfeiçoamento da atividade jurisdicional 

pela efetivação do duplo grau, estar-se-á impedindo ou minimizando os riscos de uma 

sentença viciada ou prolatada sem que tenham sido corretamente apreciadas as questões 

fáticas e jurídicas. Assim, mesmo que os procuradores da Fazenda não interponham os 

recursos cabíveis, não ficará a sentença imune à reapreciação judicial por órgão 

hierarquicamente superior, já que o objetivo a ser alcançado é o da garantia fundamental de 

boa justiça, finalidade perseguida pelo duplo grau de jurisdição. 

Ainda que reconheçamos que os recursos (em especial, a apelação, o recurso ordinário 

e o agravo) e a remessa ex officio têm em comum o fato de serem informados pelo princípio 

do duplo grau de jurisdição, trata-se de instrumentos distintos. Procedendo-se à análise 
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comparativa de suas características, não há como se admitir a natureza recursal do reexame, 

senão vejamos.338 

 Os recursos em geral são considerados como tais por serem voluntários, típicos, 

dialéticos, por serem interpostos por quem tenha interesse para recorrer e legitimidade para 

tanto. Soma-se a necessidade de serem apresentados no prazo fixado em lei (tempestividade), 

de serem preparados e estarem sujeitos ao preenchimento de outras características e 

pressupostos de admissibilidade, conforme a espécie recursal a ser utilizada in concreto. 

 Além disso, mister se faz que o recurso se encontre expressamente previsto no CPC ou 

em lei federal extravagante, o que efetivamente não ocorre com a medida em tela, a qual, por 

isso, carece de tipicidade.339 

 A remessa obrigatória, por expressa disposição legal, faz-se por meio de ato do juízo a 

quo ao juízo ad quem sem que haja a apresentação de razões de inconformismo, até porque 

não haveria qualquer coerência entre o contido no decisum desfavorável à Fazenda Pública e 

o eventual pedido de reforma desta, ambos provenientes do mesmo órgão jurisdicional. 

 Por se tratar de um ato que depende de exclusiva iniciativa do juiz de primeira 

instância, também não se verifica a necessidade de sucumbência, pois o agente estatal de 

modo algum sucumbe, além de não se verificar o requisito da legitimidade, conforme se 

depreende do disposto no art. 499 do CPC, que não elenca o magistrado dentre os legitimados 

para recorrer. 

 Da mesma forma, não há fixação de prazo para a prática do ato e exigência de preparo 

para que a matéria decidida em primeiro grau seja objeto de reexame pelo tribunal, pois a 

remessa oficial não está ligada à idéia de ônus dos recursos em geral, fruto do princípio da 

ação e do princípio dispositivo, mas à idéia de dever do magistrado. 

 A partir da análise feita, entende o prof. Nelson Nery Junior que o presente instituto 

possui natureza jurídica de “condição de eficácia da sentença”.340 Isso porque, enquanto não 

se der a remessa obrigatória e não for feito o reexame da decisão em segundo grau, não 

transitará em julgado a sentença proferida em primeira instância. 

                                                 
338 Segundo relato de Cláudia Simardi, poucos doutrinadores pátrios, dentre eles Sérgio Bermudes, Carvalho 
Netto e José Eustáquio Cardoso continuam a sustentar que o reexame teria natureza recursal, já que a alteração 
introduzida pelo CPC de 1973 não foi suficiente para descaracterizar sua obrigatoriedade como apelação ex 
officio. (in Remessa obrigatória (após o advento da Lei 10.352/2001). In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa 
Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos e outros meios de impugnação às decisões 
judiciais, v. 6. São Paulo: RT, 2002, p. 114). 
339 No sistema do Código de Processo Civil de 1939, a remessa oficial vinha expressamente prevista, no art. 822, 
ao lado das outras espécies recursais, razão pela qual era considerada, erroneamente, modalidade de recurso. 
340 Idem, p. 55. 
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 No mesmo sentido, manifesta-se Ada Pellegrini Grinover, quando afirma que a 

remessa ex officio “não se trata, evidentemente, de recurso, para o qual se exige a interposição 

de um apelo por parte do sucumbente. O que se configura no art. 475 é uma sentença 

complexa, de natureza condicional”.341 

 

3.3. Decisões sujeitas ao duplo grau obrigatório à luz do art. 475 do CPC 
 

Segundo o art. 475 do CPC, com a redação que lhe foi dada pela Lei 10.352/2001: 

“está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada 

pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o 

Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar 

procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública 

(art. 585, n. VI)”.342 

Com as reformas introduzidas pela Lei 10.352/2001, eliminou-se a obrigatoriedade do 

reexame das sentenças anulatórias de casamento. A iniciativa do legislador é coerente com a 

evolução do direito de família, que passou a admitir a dissolução do matrimônio através do 

divórcio e a valorização de outras formas de organização familiar, como a resultante de união 

estável. 

Foram mantidas as duas outras hipóteses, aperfeiçoando-se a redação dos dispositivos. 

A referência contida na Lei 9.469/97 foi incorporada ao inciso I do dispositivo, o qual 

passou a abranger expressamente as autarquias e fundações de direito público no rol dos 

beneficiados com o reexame obrigatório, mantendo-se a exclusão das sociedades de economia 

mista e empresas públicas. 

Dúvida pode surgir na interpretação da expressão “proferida contra” contida no inciso 

em análise, já que existem doutrinadores defendendo interpretação restritiva para incluir 

apenas sentenças de mérito343 e outros pretendendo proceder à interpretação ampliativa para 

abarcar qualquer decisão contrária ao Poder Público, seja de mérito ou não.344 

                                                 
341 Os princípios constitucionais e o código de processo civil, p. 43. 
342 Os juristas nacionais costumam proceder à distinção entre União, Estados, Municípios e Fazenda Pública, 
afirmando que a última expressão se aplica à Administração Pública, quando figura em juízo ou fora dele como 
cobradora de impostos, ou seja, quando o Estado está resolvendo questões financeiras. Apesar de não 
desconhecermos aludida distinção, ao longo deste trabalho, por vezes, utilizaremos as expressões como 
sinônimas, adotando prática utilizada nos meios forenses e trabalhos jurídicos. 
343 Nesse sentido, manifestaram-se Teresa Arruda Alvim Wambier et al. (Breves comentários..., ob.cit., p. 242), 
bem como Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de Processo Civil comentado, 6ª ed.. São 
Paulo: RT, 2002, p. 780) e Luiz Manoel Gomes Junior (in A remessa obrigatória prevista na legislação especial e 
os reflexos originários da Lei 10.352/2001). In: Nery Junior, Nelson; Wambier, Teresa Arruda Alvim (Coord.). 
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Ainda que reconheçamos que o instituto vem perdendo força nos últimos tempos, não 

cremos ser sustentável a interpretação restritiva ante seus fundamentos e finalidade, voltados à 

suposta proteção de interesses públicos, os quais podem se evidenciar, inclusive, na 

necessidade de reexame de sentença terminativa desfavorável à Fazenda. 

Já o inciso II do art. 475, ao contrário do inciso I, especifica claramente o conteúdo da 

decisão, quando determina a remessa da sentença que julgar procedentes, no todo ou em parte, 

os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda, evidenciando que se trata de decisão de 

mérito. A redação do dispositivo tornou-se mais técnica ao deixar de fazer referência à 

expressão julgamento ‘improcedente da execução’, substituindo-a por julgamento ‘procedente 

dos embargos à execução’, levando-se em conta que não há julgamento de mérito no processo 

de execução, tão apenas nos embargos, considerados ação de conhecimento incidental. 

 O inciso I, com efeito, abrange o inciso II, uma vez que decisão proferida contra a 

Fazenda também é aquela que julga procedente o pedido contido nos embargos contra ela 

opostos, o que demonstra a dispensabilidade dessa segunda regra. Cremos ser possível a 

consecução da remessa, também na hipótese de acolhimento de exceção/objeção de pré-

executividade, levando-se em conta que poderá resultar numa sentença extintiva da execução 

contrária ao erário, o que seria abrangido pelo inciso I do art. 475. 

 Com o advento da Lei 10.352/01, o reexame obrigatório foi restringido, tendo sido 

criadas duas exceções dispostas nos parágrafos 2º e 3º do art. 475. Assim, não haverá a 

remessa oficial, quando: a) a condenação ou o direito controvertido for de valor certo não 

excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, incluindo o julgamento procedente dos embargos, 

em caso de execução de dívida ativa do mesmo valor; b) a decisão estiver fundada em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula do mesmo tribunal ou 

de outro tribunal superior competente. 

No primeiro caso, tem-se adoção de critério ratione valori, fixado de acordo com o 

valor do bem em disputa, para limitação do reexame. Trata-se de critério objetivo, que não 

suscita maiores controvérsias, exigindo-se apenas a apuração do valor da sucumbência 

imposta à Fazenda. 345 

                                                                                                                                                         
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e outros meios de impugnação às decisões judiciais, v. 8. São 
Paulo: RT, 2005, p. 353). 
344 Cf. Cláudia Simardi (art. cit., p. 119). 
345 Cláudia Simardi, comentando as exceções legais, afirma que o valor limite correspondente a 60 (sessenta) 
salários mínimos, referido no parágrafo segundo do art. 475, deve ser aferido na data em que as partes forem 
intimadas da sentença, ainda que outra tenha sido a importância à época do ajuizamento da ação. Destaca 
também que o ‘direito controvertido’ referido no dispositivo em análise pode ter natureza declaratória, 
constitutiva, condenatória de obrigação de fazer, não fazer, de dar, e executiva lato sensu, não havendo qualquer 
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No segundo caso, destaca-se que a dispensa da apreciação da sentença pelo Tribunal 

se funda na existência de ‘jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em 

súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente’. Para Arruda Alvim, “com essa 

nova regra, constata-se a tendência do legislador de referir-se à lei através de sua leitura por 

intermédio da chamada de indicativos onde se retrate a expressão pacificada do seu 

entendimento, como caminho para ‘simplificar’ as decisões, e, no caso, afastar o reexame 

necessário”. 346  

Defende o mesmo autor que o critério da jurisprudência do plenário adotado pelo 

legislador em lugar da jurisprudência dominante (expressão cunhada em outras regras legais, 

v.g., art. 557 do CPC), assim como as súmulas, mostram-se mais seguros na fixação de limites 

ao duplo grau obrigatório. Quando a lei se refere à súmula, utiliza-se de conceito determinado, 

ou, ao menos mais determinado, porém o mesmo não se diga quando se pretende identificar a 

jurisprudência dominante, especialmente porque a falta de dados estatísticos confiáveis 

conduz à incerteza de ser a jurisprudência efetivamente dominante, daí porque o critério da 

jurisprudência do plenário foi preferido na hipótese.347 348 

Desse entendimento não partilha Orestes Nestor de Souza Laspro, quando destaca a 

infelicidade da exigência de jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Para o 

autor, “entendendo o termo jurisprudência como produto de reiteradas decisões, na prática, 

pelos próprios limites à competência do plenário, não existirão diversas decisões desse órgão 

a respeito de determinada matéria. Assim, se o entendimento das duas turmas é uníssono, não 

haveria recurso ao pleno e, por outro lado, tendo o plenário julgado a matéria, podem as 

turmas passar a julgar isoladamente não remetendo sucessivamente o mesmo tema para 

apreciação por esse órgão. Assim, o mais prudente é dar interpretação extensiva ao 

dispositivo, entendendo que à hipótese se equivale o posicionamento consolidado nas duas 

turmas”.349 

As limitações criadas pelo legislador reformista, apesar de reduzirem a incidência do 

duplo grau obrigatório, não são questionáveis à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, 

                                                                                                                                                         
restrição quanto à espécie de sentença que possa conter pronunciamento de mérito quanto ao mesmo direito. 
(artigo citado, pp. 121-122) 
346 Notas sobre algumas das mutações verificadas com a Lei 10.352/2001. In: Nery Junior, Nelson; Wambier, 
Teresa Arruda Alvim (Coord.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos e outros meios de impugnação às 
decisões judiciais, v. 6. São Paulo: RT, 2002, p. 66). 
347 Idem, pp  68-69. 
348 Para Cláudia Simardi, quando, no parágrafo terceiro do art. 475, o legislador se refere à jurisprudência do 
plenário do Supremo Tribunal Federal está o mesmo fazendo alusão à jurisprudência recente, mais atual da 
suprema corte, quanto à matéria contida na sentença. (art. cit., p. 123) 
349 Nova reforma...., ob.cit., pp. 245-246. 
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isso porque, como antes afirmamos, continua a Fazenda Pública tendo o direito de se insurgir 

contra a sentença proferida em seu desfavor, através da interposição de recurso de apelação. 

Em suma, quando a Fazenda Pública sucumbir, independentemente de recurso 

interposto por seu procurador, será obrigatoriamente a sentença submetida à reapreciação do 

tribunal, só passando a produzir efeitos depois de sofrer o reexame necessário, salvo nos casos 

sujeitos às exceções legais, quando, então, poderá o Poder Público, se quiser, interpor recurso 

de apelação para impugnar a sentença contra ele proferida. 

  

3.4. Duplo grau obrigatório e efeito translativo 
 

 De acordo com o exposto anteriormente, a remessa necessária não decorre de 

aplicação do princípio dispositivo, mas do princípio inquisitório, já que não se origina de ato 

de vontade da parte sucumbente, mas de imposição legal, tratando-se mesmo de dever do 

magistrado, sob pena de o tribunal avocar os autos do processo para efetivação do reexame. 

 Justamente em razão do acima narrado é que se diz que o reexame obrigatório está 

sujeito ao efeito translativo pleno e não ao efeito devolutivo, que decorre do princípio 

dispositivo. Logo, é possível que o tribunal examine integralmente as questões suscitadas e 

decididas em primeiro grau, não havendo que se falar em preclusão, a fim de anular ou 

reformar o julgado.  

 Para Nelson Nery Junior, o princípio da proibição da reformatio in pejus não se aplica 

às hipóteses de reexame necessário. “Nesse procedimento de remessa necessária é 

impertinente falar-se em reformatio in pejus, já que não atua o princípio dispositivo, mas o 

inquisitório. Assim, não havendo recurso da parte ou interessado, pode o tribunal, v.g.., 

modificar a sentença agravando a posição da fazenda pública, pois o reexame necessário não 

foi criado para proteger descomedidamente os entes públicos, mas para fazer com que a 

sentença que lhes fora adversa seja obrigatoriamente reexaminada por órgão de jurisdição 

hierarquicamente superior”.350 

 Se o dispositivo foi criado para garantir a correção do decisum de primeiro grau contra 

a ineficiência dos representantes das pessoas jurídicas de direito público e do juízo a quo, 

nada mais correto que, no reexame necessário, seja anulada ou reformada a sentença, mesmo 

contra os interesses das primeiras. Isso porque o interesse público consiste no reexame em si e 

não na manutenção de decisões ilegais ou injustas em benefício de uma das partes, qual seja, 

o ente público.  

                                                 
350 Princípios fundamentais..., ob. cit., p. 413. 
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“Conferir-se à remessa necessária efeito translativo ‘pleno’ porém secundum eventum 

afigura-se-nos contraditório e inconstitucional. Contraditório porque, se há translação 

‘ampla’, não pode ser restringida à reforma em favor da fazenda; inconstitucional porque, se 

secundum eventum, fere a isonomia das partes no processo”.351 

O entendimento do ilustre autor é, contudo, rechaçado pela maior parte dos 

processualistas nacionais e pela jurisprudência dominante, sob o fundamento de que o 

reexame objetiva a proteção da esfera jurídica de uma das partes, qual seja, a Fazenda, não 

podendo, assim, ocorrer o agravamento da situação do Poder Público.352 

 Nesse sentido, dispõe a Súmula n.º 45 do Superior Tribunal de Justiça que diz: “No 

reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda 

Pública”.353 

Diante dos argumentos expostos, parece-nos que o fundamento da aludida súmula 

mostra-se equivocado, não apenas por desconsiderar o sentido do efeito translativo aplicável 

ao instituto em tela, o qual não é informado pelo princípio dispositivo, mas principalmente em 

razão de o reexame, a nosso ver, objetivar a proteção do interesse público primário que, como 

se sabe, nem sempre coincide com os interesses da própria pessoa jurídica vencida. Assim, o 

amplo reexame, ensejado pela devolução obrigatória, deveria ser a regra na busca da proteção 

da coisa pública, não devendo encontrar limites na tentativa de se resguardar simplesmente os 

interesses fazendários. 

 
 
 

                                                 
351 Princípios do processo civil..., ob. cit., p. 63. 
352 Cf. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (Manual do processo de conhecimento, 2ª ed. São 
Paulo: RT, 2003, p. 652); Humberto Theodoro Júnior (Curso..., ob.cit., p. 497), José Carlos Barbosa Moreira 
(Comentários..., ob.cit., p. 433). 
353 Contrariamente ao entendimento sumulado, manifestou-se o STJ: “O princípio tantum devolutum quantum 
appellatum não inibe a apreciação de demais questões quando o processo sobe ao órgão ad quem por força, 
inclusive, de remessa ex officio que, indubitavelmente não é recurso e, sim, obrigatoriedade imposta ao 
Magistrado de submeter ao duplo grau de jurisdição o decisum proferido” (in RJSTJ 6/59). 

Da mesma forma, manifestou-se o Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, nos termos do julgado ora 
transcrito: “No reexame necessário (ou “ordem legal de devolução”), respeitada a preclusão, é admitida a plena 
atividade cognitiva do Tribunal, com legítima e ampla reapreciação mesmo de questões não suscitadas na 
primeira instância, uma que a sentença, trazida à consideração ad quem, não transitou em julgado (CPC 515 § 1.º 
e 516). Na obrigatória via do duplo grau de jurisdição, pela extensão da “impugnação geral”, não tem 
ressonância o estabelecido no CPC 515, inclusive podendo ficar por inteiro, sem prevalência o julgado 
monocrático. A instância ad quem julga extensa e intensamente, não constituindo reformatio in pejus a elevação 
da verba honorária, ficando respeitada a garantia constitucional da justa remuneração pelo serviço prestado pelo 
advogado. Embargos infringentes rejeitados (TRF - 3.ª , EI 900346511-8, rel. Juiz Milton Pereira, j. 17.12.1991, 
m.v., DJE-SP 24.2.1992, p. 111, BolAASP 1737/102). 
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3.5. Reexame necessário e princípio da isonomia: reflexão sobre a (in) 
constitucionalidade do instituto. 

 
 

 Afirmamos, por reiteradas vezes, que o reexame necessário das decisões proferidas 

contra as pessoas jurídicas de direito público é uma forma de exteriorização do princípio do 

duplo grau de jurisdição. Porém, a realização do duplo grau in casu nasce de um ato do 

próprio magistrado que deve remeter os autos para o tribunal, não sendo fruto de recurso 

interposto pela parte vencida. Trata-se, como se disse, de condição de eficácia da sentença. 

 Nesse caso, por ser também assegurado o recurso de apelação, vê-se verdadeira 

ampliação do sentido jurídico e político que inspiram o princípio do duplo grau, ampliação 

que merece ser estudada à luz do princípio da igualdade, a fim de que se possa melhor 

compreender o instituto e sua inserção constitucional. 

 O princípio da igualdade vem expressamente estatuído na Carta Magna, em seu art. 

5.º, inciso V, caput, onde se lê que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade...”. 

 Desde Aristóteles, a igualdade se verifica quando se tratam igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, entendimento que vem se firmando com a evolução dos tempos a 

fim de garantir o que hoje denominamos de igualdade real ou material. 

 Na feliz lição de Carmem Lúcia Antunes Rocha, “igualdade constitucional é mais do 

que uma expressão de Direito; é um modo justo de se viver em sociedade. Por isso é princípio 

posto como pilar de sustentação e estrela de direção interpretativa das normas jurídicas que 

compõem o sistema jurídico fundamental”.354  

 A igualdade, com certeza, deverá servir de norte ao legislador na elaboração das leis e 

aos magistrados na sua aplicação, bem como na condução do processo, garantindo às partes 

em litígio igualdade de tratamento. 

Para que seja efetivamente garantida, é preciso atentar-se para as distinções existentes 

entre pessoas e grupos que, muitas vezes, necessitam de verdadeiro tratamento desigual para 

se igualarem em direitos e obrigações. A fim de fundamentar as diferenças por vezes 

estabelecidas, vem a doutrina tentando sistematizar os critérios que as autorizam, sem que 

haja quebra da isonomia, senão vejamos. 

                                                 
354 apud José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional positivo, ob.cit., p. 209. 
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Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, “o reconhecimento das diferenciações que 

não podem ser feitas sem quebra da isonomia se divide em três questões: a) a primeira diz 

com o elemento tomado como fator de desigualação; b) a segunda reporta-se à correlação 

lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen e a disparidade 

estabelecida no tratamento jurídico diversificado; c) a terceira atina à consonância desta 

correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte 

juridicizados”.355  

 Para o ilustre J.J. Gomes Canotilho, o princípio da igualdade só é assegurado quando 

os indivíduos ou situações iguais não são arbitrariamente tratados como desiguais. “Por outras 

palavras: o princípio da igualdade é violado quando a desigualdade de tratamento surge como 

arbitrária. O arbítrio da desigualdade seria condição necessária e suficiente da violação do 

princípio da igualdade”. Para o autor, “existe uma violação arbitrária da igualdade jurídica 

quando a disciplina jurídica não se basear num: (i) fundamento sério; (ii) não tiver um sentido 

legítimo; (iii) estabelecer diferenciação jurídica sem um fundamento razoável”.356 

 Resta saber, portanto, se os critérios acima elencados são percebidos do disposto no 

art. 475, incisos I e II, do CPC, que asseguram o reexame obrigatório, em segundo grau, das 

decisões proferidas contra a Fazenda Pública. 

 Com efeito, basta uma superficial análise da aludida regra para se verificar que dois 

são os fatores discriminativos da criação legislativa do duplo grau de jurisdição necessário, 

quais sejam, a pessoa envolvida no litígio - ente público - e a sua sucumbência. 

 Para muitos autores, o instituto em comento teria sido recepcionado pela Constituição 

Federal de 1988, em razão de objetivar a proteção do patrimônio público que a todos nós 

pertence. Assim, em se protegendo a Fazenda, estar-se-á protegendo os próprios cidadãos. 

Dessa forma, a possibilidade de reexame, evitando-se eventuais conluios e despreparo dos 

profissionais que, por vezes, defendem a coisa pública, não constituiria afronta ao princípio da 

igualdade.357 

                                                 
355 Conteúdo jurídico do princípio da igualdade, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 21. 
356 Direito Constitucional e Teoria da Constituição, ob.cit., p. 401. 
357 Nesse sentido, manifesta-se Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, quando afirma: “tendo em vista os 
discrimens criados pelo art. 475, II e III, do CPC, e também pelo art. 12, parágrafo único, da Lei 1.533/51, são 
dotados de um fundamento lógico capaz de justificá-los - a saber, o interesse inarredável em bem administrar-se 
o dinheiro público - e também que esse fundamento lógico encontra amparo nos princípios gerais de direito 
abrigados pela Constituição Federal, além de atender perfeitamente os demais requisitos tão bem identificados 
pela doutrina, capazes de dar juridicidade às discriminações feitas pela lei, adequando-a ao princípio da 
isonomia, é de se concluir que os dispositivos legais mencionados não ofendem o disposto no caput do art. 5.º, 
da Constituição Federal, estando, portanto, em pleno vigor”. (A remessa oficial e o princípio da igualdade, in 
Revista de Processo, vol. 80. São Paulo: RT, pp. 215-222). 
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 Nesse diapasão, manifesta-se o Prof. Nelson Nery Junior. Para ele, a remessa 

necessária não é inconstitucional, sendo seu escopo final atingir a segurança de que a sentença 

desfavorável à Fazenda Pública tenha sido escorreitamente proferida, não se tratando, pois, de 

atribuir-se ao Judiciário uma espécie de tutela à Fazenda Pública, a todos os títulos 

impertinente e intolerável.358  

 Afirma também Jorge Tosta que o objetivo da remessa oficial é a preservação dos 

interesses do erário a fim de tutelar o patrimônio de todos os cidadãos, encontrando-se tal 

finalidade “amparada pela Constituição Federal que, em diversos dispositivos, tutela de 

maneira diferenciada o patrimônio público, através de instrumentos políticos ou jurídicos”. 

São exemplos disso, segundo ele, os arts. 23, inciso I, 37, inciso XXI e 100, da Lei Maior.359 

 Outros tantos autores, preocupados com o tratamento diferenciado dado, por diversas 

vezes, à Fazenda Pública e atentos às expectativas em torno dos valores da efetividade e da 

celeridade do processo, defendem a inconstitucionalidade do dispositivo, que se mostra para 

eles como mais um privilégio, e não prerrogativa, criado em favor dos entes públicos.360 

 Para a Prof.ª Ada Pellegrini, o duplo grau de jurisdição necessário constitui-se em 

mais um privilégio criado em favor da Fazenda Pública, “que representa uma afronta ao 

princípio básico de política jurídica consoante o qual as partes merecem igualdade de 

tratamento”.361 

 Da mesma forma, em análise ao artigo 475, incisos II e III, entendem Rogério Lauria 

Tucci e José Rogério Cruz e Tucci que é “inconcebível e inaceitável privilégio em favor das 

nomeadas pessoas jurídicas de direito público, especialmente no tocante à execução de dívida 

ativa, relativa, sempre, a direito patrimonial, sem nenhuma conotação de relevância social. 

Daí, por via de conseqüência, a sua inconstitucionalidade, nesse particular”.362 

 Segundo Orestes Nestor de Souza Laspro, em virtude de o reexame necessário ser 

aplicado não em razão da matéria, mas sim do resultado da demanda, mostra-se “incompatível 

                                                 
358 Princípios do processo civil na Constituição Federal, p. 63. 
359 Ob.cit., p. 136. 
360 Francisco Barros Dias, em análise crítica ao instituto, assevera que o reexame “provoca um descrédito na 
Justiça, torna inócua a atividade do juízo de primeiro grau, retarda o andamento do processo, torna 
excessivamente onerosa a atividade jurisdicional e privilegia a Fazenda Pública com dois julgamentos de uma 
mesma controvérsia, através de dois órgãos jurisdicionais distintos, sendo que o primeiro não serve para 
absolutamente nada, a não ser – como já dito – unicamente, como pressuposto para remessa do feito ao Tribunal. 
(..) Imaginem que são milhares e milhares de processos que guardam essas características. Melhor dizendo, a 
Justiça Federal e as Varas da Fazenda Pública da Justiça Estadual, em quase sua totalidade, funcionam dessa 
forma. É tão absurda essa constatação na atividade do juiz, que parece até não se tratar de uma situação 
corriqueira, num país real”. (A busca da efetividade do processo. Revista de Processo, n. 97. São Paulo: RT, 
janeiro – março de 2000, pp. 213-225, pp. 218-219). 
361 Idem, p. 45. 
362 Constituição de 1988 e processo, ob.cit., p.56. 
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com o princípio da igualdade exposto no art. 5.º, inciso I, da CF, que deve ser entendido como 

identidade de situações jurídicas. Não se pode admitir, evidentemente, que as partes no 

processo tenham tratamento desigual, sem que sua finalidade seja a equiparação de forças”363. 

Diz, ainda, o autor que o legislador reformista não ousou o suficiente a ponto de extrair do 

sistema jurídico pátrio “este instituto ultrapassado e que nas hipóteses em que foi mantido 

viola flagrantemente o princípio da igualdade”.364 

 Nesse sentido, assevera ainda Cândido Rangel Dinamarco a respeito da devolução 

oficial, que “os próprios reformadores não tiveram a coragem de propor o cancelamento dessa 

mácula do Código de Processo Civil, ao assumir, sem discutir, a premissa de que nem sempre 

os entes estatais são bem defendidos por seus procuradores e há pequenas prefeituras que, sem 

a garantia do indispensável acesso aos tribunais, poderiam ficar prejudicadas pela má defesa. 

A par da marca do Estado autoritário em que foi gerada, essa linha peca pelo confronto com a 

garantia constitucional da isonomia, ao erigir o Estado em uma superparte (a) com maiores 

oportunidades de vitória que seus adversários na causa e (b) com maiores oportunidades nos 

processos em geral, do que outros entes igualmente ligados ao interesse público, posto que 

não estatais (pequenas fundações, sociedades beneficentes, Santas Casas de Misericórdia 

etc.)”.365 

Entendemos que os fatores escolhidos para fundamentar o duplo grau de jurisdição 

necessário não se mostram capazes de afastar a inconstitucionalidade do dispositivo em pauta. 

Inicialmente, é preciso ressaltar, conforme já atentado por Alfredo Buzaid, que o receio de 

práticas ilegais em detrimento das pessoas jurídicas de direito público não pode propiciar o 

desvio da função jurisdicional que, antes de controle dos atos praticados em defesa daquela, 

visa à aplicação do direito aos casos conflituosos e à pacificação social.  

É importante, ainda, frisar que atualmente a União, a maioria dos Estados e 

Municípios, bem como as Fazendas Públicas, entendidas aqui em sentido estrito de erário 

público, possuem quadro de procuradores concursados que, além de preparados, têm o dever 

de atuar nos casos que lhe são distribuídos, só podendo se abster da prática de atos 

administrativos e processuais quando devidamente autorizados pelo Procurador-Chefe. 

Pretender justificar a existência do instituto face à necessidade de se controlar as 

deficiências dos representantes dos entes públicos e na possível desconfiança quanto às 

                                                 
363 Duplo grau de jurisdição no direito processual civil, ob.cit., p. 171. 
364 Nova reforma...., ob.cit., p. 238. 
365 A reforma da reforma..., ob.cit., p.p. 127-128. 
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decisões proferidas contra a Fazenda Pública é revelar, assumir e conformar-se com o 

verdadeiro descrédito que se dá à Administração Pública e ao Judiciário. 

Ademais, já havendo a previsão de recursos a serem interpostos para reverter a 

sucumbência imposta ao Poder Público, não se justifica a manutenção do instituto, sobretudo 

quando se tem em pauta de discussão, nos dias de hoje, a busca da efetividade e da celeridade 

do processo.366 

O atraso na prestação da tutela pode ser sentido, por exemplo, pela inexistência de 

prazo para que a remessa obrigatória se efetive, pela natural demora do processamento do 

reexame no tribunal, principalmente, quando nenhuma das partes tenha recorrido, e pela 

possibilidade de interposição de embargos infringentes contra decisão não unânime que, em 

sede de reexame obrigatório, reforma sentença de mérito, como vêm admitindo parte da 

doutrina e jurisprudência em interpretação extensiva do art. 530 do CPC.367 

 Não se pode olvidar, outrossim, que as pessoas jurídicas de direito público vêm-se 

apresentando como a grande ré dos processos judiciais em curso no nosso País; logo admitir-

se a constitucionalidade do instituto é permitir que a maior litigante habitual, sob o aparente 

manto de proteção do patrimônio público, fique amparada por tratamento desigual que fere, 

sensivelmente, o princípio da isonomia. 

 Entendemos que para se prestigiar a celeridade e a efetividade do processo, sem que 

haja prejuízo do valor segurança jurídica, devem as pessoas jurídicas de direito público se 

                                                 
366 Reconhecendo que o tratamento diferenciado dado à Fazenda Pública em juízo compromete a prestação da 
tutela jurisdicional, Flávio Cheim Jorge, em obra coletiva, utilizando o exemplo de ação de indenização proposta 
contra o Estado, diz que, “uma vez ajuizada a ação, o Estado terá, ao contrário do particular, sessenta dias para 
contestar a pretensão do autor. Mesmo se o procurador não oferecer a contestação, não terão incidência os efeitos 
da revelia. Proferida sentença de procedência, mesmo que o Estado voluntariamente, após escoado o prazo de 
trinta dias, não interponha recurso de apelação, ainda assim, os autos serão enviados para o respectivo Tribunal 
de Justiça, por força da remessa necessária (art. 475 do CPC). O tribunal, então, de acordo com o entendimento 
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, somente poderá modificar a sentença se for para beneficiar o Estado 
(Súmula 45). Não havendo qualquer modificação da sentença pelo tribunal e pretendendo o autor executá-la, 
encontrará outro problema. Na execução contra a Fazenda Pública não existe penhora, e a Fazenda poderá, sem 
qualquer custo ou ônus, oferecer os embargos à execução em trinta dias. Para encerrar a sua via crucis, o autor 
terá ainda que se submeter a receber o seu crédito através de precatório, que, pela lei, deveria ser efetuado até o 
final do ano seguinte à sua apresentação (art. 100, § 1º, da Cf/88)”.(A nova reforma processual..., ob.cit., pp. 61-
62) 
367 A terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência relativo ao 
recurso especial 168.837-RJ, ocorrido em 08.11.2000, por maioria de votos, decidiu: “Embargos de divergência. 
Processual civil. Duplo grau de jurisdição obrigatório. Embargos infringentes. Impossibilidade. 1. Sucumbente o 
Poder Público, não lhe suprime o reexame obrigatório a apelação voluntária, apta a ensejar-lhe os embargos 
infringentes, como foi sempre comum da defesa dos interesses dos entes públicos em geral, aplicando-se, à 
espécie, o adágio latino dormientibus non sucurrit ius. 2. As normas do reexame necessário, pela sua afinidade 
com o autoritarismo, são de direito estrito e devem ser interpretadas restritivamente, em obséquio dos direitos 
fundamentais, constitucionalmente assegurados, até porque, ao menor desaviso, submeter-se-á o processo a 
tempos sociais prescritivos ou a aprofundamentos intoleráveis de privilégios, denegatórios do direito à tutela 
jurisdicional. 3. Inaplicabilidade da Súmula 77/TFR. 4. Embargos de divergência acolhidos”. (DJU de 
05/03/2001, rel. Hamilton Carvalhido). 
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organizar, extrajudicialmente, com procuradorias bem estruturadas e capacitadas, primando 

pela eficiência na proteção dos interesses públicos. Além disso, deve-se ampliar a atuação do 

Ministério Público nas causas em que as referidas pessoas figurem como partes, reforçando a 

fiscalização na tutela dos multicitados interesses públicos. 

 
 
3.6. O reexame necessário em face da regra do art. 515, § 3º do CPC. 
 

Ao tratarmos das hipóteses legais que autorizam o reexame necessário, vimos que, 

para alguns doutrinadores, os incisos I e II do art. 475 do CPC só abrangeriam hipóteses de 

julgamento de mérito contra a Fazenda Pública. Caso esse entendimento venha a prevalecer 

no âmbito doutrinário e jurisprudencial, tornar-se-á inteiramente despicienda a análise que ora 

se fará acerca de eventual aplicação da nova regra ao duplo grau obrigatório. 

A partir da nossa compreensão de que o inciso I do art. 475 do CPC, apesar das 

discussões existentes, pode abranger extinção do processo sem julgamento de mérito em 

desfavor da Fazenda Pública, poder-se-á cogitar de submissão de sentença terminativa ao 

duplo grau obrigatório. Vimos que a regra contida no inciso I se mostra mais ampla que a 

referida no inciso II do mesmo artigo (dispõe sobre julgamento procedente de embargos 

opostos em execução fiscal movida pela Fazenda), reconhecendo-se, inclusive, que essa 

estaria abrangida por aquela. 

Logo, se ocorrer a extinção do processo sem julgamento de mérito, proferindo-se 

sentença terminativa contra a Fazenda, serão os autos do processo, independentemente de 

interposição de apelação e salvo nos casos excepcionados pelo legislador, remetidos ao 

tribunal para reexame. 

Tomando por base a interpretação restritiva do art. 515, § 3º, do CPC, não seria 

possível estender tal regra ao reexame necessário; a uma, porque deve esta ser interpretada 

restritivamente, ou seja, apenas quando se estiver tratando de apelação, a duas, porque ainda 

que fosse estendida ao reexame, dependeria o julgamento de mérito no tribunal de pedido do 

apelante, o que seria impossível no duplo grau obrigatório por se realizar a partir de iniciativa 

do órgão a quo. 

Se, por outro lado, partirmos de uma interpretação ampliativa do novel dispositivo e 

também admitirmos que o julgamento de mérito poderá se dar independentemente de pedido 

do recorrente, enfrentaremos outro problema, qual seja, o da possibilidade de tal julgamento 

piorar a situação do Poder Público. Amparados nos entendimentos doutrinário e 

jurisprudencial majoritários (ainda que com ele não concordemos) de que não poderia haver o 
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agravamento da situação jurídica da Fazenda Pública ao se realizar o reexame necessário da 

sentença (Súmula 45 do STJ), só se poderia cogitar de julgamento de mérito no tribunal, se o 

mesmo pudesse ser favorável ao ente público, do contrário, não seria ele possível. 

Ora, como poderia o tribunal anular a sentença e, em seguida, deliberar sobre o 

necessário julgamento de mérito da causa, preenchidos os requisitos do art. 515, § 3º, do CPC, 

passando-se a ele para, já se analisando o mérito, descartá-lo por não se poder piorar a 

situação da Fazenda? Se tal possibilidade é rechaçada pela maioria da doutrina e 

jurisprudência, por ensejar a reformatio in pejus, também não se pode admitir o pré-

julgamento do tribunal. Digo isso, pois se constatada a probabilidade de o julgamento de 

mérito se dar em desfavor da Fazenda terá o mesmo que ser descartado, suspendendo-se o 

julgamento da causa já iniciado, o que revelará antecipadamente o posicionamento do tribunal 

sobre a matéria em exame. 

Assim, mesmo que estivéssemos diante de uma falsa carência, tendo sido a questão de 

fundo já julgada, teria que ser investigada a possibilidade de o tribunal, julgando o recurso, 

não piorar a situação da Fazenda. Seria surreal imaginar que em meio ao julgamento de 

mérito teria o mesmo que ser suspenso, caso fosse ele se dar em detrimento da Fazenda, em 

respeito à Súmula 45 do STJ. 

Na linha do exposto anteriormente, entendemos não ser possível a aplicação do 

parágrafo terceiro do art. 515 do CPC à remessa necessária, em razão da impossibilidade de o 

julgamento de mérito se realizar sem que haja pedido expresso da Fazenda. Mesmo que se 

entenda pela admissibilidade de tal julgamento, independentemente de pedido do Poder 

Público, não poderia o mesmo se dar, dada a impossibilidade de se piorar a situação da 

Fazenda, conforme entendimento dominante, reconhecido na Súmula 45 do STJ. Não 

havendo como se autorizar que o julgamento de mérito só ocorra se for para reconhecer a 

procedência do pedido, terá ele que ser realizado pelo juízo a quo. 
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CONCLUSÃO 
 

1. O ordenamento jurídico é integrado por princípios e regras que formando um sistema 

normativo coordenado e harmonioso permitem o reconhecimento da unidade da ordem 

jurídica nacional. 

 

2. A Constituição Federal serve de fundamento para a validade das normas que integram 

o nosso sistema jurídico. Dessa forma, as normas têm que emanar de autoridades indicadas na 

Lei Maior, observando os critérios de competência e de procedimento nela previstos, assim 

como o conteúdo das normas tem que estar de acordo com os preceitos constitucionais. 

 

3. Reconhecida a unidade da ordem jurídica, pode-se afirmar a adoção, no nosso País, do 

‘princípio da unidade do direito’, decorrente da norma fundamental, a qual é considerada, 

como se disse, fundamento superior e comum de validade de todo o sistema normativo. 

 

4. O sistema normativo pátrio, com base nas lições de Canotilho, pode ser analisado 

como sendo um sistema normativo aberto de regras e princípios, dada a capacidade das 

normas de captarem a mudança da realidade e estarem sujeitas a interpretações variáveis 

conforme os anseios de justiça da sociedade. 

 

5. No século passado, os princípios assumiram importante papel nos ordenamentos 

jurídicos, especialmente no período do pós-guerra, denominado Pós-positivista e, desde então, 

vêm recebendo especial atenção de juristas de diversos países, sendo certo que aqui no Brasil 

o interesse por seu estudo ganhou fôlego com a Constituição Federal em vigor. 

 

6. Os princípios jurídicos, a despeito de suas múltiplas acepções, podem ser identificados 

como proposições estruturais, explícitas ou implícitas, da Ciência Jurídica, que informam todo 

o sistema jurídico, a ele atribuindo coerência. A partir da compreensão dos princípios que se 

tem como conhecer a lógica de um sistema normativo, visto que a interpretação e aplicação 

das normas que o integram têm nos princípios sua mais importante fonte de inspiração. 

 

7. No período Pós-positivista, que se iniciou nas últimas décadas do século XX, restou 

reconhecida a normatividade dos princípios jurídicos, ao lado das regras jurídicas, porém com 

inegável superioridade em relação a estas por sintetizarem os valores superiores adotados nas 
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sociedades em geral. Destaca-se a importância dos estudos desenvolvidos por Ronald 

Dworkin e Robert Alexy para o reconhecimento da normatividade dos princípios. 

 

8. Os princípios gerais de Direito são marcados pela mais absoluta generalidade de sua 

incidência, desempenhando o importante papel de meio de integração de lacunas. Quando 

absorvidos pela Constituição Federal assumem o status de princípio constitucional, quando 

não, são considerados princípios infraconstitucionais, de aplicação subsidiária, dada sua 

função integrativa e interpretativa. 

 

9. As principais distinções reconhecidas entre os juristas para contrapor regras e 

princípios são estabelecidas à luz dos seguintes critérios: a) grau de generalidade – os 

princípios seriam normas com alto grau de generalidade relativa, ao passo que as regras 

seriam normas de baixo grau de generalidade; b) quanto às diferenças qualitativas, pode-se 

afirmar que os princípios seriam ‘mandamentos de otimização’, enquanto as regras seriam 

‘mandados de definição’, que contêm determinações a serem cumpridas, por prescreverem 

imperativamente uma conduta; c) havendo conflito entre regras, o problema é resolvido na 

dimensão da validade, o que resulta necessariamente na exclusão de uma das regras 

antinômicas, enquanto a colisão de princípios é resolvida na dimensão do valor, permitindo-se 

a ponderação entre os mesmos, através da aplicação do princípio da proporcionalidade. 

 

10. Os princípios possuem três relevantes funções na ordem jurídica: fundamentadora, 

interpretativa e supletiva. 

 

11. As principais características dos princípios constitucionais são: a) generalidade; b) 

primariedade; c) dimensão axiológica; d) objetividade; e) transcendência; f) atualidade; g) 

poliformia; h) vinculabilidade; i) aderência; j) informatividade; k) complementariedade e l) 

normatividade jurídica. 

 

12. Os princípios possuem eficácia positiva, pois permitem, uma vez violados, que se 

exija em juízo a efetivação dos efeitos por eles pretendidos ou a proteção de seu núcleo 

essencial. Compatibilizam-se melhor, no entanto, com a eficácia negativa que permite a 

declaração de invalidade dos atos, sejam eles normativos ou não, que se oponham aos efeitos 

pretendidos pela norma.  
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A eficácia vedativa do retrocesso propicia o reconhecimento da invalidade de eventual 

revogação de normas infraconstitucionais que promovem a proteção de direitos fundamentais, 

quando não acompanhada de medida alternativa ou compensatória. Por último, destaca-se a 

eficácia interpretativa, especialmente dos princípios constitucionais, no sentido de orientar a 

interpretação das regras em geral.  

 

13. Os princípios constitucionais recebem diferentes classificações construídas pelos 

doutrinadores. Podem ser explícitos ou implícitos, conforme estejam ou não previstos 

expressamente na Constituição Federal. Ademais, adotando classificação concebida por 

Canotilho, podem os princípios se dividir em: a) princípios jurídicos fundamentais (v.g., 

princípio do acesso à justiça); b) princípios políticos constitucionalmente conformadores (v.g., 

princípio do Estado de Direito); c) princípios constitucionais impositivos (v.g., princípio da 

solidariedade, princípio da erradicação da pobreza); d) princípios-garantia (v.g., princípio do 

juiz natural). 

 

14. Com a constitucionalização do fenômeno jurídico, os princípios e regras 

constitucionais assumiram efetivamente seu papel de normas supremas dos ordenamentos 

jurídicos. No Brasil, a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 – Constituição 

Cidadã – marca o início de uma nova era no estudo do Direito, após anos de profundo 

desrespeito aos direitos fundamentais pelo Poder Público. 

 

15. Foram estreitadas, assim, as ligações entre o Direito Constitucional e o Direito 

Processual Civil, o que resultou no desenvolvimento do denominado Direito Processual 

Constitucional. Para nós, não se trata de um novo ramo do direito processual, mas de uma 

vertente metodológica, que permite examinar o processo a partir da compreensão da 

Constituição, incluindo o estudo dos princípios fundamentais do processo e demais institutos 

constitucionais do Direito Processual, como a jurisdição constitucional, que abrange os 

remédios constitucionais e o controle de constitucionalidade dos atos normativos. 

 

16. Merecem destaque no estudo dos princípios processuais constitucionais os princípios 

da inafastabilidade do controle jurisdicional e do devido processo legal, não só pela 

importância assumida no ordenamento pátrio, mas também por que, para muitos juristas, deles 

decorre o princípio do duplo grau de jurisdição (princípio processual constitucional implícito 

e especial). 
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16.1.    O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, também denominado 

princípio do direito de ação ou princípio do acesso à justiça, encontra-se previsto no 

art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, garantindo a todos o direito de invocar 

a jurisdição, quando se sentirem lesados ou ameaçados em seus direitos, não podendo, 

em qualquer hipótese, o legislador excluir da apreciação do Judiciário as alegações 

que servem de suporte às pretensões, com vistas a não impedir a concessão da 

respectiva tutela jurisdicional. O direito de acesso à justiça – ou direito de ação, direito 

à jurisdição - é um dos direitos fundamentais do homem, positivado e, portanto, 

declarado na Constituição Federal, que prevê a possibilidade de os indivíduos 

recorrerem ao Judiciário, quando se sentirem ameaçados ou lesados em sua esfera 

jurídica, a fim de pleitearem a proteção do Estado. 

 

16.2.   O princípio do devido processo legal é também um dos sustentáculos do Estado 

Democrático de Direito, na medida em que se inspira na proteção de valores 

supremos, tais como a vida, a liberdade e a propriedade, além de permitir a proteção 

ao direito fundamental à tutela jurisdicional. 

  O princípio do devido processo legal, visto sob o ponto de vista processual 

(procedural due process), congrega em si uma série de garantias reveladas em 

princípios e normas que asseguram aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, o acesso à tutela jurisdicional a ser prestada de acordo com os ditames 

legais, preservados o contraditório, a ampla defesa, a igualdade, a publicidade, a 

motivação das decisões judiciais etc. 

  A partir da compreensão dos dois princípios e sendo viabilizada sua correta 

aplicação, tem-se a efetiva garantia do acesso à ordem jurídica justa. 

 

17. Para o correto entendimento do duplo grau de jurisdição é preciso conhecer as 

divergências existentes entre os autores pátrios quanto a dois aspectos: a) em primeiro lugar, 

há aqueles que entendem que o princípio estaria preservado quando ocorresse a revisão da 

decisão atacada por órgão jurisdicional diverso do prolator da decisão, ainda que da mesma 

hierarquia, e outros que sustentam que o duplo grau só se verificaria quando o reexame fosse 

feito por órgão hierarquicamente superior; b) em segundo lugar, é discutida a abrangência do 

duplo grau, no sentido de se estabelecer quais seriam os recursos que possibilitariam a 

efetivação do princípio.  
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Defendemos no presente trabalho que o princípio do duplo grau deve garantir a revisão 

de decisões judiciais finais por órgão diverso e hierarquicamente superior ao prolator da 

decisão, sendo especialmente assegurado, assim, pelo recurso de apelação interposto contra 

sentenças proferidas em primeiro grau de jurisdição. Entendemos, ainda, ser possível aferi-lo 

da interposição de recurso ordinário, cabível em casos excepcionais, contra decisões finais 

proferidas em processos de competência originária dos tribunais, bem como através da 

consecução do reexame necessário regulado no art. 475 do CPC. Quanto ao recurso de 

agravo, acreditamos que ele exerce papel complementador, não fundamental, de garantia do 

duplo grau, ao assegurar a revisão das decisões interlocutórias no processo civil. 

 

18.  Grande parte dos juristas reconhece no duplo grau uma garantia que confere mais 

segurança jurídica às decisões judiciais. A efetivação da segurança seria fruto, dentre outros, 

da propalada possibilidade de a decisão final ser revista por um órgão colegiado, 

hierarquicamente superior, composto de juízes com experiência profissional mais sólida. 

Além disso, tomando-se por base fundamentos de ordem psicológica e de caráter histórico, a 

revisão se faz necessária em razão da falibilidade humana e do natural inconformismo do 

homem quando se depara com uma decisão que lhe é desfavorável, a fim de buscar não 

apenas sua reversão, mas principalmente a superação da injustiça nela contida. É preciso, com 

efeito, dar destaque ao mais sólido e determinante argumento utilizado na defesa do princípio, 

qual seja, o que revela que a probabilidade do acerto da decisão decorre do fato de o tribunal 

examinar questões já decididas, valendo-se de material já estudado e submetido a julgamento 

e impugnações anteriores. 

 Soma-se, ainda, aos argumentos expostos em favor do duplo grau, seu fundamento de 

natureza política, em razão de o tribunal promover o controle interno da legalidade e justiça 

das decisões a ele submetidas por força dos recursos. 

 

19.  Quanto às desvantagens apontadas pelos doutrinadores para justificar a possível 

retirada do princípio de nosso sistema jurídico, podem ser citadas: a demora na prestação 

jurisdicional gerada pela utilização freqüente e indiscriminada de recursos, o que dificulta o 

acesso à justiça; o enfraquecimento da primeira instância, em razão de o recurso, sobretudo de 

apelação, ser comumente interposto, provocando em geral a substituição da decisão do órgão 

a quo; insegurança jurídica, pela possibilidade de se obter decisões discrepantes emanadas do 

próprio Poder Judiciário, gerando dúvidas quanto à correta aplicação do direito.  
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20. Sopesando-se as vantagens e as desvantagens na aplicação do duplo grau de jurisdição, 

acreditamos que aquelas superam estas, até porque não se tem objetivamente como 

demonstrar que os recursos garantidores do duplo grau provocariam, por um lado, a 

ineficiência na prestação da tutela e, por outro, seriam desnecessários para a proteção dos 

direitos discutidos em juízo; ao contrário, para o jurisdicionado a revisão dos julgados é, sem 

dúvida, fator que contribui reconhecidamente para a garantia das relações jurídicas. 

 

21.  Reconhecem os constitucionalistas e processualistas a existência de garantias 

constitucionais de natureza processual, ora fazendo referência aos instrumentos previstos e 

criados pela Constituição Federal para a proteção de direitos subjetivos, ora fazendo alusão às 

garantias do processo em si, que permitem seu regular desenvolvimento e, por conseguinte, o 

acesso à tutela jurisdicional adequada, eficiente e justa. De acordo com esse último aspecto, 

pode-se afirmar que constituem garantias processuais os princípios do devido processo legal 

(procedural due process), da ampla defesa, do contraditório, da motivação das decisões 

judiciais, da proibição da prova ilícita, da igualdade de tratamento no processo, do juiz 

natural, etc. 

 Essas garantias foram erigidas à qualidade de cláusula pétrea nos termos do previsto 

no art. 60, § 4º, inciso IV, da CF, sendo, por isso, garantias constitucionais qualificadas ou de 

primeiro grau, que garantem a inalterabilidade do preceito tanto por via legislativa ordinária 

ou por via constituinte derivada. No âmbito internacional, também há previsão das 

garantias processuais, nos mais diversos diplomas, como sendo direitos fundamentais do 

homem universalmente consagrados. 

 

22.  Grande controvérsia é verificada quando se analisa a constitucionalidade do princípio 

do duplo grau de jurisdição. Defendemos sua natureza constitucional, utilizando vários 

argumentos para tanto. Destaca-se, inicialmente, que a Constituição Federal prevê regras que 

disciplinam a estrutura da organização judiciária e dispõem sobre a competência recursal dos 

tribunais, a denotar a previsão do direito de recorrer e de diferentes graus de jurisdição (v.g., 

art. 102, II, art. 105, II, e art. 108, II, da CF/88). Acrescente-se a isso o disposto no art. 5, § 2º 

da Lei Maior, que revela a previsão constitucional de um sistema aberto de garantias 

fundamentais, admitindo-se sua adoção independentemente de estarem expressamente 

asseguradas, desde que se voltem à concretização dos valores e direitos protegidos na 

Constituição. 
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23. Analisamos, outrossim, a estreita ligação do princípio do duplo grau de jurisdição com 

os princípios do Estado de Direito, do acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla 

defesa e da isonomia. 

 

23.1.   A compreensão do tema à luz do Estado Democrático de Direito é o ponto de partida 

para se entender a dimensão da importância que o duplo grau de jurisdição possui para 

a sociedade. Se o Estado Democrático de Direito é o Estado promotor e garantidor da 

justiça social, que é informado pelo princípio da segurança jurídica e pelo sistema de 

direitos fundamentais, nada mais razoável do que se compreender o princípio do duplo 

grau de jurisdição como sendo também uma das bases para a viabilização do referido 

Estado, na medida em que possibilita uma tutela jurisdicional mais segura e, 

possivelmente, mais acertada, garantindo a concretização de direitos fundamentais, 

como o direito de acesso à ordem jurídica justa. 

  A análise do princípio fundamental e estruturante do Estado Democrático de Direito 

leva-nos, assim, à incontestável conclusão de que o mesmo, servindo de base ao 

Estado pátrio, deve ser entendido como a fonte, a matriz de onde defluem os 

princípios que integram o ordenamento jurídico, inclusive, o princípio do acesso à 

justiça, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, estando esse último 

intrinsecamente ligado aos dois primeiros. 

23.2.    O ‘direito de ação’, assegurado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, é a 

garantia das garantias constitucionais, em virtude de permitir, através do seu exercício, 

a instauração do processo, que é efetivamente o instrumento capaz de viabilizar 

proteção do direito da parte contra ameaças ou lesões sofridas. Indubitável, pois, é o 

reconhecimento de que o recurso é uma extensão do direito de ação e do direito de 

defesa, de forma a permitir que a parte, através dele, tente obter uma melhor prestação 

jurisdicional, mais justa e correta. Isso pode dar-se não propriamente em razão de os 

magistrados de segundo grau serem mais experientes e talvez até mais preparados, 

mas em função de a causa ser reexaminada, ensejando seu aprofundamento o que, de 

fato, poderá resultar num julgamento mais detido e acertado. 

23.3.   A análise do duplo grau sob a ótica do devido processo legal, como garantia de 

legitimação da prestação jurisdicional, é também necessária, embora entendamos que 

o acesso à ordem jurídica justa pretendido pelo princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional só possa ser alcançado com a realização de um processo, 

segundo as garantias do devido processo, inclusive com a garantia do duplo grau.  
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   Apesar de estar o princípio da ação indissociavelmente ligado ao princípio do devido 

processo legal, a indispensável abordagem do devido processo decorre do fato de que 

o duplo grau - garantia constitucional implícita - integra o conteúdo processual da 

cláusula do due process na qualidade de elemento essencial, voltado à viabilização da 

concessão da adequada e justa tutela pretendida pela parte, através do reexame e 

rejulgamento da causa por outro órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Da 

mesma forma, através da atuação de pelo menos mais um órgão jurisdicional no 

julgamento da causa, há a possibilidade de se promover o controle interno das 

decisões judiciais, evitando a prática de arbitrariedades, superando, em certos casos, a 

falta de zelo na condução dos processos e perseguindo, como já se afirmou, a decisão 

mais acertada para o caso, do ponto de vista fático-probatório e jurídico. 

23.4.   Cremos ser possível também estabelecer uma correlação entre o princípio do duplo 

grau e o princípio da ampla defesa. Porém, preferimos tratar o duplo grau como 

garantia decorrente do acesso à justiça e do devido processo legal, em primeiro lugar, 

porque o efetivo acesso não será possível sem as garantias do devido processo, em 

segundo lugar, porque é a partir da compreensão desse princípio que derivam todos os 

outros, uma vez considerado a base de sustentação dos demais. 

23.5.    É importante destacar, ainda, que a supressão ou a radical limitação dos recursos no 

processo civil não seria possível, já que haveria flagrante violação ao princípio da 

isonomia que assegura a todos tratamento igualitário no processo. Admitir o duplo 

grau no processo penal e o reexame necessário nos processos em que a Fazenda 

Pública tenha sucumbido, negando-o ou limitando-o nos demais, sem que haja 

fundamento relevante para isso, resultaria na concessão de diferentes armas às partes 

para viabilização de sua proteção. 

23.6.    Cremos, enfim, que o princípio do duplo grau de jurisdição encontra-se 

implicitamente previsto na Constituição Federal e pode ser extraído da compreensão 

do princípio fundamental do Estado Democrático de Direito e dos princípios gerais do 

acesso à justiça e do devido processo legal. Como qualquer outro princípio 

constitucional, expresso ou implícito, pode sofrer restrições, desde que previstas na 

própria Constituição, ou sejam por ela autorizadas, quando houver reserva legal, ou 

quando com ela não se revelarem incompatíveis, aplicando-se o princípio da 

proporcionalidade.  
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24. O Supremo Tribunal Federal tem-se manifestado no sentido de inadmitir a natureza 

constitucional do princípio do duplo grau de jurisdição, reconhecendo a inexistência de 

obrigatoriedade na sua garantia, seja porque não está expressamente previsto na Carta Magna, 

seja porque a própria Constituição estabelece hipóteses de instância única. Tal entendimento 

vem se estendendo até para as causas criminais, a despeito do previsto no Pacto de São José 

da Costa Rica, tratado internacional ratificado pelo Brasil, que assegura o duplo grau nesses 

processos. 

 

25.  O parágrafo terceiro do art. 5º da Lei Maior, acrescentado pela Emenda Constitucional 

nº 45, de 8.12.2004, poderá propiciar a revisão do posicionamento do Supremo, uma vez que 

assumirá status constitucional, equivalente às emendas constitucionais, o tratado ou 

convenção internacional sobre direitos humanos que for aprovado, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. 

Assim, em sendo admitida a submissão do Pacto de São José à nova aprovação pelo 

Congresso Nacional, observando-se as novas exigências, poderão as normas nele contidas ser 

definitivamente elevadas ao patamar de norma constitucional, ficando superada a polêmica 

que se travou em torno de sua categoria e hierarquia, reconhecendo-se, outrossim, a natureza 

constitucional do princípio do duplo grau de jurisdição, especialmente, nos processos penais. 

 

26. Como foi destacado ao longo do trabalho, a análise do duplo grau de jurisdição está 

diretamente ligada ao estudo dos recursos, instrumentos que, em geral, viabilizam a 

consecução da aludida garantia com o reexame da decisão através deles impugnada.  

 

27.  Cremos que o duplo grau não se constitui fundamento dos recursos excepcionais, 

notadamente, porque, em razão de suas características, aliadas às funções dos tribunais 

superiores, não se destinam os mesmos à realização do duplo exame de mérito com a ampla 

revisão da decisão judicial contrariada. 

Quanto ao recurso ordinário, também de competência do STF e do STJ, o raciocínio se 

revela diverso. Em situações restritas, principalmente, em casos de competência originária dos 

tribunais pátrios, pode tal recurso - similar ao recurso de apelação - ser dirigido aos tribunais 

superiores com vistas ao integral reexame da decisão final sob os aspectos fático-probatório e 

jurídico, atuando as cortes em tela como verdadeiros tribunais de segundo grau. No caso do 

recurso ordinário, há quem entenda até que, ao discipliná-lo, o Constituinte teria feito 

referência expressa ao princípio do duplo grau na Lei Maior. 
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28.  O princípio do duplo grau de jurisdição garante a revisão de decisões judiciais finais 

por órgão diverso e hierarquicamente superior ao prolator da decisão, sendo assegurado, 

especialmente, pelo recurso de apelação, pelo recurso ordinário, e, em caráter complementar, 

pelo recurso de agravo, regulado nos arts. 522 a 529 do CPC, e art. 544 do mesmo diploma. O 

instituto do reexame necessário, regulado no art. 475 do CPC, ainda que não se trate de 

recurso, também se revela como instrumento de garantia do duplo grau de jurisdição. 

 

29. As exceções mais propaladas, previstas no ordenamento processual civil pátrio, que 

restringem ou impedem a revisão da decisão final por órgão hierarquicamente superior, 

referem-se ao recurso de embargos infringentes regulado na Lei de Execução Fiscal (art.  34 

da Lei 6830/80), ao recurso inominado disciplinado no Juizado Especial Cível (art. 41 e ss. da 

Lei 9099/95), às exceções estabelecidas para o recurso ordinário, além de abranger os 

processos de competência originária dos tribunais. 

   

30.   As restrições a direitos fundamentais, que se encontram, em geral, regulados por 

princípios constitucionais, estão fundadas também em princípios constitucionais, 

considerados contrapostos. Com efeito, justamente por possuírem status constitucional, os 

princípios que dispõem sobre direitos e garantias fundamentais só poderão encontrar 

limitações nas normas que também tenham sede constitucional ou estejam por elas 

autorizadas ou, ainda, quando proveniente da ponderação entre os preceitos constitucionais.  

 

30.1.   No primeiro caso, há supressão do recurso de apelação na execução fiscal, quando a 

sentença a ser contrariada tiver sido proferida em processo de valor igual ou inferior a 

50 OTN’s. A exceção foi estabelecida pelo legislador ordinário, tendo sido o valor da 

causa o critério utilizado como discrímen para justificá-la. Acreditamos não se tratar 

de regra inconstitucional, pois o valor de alçada serviu para impedir o acesso ao duplo 

grau, assegurando apenas o duplo exame pelo juízo a quo, por estarmos diante de 

direitos disponíveis de pequeno valor, sendo, pois, justificável, in casu, a 

preponderância da efetividade. 

30.2.   Quanto ao recurso inominado interposto contra sentença proferida nos Juizados 

Especiais, o qual é processado e julgado pela Turma Recursal composta de juízes de 

primeiro grau, trata-se de exceção contemplada expressamente no art. 98, inciso I, da 

Constituição Federal, ou seja, consiste em restrição diretamente estabelecida em 

norma constitucional. Ainda que assim não fosse, não encontraríamos dificuldades em 
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sustentar a constitucionalidade da regra à luz do princípio da efetividade, levando-se 

em conta as peculiaridades do procedimento sumaríssimo e seu objetivo maior de 

ampliar e permitir um maior e mais célere acesso à justiça, assegurado na Lei Maior. 

30.3.   Da mesma forma, o recurso ordinário previsto na Carta Magna é cabível em 

situações restritas, estando suas exceções também previstas expressamente na 

Constituição, não se tendo como questionar sua eventual inconstitucionalidade. Pode-

se, no entanto, sustentar que, ao se restringir o recurso ordinário, notadamente, aos 

casos em que os remédios constitucionais são denegados, não estaria a regra sendo 

aplicada com base no princípio da igualdade, levando-se em conta que o fator de 

discriminação é o resultado obtido no julgamento da causa. Não encontramos, assim, 

razão que justifique a adoção de tal discrímen, porém não podemos sustentar a 

inconstitucionalidade das exceções em razão de estarem contidas na própria Lei 

Suprema e não existirem, como se sabe, normas constitucionais inconstitucionais. 

30.4.   Em relação aos processos de competência originária dos tribunais, trata-se também 

de exceção plenamente justificável do ponto de vista constitucional, levando-se em 

conta a organização judiciária estabelecida na Lei Maior, as funções previstas para 

cada tribunal e o interesse público existente para que certas matérias e certas pessoas, 

em razão das funções que exercem, sejam julgadas pelos tribunais, garantindo-se 

maior segurança às decisões. As restrições, nesse caso, decorrem das próprias normas 

constitucionais, não havendo que se questionar a inconstitucionalidade de tais 

exceções. 

 

31.  O princípio do duplo grau de jurisdição pode sofrer restrições desde que as mesmas 

venham previstas na Carta Magna, sejam por ela autorizadas ou se revelem com ela 

compatíveis, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Logo, havendo conflito 

entre os princípios, a jurisprudência, valendo-se do princípio da proporcionalidade, norteando-

se pelos princípios da unidade da constituição e da concordância prática, bem como pelo 

método da ponderação, deverá sopesar os direitos e bens em conflito a fim de solucionar o 

problema surgido. 

 

32.  Do princípio da proporcionalidade, podem ser extraídos os seguintes elementos: a) 

adequação, que determina que as medidas adotadas pelo Poder Público sejam aptas a atingir 

os objetivos pretendidos; b) necessidade ou exigibilidade, que impõe a utilização do melhor 

meio possível, ou seja, do meio menos gravoso e mais eficaz para o alcance dos objetivos 
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pretendidos; c) proporcionalidade em sentido estrito, demonstrada a partir da ponderação 

entre sacrifício/benefício a fim de demonstrar a necessidade do ônus imposto aos direitos do 

cidadão, em razão das vantagens a serem usufruídas. 

 

33.  É perfeitamente possível que o princípio do duplo grau de jurisdição, quando em 

confronto com outro princípio, também assegurado constitucionalmente, ceda à sua aplicação, 

desde que fiquem demonstradas: a legitimidade do ato normativo amparado pelo princípio 

contraposto, ou seja, a existência de interesse público na sua confecção, de modo a possibilitar 

um melhor e mais amplo acesso à ordem jurídica justa; além, é claro, da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito do ato normativo. Isso, em suma, vem 

corroborar o entendimento já consagrado de que inexiste direito fundamental absoluto e, 

portanto, princípio absoluto que o consagre, comportando-se restrições, desde que autorizadas 

direta, indiretamente ou mesmo a partir da ponderação necessária, advinda da aplicação do 

princípio da proporcionalidade. 

 

34.  O princípio do duplo grau geralmente sofre limitações fundadas no princípio da 

efetividade processual, hoje expressamente previsto no art. 5, inciso LXXVIII, da 

Constituição.  Assim, deve-se sempre procurar preservar a segurança jurídica, mesmo com a 

incessante busca da efetividade processual garantida, dentre outros, pela celeridade do 

processo, sob pena de, ao se superdimensionar a importância desta, colocar-se em risco os 

próprios objetivos do Direito e até mesmo as estruturas do Estado. 

Na superação do conflito que pode surgir entre os princípios do duplo grau de 

jurisdição e da efetividade, existe a possibilidade de se aplicar o princípio da 

proporcionalidade, podendo haver a fixação de limitações ao primeiro. Tal possibilidade, 

como antes exposto, não é autorizada por se tratar o duplo grau de garantia constitucional 

implícita, como afirmam alguns juristas, ou por ser o mesmo elemento acidental – não 

essencial – do devido processo legal ou da ampla defesa, como compreendem outros, mas, 

sim, pelo fato de não haver direito absoluto e, por conseguinte, princípio absoluto que o 

estabeleça. 

É preciso que a onda da efetividade, tão em voga, não venha causar a submersão da 

segurança jurídica, um dos sustentáculos do Estado de Direito e um dos principais objetivos 

do Direito. É necessário, outrossim, que os princípios da segurança jurídica, com o respeito à 

garantia do duplo grau, e da efetividade, com vistas à celeridade, sejam harmonizados, ainda 
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que em permanente tensão, e observados na busca da tutela jurisdicional adequada, justa e 

tempestiva. 

 

35.  A Lei 10.352, de 26 de dezembro de 2001, que entrou em vigor em 27 de março de 

2002, trouxe importantes alterações ao CPC, abrangendo os dispositivos disciplinadores do 

reexame necessário (art. 475), dos recursos de embargos infringentes, apelação, agravo, 

recurso especial e recurso extraordinário, além da ordem dos processos nos tribunais (arts. 

498, 515, 520, 523, 526, 527, 530, 531, 533, 534, 542, 544, 547 e 555). Em razão do trabalho 

desenvolvido nos detivemos na análise das alterações sofridas pelo recurso de apelação e pelo 

reexame necessário, constantes dos arts. 475 e parágrafos e 515, especialmente do § 3º 

acrescentado, ambos do CPC, sendo certo que a limitação estabelecida ao recurso de apelação 

é a que se reflete mais diretamente na aplicação do princípio do duplo grau de jurisdição, 

produzindo mais controvérsias no cenário jurídico. 

 

36.  A apelação, que se encontra regulada nos arts. 513 a 521 do Código de Processo Civil, 

é considerada recurso de fundamentação livre, ordinário, que pode ser interposto, no prazo de 

15 (quinze) dias, de forma principal (independente) ou adesiva, por qualquer das partes, pelo 

representante do Ministério Público ou por terceiro prejudicado, objetivando a reforma ou 

anulação de sentença, seja ela terminativa (art. 267, CPC) ou definitiva (art. 269, CPC). 

 

37.  Mostra-se imprescindível a análise da amplitude do efeito devolutivo do recurso de 

apelação, a partir de acurada investigação dos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 515 do CPC. Tal 

efeito deve-se desdobrar em duas partes: a primeira referente à extensão, quando se define o 

que fica submetido ao tribunal em razão do recurso interposto, e a segunda relacionada à sua 

profundidade, que revela com qual material o tribunal irá trabalhar para julgar o referido 

recurso. 

 

38. A partir da compreensão do efeito devolutivo, a despeito das exceções existentes, 

pode-se extrair, regra geral, as seguintes conseqüências: a) impossibilidade de inovação da 

causa, pelo recorrente, em sede de apelação (sem prejuízo do disposto no art. 462, do CPC); 

b) limitação da atividade cognitiva do órgão ad quem à impugnação total ou parcial da 

sentença, objeto da apelação; c) proibição da reformatio in pejus. 
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39.  Em razão da extensão do efeito devolutivo do recurso de apelação fica o tribunal 

adstrito a julgar o pedido deduzido no recurso, não podendo, a princípio, conhecer de matéria 

não julgada ou não veiculada na peça recursal. 

 Excepcionalmente, autoriza o ordenamento jurídico que o tribunal conheça de matéria 

não julgada ou impugnada, quando tal iniciativa estiver fundada nos arts. 516 e 515, § 3º do 

CPC, ou seja, quando, respectivamente, se tratar do conhecimento de matérias de ordem 

pública não ventiladas em primeiro grau, ou quando o tribunal, depois de anular sentença 

terminativa, puder passar ao julgamento do mérito, originariamente. 

 

40.  Depois de constatado o error in procedendo no proferimento da sentença terminativa, 

estará o tribunal autorizado não apenas a promover sua anulação, mas dar prosseguimento ao 

julgamento para fins de enfrentar, pela primeira vez, os pedidos deduzidos em juízo, nos 

termos do novel parágrafo terceiro do art. 515. Com a nova hipótese passou-se a admitir, 

nesse caso, a produção do efeito substitutivo no julgamento do recurso, já que mais do que 

anular a sentença impugnada, o órgão ad quem irá substitui-la pela decisão de mérito por ele 

mesmo prolatada.  

 

41.  Enquanto a extensão do efeito devolutivo está relacionada ao pedido deduzido na 

apelação, a profundidade está diretamente ligada aos fundamentos do recurso, encontrando-se, 

no que diz respeito aos recursos ordinários, regulamentada nos parágrafos 1º e 2º do art. 515, 

do CPC.  

 Quanto à profundidade do efeito devolutivo, o conhecimento do tribunal deve ser o 

mais amplo possível. Assim, embora o tribunal tenha que se ater ao que foi pedido pelo 

apelante, respeitando rigorosamente o objeto do recurso, nada impede, no desenvolvimento de 

sua atividade cognitiva, que ele conheça matérias não suscitadas no apelo, desde que tenham 

sido alegadas, discutidas e provadas perante o juízo a quo. Exceções a eventuais inovações, 

em sede de apelação, podem se operar por força do disposto nos arts. 462 e 517 do CPC. 

 

42.  O ordenamento processual civil pátrio vinha adotando a chamada revisio prioris 

instantiae, ou seja, um sistema de revisão das decisões, de onde se infere que a apelação, em 

geral, serviria apenas para controlar a sentença proferida em primeiro grau. Com base nesse 

sistema, não se admite a produção de novas provas, alegações ou exceções formuladas em 

segundo grau. A ele se contrapõe o chamado novum iudicium que vigorou, no nosso País, até 
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o advento do Código de Processo Civil de 1939, o qual admitia a plena inovação no âmbito do 

recurso e o mais amplo reexame da causa, inclusive, para autorizar a reformatio in pejus.  

Com as profundas alterações sofridas pelo sistema recursal pátrio, sobretudo no 

recurso de apelação, passou-se a admitir não apenas a revisão da sentença, mas o próprio 

julgamento da causa diretamente no tribunal, o que tem levado ao entendimento de que a 

apelação deixa de ter apenas natureza de revisio prioris instantiae, passando a ser concebida 

também com um novum iudicium.  

 

43.  Para aplicação da nova regra do § 3º do art. 515 do CPC, devem ser preenchidos os 

seguintes pressupostos: a) que a apelação tenha sido interposta contra sentença terminativa; b) 

que a causa verse questão exclusivamente de direito; c) que a causa esteja em condições de 

imediato julgamento. 

43.1.   Entendemos que a presente regra por ser restritiva de direito deve ser interpretada 

restritivamente de forma a autorizar apenas o julgamento da causa pelo tribunal quando 

a questão for exclusiva ou predominantemente de direito. Além disso, aplicando-se o 

princípio da identidade física do juiz, pode-se afirmar que o órgão jurisdicional perante 

o qual foram colhidas as provas constantes dos autos terá melhores condições de julgar 

o pedido deduzido em juízo. 

 Soma-se a isso a constatação de que as questões de fato decididas pela primeira vez 

no tribunal dificilmente vão poder ser submetidas a reexame, dada a inexistência de 

recurso que possa ser interposto para tal fim, o que não se observa em relação às 

questões jurídicas, tendo em vista que poderão ser revistas, se autorizada a interposição 

de recurso especial e de recurso extraordinário nos tribunais superiores.  

Ademais, o argumento de que a interpretação restritiva do dispositivo seria de pouca 

utilidade prática não se revela cientificamente capaz de autorizar uma interpretação 

ampliativa, tendente a limitar sobremaneira o princípio do duplo grau de jurisdição. 

 

43.2.  O requisito em referência deve-se somar à exigência de que a causa esteja em 

condições de imediato julgamento, considerando-se, como tal, a causa madura, que se 

encontra apenas no aguardo da decisão de mérito. É preciso, pois, que ambos os 

requisitos estejam presentes. Se a questão for de direito, mas a causa não estiver em 

condições de ser julgada, em razão da existência de nulidades absolutas ou em função 

de tal iniciativa levar à violação de princípios processuais constitucionais, como o 

contraditório e a ampla defesa, não se poderá pretender a aplicação do § 3º do art. 515. 
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Da mesma forma, se a causa estiver em condições de julgamento, por não haver mais 

provas a produzir ou alegações a deduzir, mas a controvérsia recair sobre fatos e não 

apenas sobre as questões jurídicas em debate, não estará o tribunal autorizado a julgar 

originariamente o mérito. 

 

44.  Para que o tribunal passe ao julgamento de mérito, nos termos do § 3º do art. 515 do 

CPC, tem que haver requerimento expresso do apelante nesse sentido, na medida em que há o 

risco de se ter julgamento mais desfavorável para a parte, contra o qual não terá direito à 

interposição de recurso tão amplo quanto à apelação. A adoção de tal posicionamento reflete 

com coerência as regras e princípios adotados pelo sistema processual civil pátrio, em 

especial aquelas contidas nos arts. 2º, 128, 463 e 515 e parágrafos, do CPC, além, é claro, de 

se revelar mais bem afinado com o sistema de garantias processuais constantes da Lei Maior e 

decorrentes do devido processo legal.  

 

45. A aplicação do § 3º do art. 515 do CPC pode resultar na prolação de decisão mais 

desfavorável ao apelante, em flagrante violação ao princípio que proíbe a reformatio in pejus, 

quando anulada a sentença terminativa o tribunal julgar improcedente o pedido deduzido em 

juízo. Por se tratar de exceção à regra geral, deve a mesma ficar reservada aos casos em que 

se estiver tratando de questão de direito em sentido estrito e o apelante formular pedido 

expresso para julgamento de mérito, a fim de se evitar decisões inesperadas, que piorem a 

situação jurídica do recorrente. Esse entendimento é o que se revela mais compatível com a 

natureza restritiva da nova regra introduzida em nosso sistema processual, a despeito dos 

questionamentos de índole constitucional que sobre ela serão feitos.  

 

46.  Procedemos ao exame do dispositivo à luz do princípio da proporcionalidade, 

objetivando verificar se o legislador, ao criar a restrição, observou corretamente os elementos 

da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, criando restrição amparada 

pela Constituição. 

46.1.   O legislador, quando inovou, pretendeu valorizar os princípios da instrumentalidade e 

da efetividade do processo. Analisada a efetividade sob a ótica da celeridade e partindo 

do pressuposto de que, ao anular a sentença terminativa e passar ao julgamento de 

mérito, o tribunal estaria evitando que os autos retornassem ao primeiro grau para novo 

julgamento, impedindo a interposição de novo recurso de apelação, pode-se concluir 

que a limitação ao duplo grau permitiria alcançar o fim desejado. A tutela jurisdicional 
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seria dada num menor espaço de tempo, em observância à celeridade pretendida pelo 

legislador. 

46.2.  O segundo elemento, referente à necessidade (exigibilidade), implica a 

imprescindibilidade da medida restritiva para proteção do direito que a tenha justificado 

e que não possa ser substituída por outra menos gravosa, mas igualmente eficaz. 

 Sob esse aspecto, não se tem como considerar a restrição da apelação, com a 

conseqüente extirpação do duplo grau, na hipótese de julgamento de mérito 

originariamente feito pelo tribunal (art. 515, §3º, do CPC), como medida imprescindível 

para alcançar o acesso à ordem jurídica justa, valorizando-se aqui a celeridade na 

prestação da tutela. A adoção da medida restritiva não se revela, em hipótese alguma, 

como meio menos oneroso para o cidadão – seja o autor ou o réu -, já que o impedirá de 

rever a decisão de mérito final, comprometendo a segurança dos julgados contra 

arbitrariedades, equívocos e toda a sorte de erros inerentes à falibilidade humana. 

46.3.    Quanto à proporcionalidade em sentido estrito, exige-se a ponderação dos meios e 

fins, das vantagens e desvantagens, pelo legislador, quando da edição de lei, e também 

do Judiciário, ao controlar a sua constitucionalidade sob o prisma da proporcionalidade. 

  O benefício que se poderia inferir da regra em exame é justamente o de se alcançar 

mais rapidamente a concessão da tutela de mérito. Privilegiou-se o aspecto da 

celeridade/efetividade em detrimento de uma maior segurança no acerto da referida 

tutela, o que seria possibilitado pela interposição de recurso de apelação contra a 

decisão de mérito, objetivando corrigir amplamente os vícios detectados. 

Salvo a vantagem da celeridade, que não pode ser precisada exatamente dadas as  

peculiaridades de cada caso (direito material controvertido, procedimento adotado, etc.) 

e a capacidade e estrutura dos órgãos jurisdicionais, são muitas as desvantagens e 

prejuízos que podem se manifestar na aplicação da nova regra. Inicialmente, elimina, 

como se disse, a possibilidade de ampla revisão da causa, só havendo, se for o caso, 

chance de se debater questões jurídicas através do recurso especial e/ou extraordinário.  

  Também cria, como antes dito, a possibilidade de haver reformatio in pejus, quando 

depois de anulada a sentença terminativa pelo tribunal, esse passar ao julgamento do 

pedido, rejeitando-o, mesmo que tenha havido pedido expresso do autor-apelante para 

que tal julgamento de mérito fosse realizado. 

  A nova regra reduz, outrossim, o contraditório e a ampla defesa, tendo em vista que o 

debate travado entre as partes nas razões e contra-razões de apelação, interposta contra 

sentença terminativa, não tem como abranger, por mais que se queira, as possíveis 
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discussões que poderiam ser deduzidas em caso de julgamento de mérito ainda não 

realizado. 

Por fim, cria uma situação de absoluta desigualdade entre os jurisdicionados, sem que 

haja um fator discriminatório a justificar tal atitude. Enquanto os cidadãos que se 

deparam com um julgamento de mérito realizado em primeiro grau têm assegurado o 

direito de apelar contra sentença definitiva, igual sorte não terão aqueles que se 

depararem com uma decisão de mérito prolatada originariamente pelo tribunal, por 

força de recurso que tenha anulado sentença terminativa, nas hipóteses do parágrafo 

terceiro do art. 515 do CPC.  

Para uns, garante-se a apelação e o duplo grau de jurisdição, para outros não. Não se 

pensou aqui, necessariamente, na proteção do direito da parte mas, acima de tudo e a 

qualquer preço na presteza da tutela estatal, que pode não andar de mãos dadas com a 

segurança e adequação da proteção pretendida. 

 

47.  Por todos os ângulos que a questão seja analisada, não há como se sustentar a 

constitucionalidade do parágrafo terceiro do art. 515 do CPC. Se o mecanismo adotado pelo 

legislador reformista, a princípio, seria adequado para se alcançar a pretendida celeridade, não 

se mostra, por outro lado, imprescindível e menos oneroso para se chegar ao objetivo visado. 

Além disso, verificando-se os direitos que podem ser sacrificados e as desvantagens 

resultantes da aplicação do dispositivo, não encontra guarida na proporcionalidade em sentido 

estrito. Conclui-se, assim, pela inconstitucionalidade do parágrafo terceiro do art.515 do CPC, 

por não ter sido elaborado sob o prisma da proporcionalidade. 

A única hipótese que, a nosso ver, não contrariaria todas as regras e princípios antes 

referidos seria a de anulação de sentença terminativa proferida com fundamento em falsa 

carência, seguida de julgamento de mérito pelo tribunal, uma vez que, apesar da denominação 

e enquadramento da sentença com base no art. 267 do CPC, o que se estaria impugnando 

através da apelação seria uma verdadeira sentença de mérito. Para que tal iniciativa se desse 

no âmbito do tribunal não haveria, contudo, necessidade de uma regra contemplando-a 

exclusivamente, pois os parágrafos primeiro e segundo do art. 515 permitiriam a superação do 

problema detectado. 

 

48.  Na vigência do Código de 1939, existia no sistema processual civil a previsão de duas 

apelações, uma voluntária (art. 821) e uma ex officio (art. 822), daí porque se identificava o 

reexame obrigatório como recurso de ofício ou apelação ex officio. Apesar de não ter sido 
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excluída do ordenamento processual civil pátrio, o Código de Processo Civil de 1973 retirou a 

remessa oficial do capítulo dos recursos, passando a dispor sobre o tema na parte prevista para 

a sentença e coisa julgada.  

A Lei 10.352/2001 trouxe inovações ao duplo grau obrigatório, excluindo a sentença 

que decreta a anulação de casamento do rol de decisões a ele sujeitas (antigo inciso I do art. 

475: critério fixado de acordo com a matéria) e, por conseguinte, passando a dispor sobre a 

sucumbência da Fazenda (critério fixado de acordo com a qualidade da parte) como única 

hipótese de incidência da remessa oficial. Aperfeiçoou-se a redação dos antigos incisos II e 

III, que passaram, respectivamente, a I e II, além de terem sido incluídas limitações ao 

reexame, com o acréscimo dos parágrafos segundo e terceiro ao art. 475 do CPC. 

 

49.  Segundo entendimento doutrinário majoritário, trata-se a remessa oficial de condição 

de eficácia da sentença, pois enquanto não for realizado o reexame da decisão em segundo 

grau, não transitará em julgado a sentença proferida em primeira instância.  

 

50.  Com as reformas introduzidas pela Lei 10.352/2001, eliminou-se a obrigatoriedade do 

reexame das sentenças anulatórias de casamento. A iniciativa do legislador é coerente com a 

evolução do direito de família, que passou a admitir a dissolução do matrimônio através do 

divórcio e a valorização de outras formas de organização familiar, como a resultante de união 

estável. 

Foram mantidas as duas outras hipóteses, aperfeiçoando-se a redação dos dispositivos. 

A referência contida na Lei 9.469/97 foi incorporada ao inciso I do dispositivo, o qual passou 

a abranger expressamente as autarquias e fundações de direito público no rol dos beneficiados 

com o reexame obrigatório, mantendo-se a exclusão das sociedades de economia mista e 

empresas públicas. 

O inciso I abrange o inciso II, uma vez que decisão proferida contra a Fazenda 

também é aquela que julga procedente o pedido contido nos embargos contra ela opostos, o 

que demonstra a dispensabilidade dessa segunda regra. Na expressão ‘proferida contra’ 

contida no inciso I do art. 475 pode-se incluir a sentença terminativa, logo cremos ser possível 

a consecução da remessa, também na hipótese de acolhimento de exceção/objeção de pré-

executividade, levando-se em conta que poderá resultar numa sentença extintiva da execução 

contrária ao erário, o que seria abrangido pelo inciso I do art. 475. 
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51.  Com o advento da Lei 10.352/01, o reexame obrigatório foi restringido, tendo sido 

criadas duas exceções dispostas nos parágrafos 2º e 3º do art. 475. Assim, não haverá a 

remessa oficial, quando: a) a condenação ou o direito controvertido for de valor certo não 

excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, incluindo o julgamento procedente dos embargos, 

em caso de execução de dívida ativa do mesmo valor; b) a decisão estiver fundada em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula do mesmo tribunal ou 

de outro tribunal superior competente. 

As limitações criadas pelo legislador reformista, apesar de reduzirem a incidência do 

duplo grau obrigatório, não são questionáveis à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, 

isso porque continua a Fazenda Pública tendo o direito de se insurgir contra a sentença 

proferida em seu desfavor, através da interposição de recurso de apelação. 

 

52.  A remessa necessária não decorre de aplicação do princípio dispositivo, mas do 

princípio inquisitório, já que não se origina de ato de vontade da parte sucumbente, mas de 

imposição legal, tratando-se o mesmo de dever do magistrado, sob pena de o tribunal avocar 

os autos do processo para efetivação do reexame. Com base nessa premissa, constata-se o 

equívoco na fundamentação da súmula nº 45 do STJ, não apenas por desconsiderar o sentido 

do efeito translativo aplicável ao instituto em tela, o qual não é informado pelo princípio 

dispositivo, mas principalmente em razão de o reexame, a nosso ver, objetivar a proteção do 

interesse público primário que, como se sabe, nem sempre coincide com os interesses da 

própria pessoa jurídica vencida. Assim, o amplo reexame, ensejado pela devolução 

obrigatória, deveria ser a regra na busca da proteção da coisa pública, não devendo encontrar 

limites na tentativa de se resguardar simplesmente os interesses fazendários. 

 

53.  O reexame necessário das decisões proferidas contra as pessoas jurídicas de direito 

público é uma forma de exteriorização do princípio do duplo grau de jurisdição, a qual porém  

nasce de um ato do próprio magistrado que deve remeter os autos para o tribunal, não sendo 

fruto de recurso interposto pela parte vencida. Nesse caso, por ser também assegurado o 

recurso de apelação, vê-se verdadeira ampliação do sentido jurídico e político que inspiram o 

princípio do duplo grau, ampliação que merece ser estudada à luz do princípio da igualdade, a 

fim de que se possa melhor compreender o instituto e sua inserção constitucional. 

 

54.  Entendemos que os fatores escolhidos para fundamentar o duplo grau de jurisdição 

necessário não se mostram capazes de afastar a inconstitucionalidade do art. 475 do CPC. O 
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receio de práticas ilegais em detrimento das pessoas jurídicas de direito público não pode 

propiciar o desvio da função jurisdicional que, antes de controle dos atos praticados em defesa 

daquela, visa à aplicação do direito aos casos conflituosos e à pacificação social.  

Frise-se que atualmente a União, a maioria dos Estados e Municípios, bem como as 

Fazendas Públicas, entendidas aqui em sentido estrito de erário público, possuem quadro de 

procuradores concursados que, além de preparados, têm o dever de atuar nos casos que lhe 

são distribuídos, só podendo se abster da prática de atos administrativos e processuais quando 

devidamente autorizados pelo Procurador-Chefe. 

Pretender justificar a existência do instituto face à necessidade de se controlar as 

deficiências dos representantes dos entes públicos e na possível desconfiança quanto às 

decisões proferidas contra a Fazenda Pública é revelar, assumir e conformar-se com o 

verdadeiro descrédito que se dá à Administração Pública e ao Judiciário. Ademais, já havendo 

a previsão de recursos a serem interpostos para reverter a sucumbência imposta ao Poder 

Público, não se justifica a manutenção do instituto, sobretudo quando se tem em pauta de 

discussão, nos dias de hoje, a busca da efetividade e da celeridade do processo.  

 Não se pode olvidar, outrossim, que as pessoas jurídicas de direito público vêm-se 

apresentando como a grande ré dos processos judiciais em curso no nosso País; logo admitir-

se a constitucionalidade do instituto é permitir que a maior litigante habitual, sob o aparente 

manto de proteção do patrimônio público, fique amparada por tratamento desigual que fere, 

sensivelmente, o princípio da isonomia. 

 Entendemos que para se prestigiar a celeridade e a efetividade do processo, sem que 

haja prejuízo do valor segurança jurídica, devem as pessoas jurídicas de direito público se 

organizar, extrajudicialmente, com procuradorias bem estruturadas e capacitadas, primando 

pela eficiência na proteção dos interesses públicos. Além disso, deve-se ampliar a atuação do 

Ministério Público nas causas em que as referidas pessoas figurem como partes, reforçando a 

fiscalização na tutela dos multicitados interesses públicos. 

 
 

55.  Tomando por base a interpretação restritiva do art. 515, §3º do CPC, não seria possível 

estender tal regra ao reexame necessário; a uma, porque deve esta ser interpretada 

restritivamente, ou seja, apenas quando se estiver tratando de apelação, a duas, porque ainda 

que fosse estendida ao reexame, dependeria o julgamento de mérito no tribunal de pedido do 

apelante, o que seria impossível no duplo grau obrigatório por se realizar a partir de iniciativa 

do órgão a quo. 
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Se, por outro lado, partirmos de uma interpretação ampliativa do novel dispositivo e 

também admitirmos que o julgamento de mérito poderá se dar independentemente de pedido 

do recorrente, enfrentaremos outro problema, qual seja, o da possibilidade de tal julgamento 

piorar a situação do Poder Público. Amparados nos entendimentos doutrinário e 

jurisprudencial majoritários (ainda que com ele não concordemos) de que não poderia haver o 

agravamento da situação jurídica da Fazenda Pública ao se realizar o reexame necessário da 

sentença (Súmula 45 do STJ), só se poderia cogitar de julgamento de mérito no tribunal, se o 

mesmo pudesse ser favorável ao ente público, do contrário, não seria ele possível. 

Não poderia o tribunal anular a sentença e, em seguida, deliberar sobre o necessário 

julgamento de mérito da causa, preenchidos os requisitos do art. 515, §3º, do CPC, passando-

se a ele para, em seguida, já analisando o mérito, descartá-lo pela possibilidade de não ser 

agravada a situação da Fazenda, o que representaria verdadeiro pré-julgamento da causa. 

 

56.  Entendemos não ser possível a aplicação do parágrafo terceiro do art. 515 do CPC à 

remessa necessária, em razão da impossibilidade de o julgamento de mérito se realizar sem 

que haja pedido expresso da Fazenda. Mesmo que se entenda pela admissibilidade de tal 

julgamento, independentemente de pedido do Poder Público, não poderia o mesmo se dar, 

dada a impossibilidade de se piorar a situação da Fazenda, conforme entendimento 

dominante, reconhecido na Súmula 45 do STJ. Não havendo como se autorizar que o 

julgamento de mérito só ocorra se for para reconhecer a procedência do pedido, terá ele que 

ser realizado pelo juízo a quo. 
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