
 

MESTRADO PROFISSIONAL EM PODER JUDICIÁRIO 
FGV DIREITO RIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JORGE ALBERTO PASSARELLI DE SOUZA  

TOLEDO DE CAMPOS  
 
 
 
 
 

A SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO 

Uma investigação sobre seus reflexos na celeridade processual e segurança 

jurídica, a partir de estudos de casos e dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2011 



 

 
JORGE ALBERTO PASSARELLI DE SOUZA  

TOLEDO DE CAMPOS 
 
 
 
 

A SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO 

Uma investigação sobre seus reflexos na celeridade processual e segurança 

jurídica, a partir de estudos de casos e dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro  

 
 
 
 

Dissertação para cumprimento de 
requisito à obtenção de título no 
Mestrado Profissional em Poder 
Judiciário da FGV Direito Rio. 
Área de Concentração: Poder 
Judiciário. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientador(a): Professor Doutor Leandro Molhano Ribeiro  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2011 



 

 
 

JORGE ALBERTO PASSARELLI DE SOUZA TOLEDO 
DE CAMPOS  

 

 
A SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO 

Uma investigação sobre seus reflexos na celeridade processual e segurança 

jurídica, a partir de estudos de casos e dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro  

 
 

Dissertação à FGV Direito Rio para a obtenção do grau 
de mestre. Área de Concentração: Poder Judiciário. 
 
E aprovado em ___/12/2011 
Pela comissão organizadora 

 

Banca Examinadora: 

 

 

----------------------------------------------------- 

Professor Doutor Leandro Molhano Ribeiro 

Escola de Direito-Rio Fundação Getúlio Vargas 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Professor Doutor João Felipe Sauerbronn  

Escola de Direito-Rio Fundação Getúlio Vargas 

 

 

 

------------------------------------------------------ 

Professor Doutor Francisco Romão Ferreira  

Universidade 



 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À São Jorge, meu querido interlocutor com Deus, por toda a proteção e por toda 

sua benção. À Raquel, minha esposa, todo o meu amor, admiração, respeito, carinho e 

agradecimento por me fazer um homem realizado. Aos meus pais, Alberto e Dercy e minha 

irmã, Ingrid por terem plantado tanto amor e investido tudo aquilo que puderam em minha 

formação. Aos meus padrinhos, por terem acreditado nos meus sonhos.  Aos meus amigos, 

Marcelo Machado, Leonardo Sayão, Gabriela Toledo e Chico Romão por terem incentivado o 

meu ingresso no árduo mundo acadêmico e por terem acreditado que eu poderia me tornar 

advogado. Aos meus amigos, Marco Jorge e Wagner Conceição por terem me indicado em 

todos os escritórios de advocacia em que trabalhei. Aos meus amigos do escritório, Gabriela 

Toledo, Bruno Santos, Sandra Besso e Antônio Pacheco por terem segurado a onda no 

escritório.  À Fábio França que financiou este projeto, alimentando-o de vinhos e de risos nos 

momentos mais difíceis.À Maria Júlia Morais, a primeira a conquistar o título de mestre na 

família, por tanta força e tanta ajuda nestes últimos anos de minha vida. À Leandro Molhano, 

que de orientador passou  a ser um querido amigo, obrigado por ter dado luz a este trabalho. 



 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação de mestrado tem o objetivo de estudar o efeito suspensivo do recurso de 

apelação e seus reflexos no sistema jurídico brasileiro. Com efeito, busca-se analisar as 

possíveis consequências da supressão do próprio efeito suspensivo sobre o tempo de 

duração dos processos e quanto a possível insegurança jurídica causada pela ausência da 

suspensão dos julgados de primeira instância. Sustenta-se neste trabalho que a supressão 

do efeito suspensivo pode ser uma proposta para aumentar a celeridade na tramitação dos 

processos no Brasil, sem causar problemas de segurança jurídica. 

Em primeiro lugar, descreve-se o problema de investigação e suas proposições.  

O primeiro capítulo apresenta a judicialização das relações sociais e, por conseguinte, a 

multiplicação do número de ações distribuídas e a crescente exigência pela efetividade da 

prestação jurisdicional. Neste mesmo capítulo o trabalho se ocupa em apreciar dos dados 

obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e com a análise qualitativa de casos 

típicos que demonstram o uso do efeito suspensivo tão somente para procrastinar o tempo 

de duração do processo bem como para barganhar um possível acordo vantajoso para o 

devedor. Em seguida, apreciamos os Princípios constitucionais da Segurança Jurídica e da 

Efetividade e Celeridade da Prestação Jurisdicional indicando o marco teórico de cada 

princípio. 

O segundo capítulo descreve conceito de sentença e seus efeitos, levando-se em 

consideração as últimas reformas processuais. Após, estuda-se a suposta estabilidade do 

sistema jurídico com a aplicação do efeito suspensivo, abordando o duplo grau de 

jurisdição como garantia constitucional. Posteriormente, indicamos a utilização estratégica 

do efeito suspensivo pelos atores (réus) do processo. 

O terceiro capítulo destina-se a apontar a legislação estrangeira e seus respectivos 

fundamentos jurídicos que influenciaram o nosso ordenamento jurídico, bem como a 

colaboração do autor em sugerir uma nova proposta de lei. 

Aproveitamos a oportunidade para trazer á baila as possíveis alterações oriundas do 

projeto do novo Código de Processo Civil e suas aspirações para dirimir os obstáculos que 

causam o longo tempo de duração dos processos. 

Por fim, apresentamos as considerações finais sobre a hipótese de supressão do efeito 

suspensivo como meio de alcançar a redução do tempo de duração do processo mantendo-



 

se as garantias constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Com efeito, 

demonstra-se que não há qualquer violação ao Princípio da Segurança Jurídica. 

 

Palavras-chave: Supressão do efeito suspensivo do recurso de Apelação. Morosidade da 

prestação jurisdicional. Princípio da Efetividade. Princípio da Razoável Duração do Processo.  

 



 

ABSTRACT  

 

 

This Master's degree dissertation aims to study the effect of suspending the appeal 

resource and its reflection in the Brazilian legal system. Indeed, it was analyzed the 

possible consequences of suppression of the very suspensory effect over the processes 

time span and for possible legal uncertainty caused by the absence of suspension of first 

instance trials. This work maintains that the withdrawal of the suspensory effect may be a 

proposal to increase the speed in dealing with legal cases in Brazil without causing legal 

safety problems. 

First, it is described the investigation issue and its propositions. 

The first chapter introduces the legalization of social relations and therefore, the 

multiplying number of distributed legal cases and the growing requirement for 

adjudication effectiveness. In this same chapter, the work focuses on assessing data 

obtained from the Rio de Janeiro Court with typical cases qualitative analysis that show 

the use of suspensive effect only to procrastinate the process time length as well as to 

bargain a possible beneficial agreement to the debtor. Following, it is appreciated the 

constitutional principles of legal safety and the effectiveness and speed of Jurisdictional 

Provision indicating the theoretical framework of each principle. 

The second chapter describes the concept of sentence and its effects, taking into account 

the last procedural reforms. Following, it is studied the supposed stability of the legal 

system with the application of the suspensive effect, addressing the jurisdiction double 

degree as constitutional guarantee. After it is indicated the strategic use of the suspensive 

effect by the process actors (defendants) 

The third chapter aims to point out to foreign legislation and its legal foundations that 

have influenced our legal planning as well as the author collaboration in suggesting a new 

law proposal. 

It is an opportunity here to present the possible alterations from the project of the New 

Code of Civil Procedure and its aspirations to solve obstacles that cause the long time 

span of processes duration.  

Finally final considerations are presented on the suppression assumption of the suspensive 

effect as means of reaching the time span processes reduction while maintaining the 

constitutional guarantees of broad legal defense and due legal process. In fact, it has been 

demonstrated that there isn't any violation to the Principle of Legal Safety. 



 

 

Key words: Suppression of the Suspensive Effect of Appeal, Slowness of Jurisdictional 

Provision. Legal Safety. Principle of Effectiveness. Principle of the Reasonable Time Span of 

Process. 

 



 

RIASSUNTO 

 

 

Questa tesi  si propone di studiare l'effetto  sospensivo dell’appello ed i suoi riflessi sul 

sistema giuridico brasiliano. Anzi, cerchiamo di analizzare le possibili conseguenze della 

soppressione dell’effetto sospensivo sulla durata dei processi e l’eventuale incertezza 

giuridica causata dalla mancanza di una sospensione dei giudicati in primo grado. Vi si 

sostiene che la revoca dell'effetto sospensivo può essere una proposta per aumentare la 

celerità  dei processi  in Brasile, senza causare problemi di sicurezza giuridica. 

In primo luogo, si descrive il problema della ricerca e le sue proposizioni. 

Il primo capitolo  presenta  la giudizializzazione  dei rapporti sociali e, quindi, la  

moltiplicazione del  numero delle azioni distribuite  e della crescente esigenza della 

effettività della prestazione giurisdizionale. 

In questo stesso capitolo, lo studio si concentra sulla valutazione dei dati ottenuti dal 

Tribunale di Rio de Janeiro e sull’analisi qualitativa dei casi tipici che dimostrano l'uso di 

effetto sospensivo solo allo scopo di procrastinare la durata del processo e di contrattare 

un possibile accordo vantaggioso per il debitore. In seguito, analizziamo i principi 

costituzionali di Sicurezza Giuridica e della Effettività e Celerità di prestazioni 

giurisdizionali, stabilendo il limite teorico di ogni principio. 

Il secondo capitolo descrive il concetto di sentenza e dei suoi effetti,  prendendo in 

considerazione le recenti riforme procedurali. Quindi, studiamo la presunta stabilità del 

sistema giuridico con l'applicazione dell'effetto sospensivo, affrontando il tema del doppio 

grado di giurisdizione come garanzia costituzionale. Successivamente, indichiamo 

l'utilizzazione strategica dell’ effetto sospensivo da parte degli attori (gli imputati) del 

processo. 

Il terzo capitolo è destinato a mettere in evidenza  la legislazione di altri paesi e i suoi 

fondamenti giuridici che hanno influenzato  il nostro ordinamento giuridico, così come la 

collaborazione dell'autore nel suggerire una nuova proposta  di legge. 

Cogliamo l'occasione per portare alla ribalta le eventuali alterazioni del progetto del 

nuovo Codice di Procedura Civile e le sue aspirazioni per risolvere gli ostacoli alla base 

della lunga durata dei processi. 

Infine, presentiamo le considerazioni finali circa l’ipotesi della soppressione dell'effetto 

sospensivo come un mezzo per raggiungere la riduzione della durata del processo, pur 



 

mantenendo le garanzie costituzionali dell’ ampia difesa  e del giusto processo. Infatti, si 

dimostra che non vi è alcuna violazione del Principio della Sicurezza Giuridica. 

 

Riassunto: Soppressione dell'effetto sospensivo del’appello – Morosità della prestazione 

giurisdizionali. Sicurezza Giuridica. Principio di effettività. Principio di ragionevole durata 

del processo. 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 1 - Fornecedores de Produtos e Serviços mais acionados em sede de Juizados 

Especiais Cíveis Processos Distribuídos por Entidade ............................................................. 30 

Tabela 2 - Sentenças / Ano ....................................................................................................... 54 

Tabela 3 - Apelações / Varas .................................................................................................... 54 

Tabela 4 - Tempo Médio .......................................................................................................... 55 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 1 – Casos Novos no 2 Grau no TJRJ entre 2003 e 2009 ............................................. 26 

Gráfico 2 - Casos Novos por Magistrado no 2 Grau no TJRJ entre 2003 e 2009 .................... 26 

Gráfico 3 – Número de Ações Civil Públicas Distribuídas em Santa Catarina – 2003 a 2008 28 

Gráfico 4 – Fornecedores de Produtos e Serviços Acionados perante o JEC .......................... 31 

Gráfico 5 – Sentenças do TJTJ Confirmadas, Reformadas e Reformadas Parcialmente entre 

2003 e 2004 .............................................................................................................................. 49 

Gráfico 6 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 1 a 3 

do TJRJ entre 2003 e 2009 ....................................................................................................... 50 

Gráfico 7- Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 4 a 6 

do TJRJ entre 2003 e 2009 ....................................................................................................... 51 

Gráfico 8 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 7 a 9 

do TJRJ entre 2003 e 2009 ....................................................................................................... 51 

Gráfico 9 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 10 a 

12 do TJRJ entre 2003 e 2009 .................................................................................................. 52 

Gráfico 10 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 13 a 

15 do TJRJ entre 2003 e 2009 .................................................................................................. 52 

Gráfico 11 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 16 a 

18 do TJRJ entre 2003 e 2009 .................................................................................................. 53 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 14 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO E PROPOSIÇÕES .................................................. 14 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO ....................................................................................... 20 

2 JUDICIALIZAÇÃO DAS REALÇÕES SOCIAIS E A CRESCENTE  EXIGÊNCIA 

PELA EFETIVIDADE ........................................................................................................... 22 

2.1 A JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E A DEMANDA POR JUSTIÇA 

NO BRASIL ............................................................................................................................. 22 

2.2 AÇÕES DISTRIBUÍDAS PERANTE O TJRJ .................................................................. 25 

2.3 ACESSO À JUSTIÇA: PROTEÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS 27 

2.3.1 Ações Coletivas e o Ministério Público .......................................................................... 27 

2.3.2 Ações Individuais e o Papel do Cidadão ......................................................................... 28 

2.4 CONCLUSÃO .................................................................................................................... 32 

3 EFEITO SUSPENSIVO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE SUA UTILIZAÇÃO .. 33  

3.1 SENTENÇA E OS EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO ...................................... 34 

3.1.1 Efeito Suspensivo ............................................................................................................ 36 

3.1.2 Efeito Devolutivo ............................................................................................................ 38 

3.1.3 Efeito Translativo ............................................................................................................ 39 

3.1.4 Efeito Substitutivo ........................................................................................................... 39 

3.1.5 Efeito Regressivo ............................................................................................................. 39 

3.2 SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO E A 

ESTABILIDADE DO SISTEMA JURÍDICO ......................................................................... 40 

3.3 A UTILIZAÇÃO ESTRATÉGICA DO TEMPO PELOS ATORES (RÉUS) DO 

PROCESSO .............................................................................................................................. 43 

3.3.1 Caso A – Direito do Consumidor .................................................................................... 44 

3.3.2 Caso B – Direito de Família ............................................................................................ 45 

3.3.3 Caso C – Direito Societário ............................................................................................. 45 

3.4 ANÁLISE QUANTITATIVA – DADOS OBTIDOS JUNTO AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA .................................................................................................................................. 47 

3.5 DADOS ORIGINAIS ......................................................................................................... 54 

3.5 CONCLUSÃO .................................................................................................................... 56 



 

4 DIREITO COMPARADO: PROPOSTAS DA DOUTRINA PARA ALT ERAÇÃO DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ........................................................................................ 58 

4.1 DIREITO COMPARADO: REGULAMENTAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO COMO 

REGRA EXCEPCIONAL ........................................................................................................ 58 

4.2 DA OPINIÃO DOUTRINÁRIA ........................................................................................ 61 

4.3 PROPOSTA DE LEI .......................................................................................................... 63 

4.4 TRATAMENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ..................................... 63 

5 CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 66 

6 REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 69 

 



 14

1 INTRODUÇÃO  

O tempo é gasto a um preço altíssimo. 

Teofrasto (séc III A.C) 

 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGAÇÃO E PROPOSIÇÕES 

 

 

Como advogado, tenho a obrigação de responder a duas perguntas inevitáveis 

quando da primeira reunião com algum cliente. São elas: quais são as chances de vencer o 

processo? Em quanto tempo irei obter aquilo que pleiteio? 

A primeira pergunta parece-me estar conectada com o Princípio da Segurança 

Jurídica, visto que o demandante pretende entender se o seu pedido encontra respaldo no 

ordenamento jurídico, ou seja, se o juiz julgará procedente o pedido do cliente. De fato, o 

conceito de segurança jurídica implica conceder aos cidadãos as garantias necessárias para o 

desenvolvimento de suas relações sociais, sendo o próprio Direito, a base da certeza das 

conseqüências dos atos praticados. 

Nas palavras de Miguel Reale1, acerca do tema “segurança”, deve-se se observar a 

existência de “algo subjetivo, um sentimento, a atitude psicológica dos sujeitos perante o 

complexo de regras estabelecidas como expressão genérica e objetiva da segurança mesma. 

Reale2 ainda considera que “certeza e segurança forma uma “díade” inseparável, pois:  

 
[...] se é verdade que quanto mais o direito se torna certo, mais gera 
condições de segurança, também é necessário não se esquecer que a certeza 
estatística e definitiva acabaria por destruir a formulação de novas soluções 
mais adequadas à vida, e essa impossibilidade de inovar acabaria gerando a 
revolta e a insegurança. Chego mesmo a dizer que uma segurança 
absolutamente certa seria uma razão de insegurança, visto ser conatural ao 
homem – único ente dotado de liberdade e de poder de síntese – o impulso 
para a mudança e a perfectibilidade, o que Camus, sob outro ângulo, 
denomina espírito de revolta.3   
 

A Constituição Federal apresenta em seu artigo 5º, inciso XXXVI, que “a lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Este dispositivo 

                                                 
1 REALE, Miguel. Teoria Tridimensional do Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 86. 
2 Idem. p. 87. 
3 Idem. Ibidem. 
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constitucional institui o núcleo do Princípio da Segurança Jurídica como cláusula pétrea, ou 

seja, são materiais constitucionais que em hipótese alguma podem ser modificadas.      

Acompanhando a idéia que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada estão inseridos no conceito de segurança jurídica, Canotilho nos ensina: 

 
Os princípios da protecção da confiança e da segurança jurídica podem 
formular-se assim: o cidadão deve poder confiar em que aos seus atos ou às 
decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições jurídicas e 
relações, praticados ou tomados de acordo com as normas jurídicas vigentes, 
se ligam os efeitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base 
nessas mesmas normas. Estes princípios apontam basicamente para: (1) a 
proibição de leis retroactivas; (2) a inalterabilidade do caso julgado; (3) a 
tendencial irrevogabilidade de actos administrativos constitutivos de 
direitos.4 
 

Por fim, Canotilho defende que as idéias nucleares do princípio da segurança 

jurídica desenvolvem-se em torno de dois conceitos: 

 
1 - Estabilidade ou eficácia ex post da segurança jurídica: uma vez 
adoptadas, na forma e no procedimento legalmente exigido, as decisões 
estaduais não podem ser arbitrariamente modificadas, sendo apenas razoável 
alteração das mesmas quando ocorram pressupostos materiais 
particularmente relevantes. 
2 - Previsibilidade ou eficácia ex ante do princípio da segurança jurídica 
que, fundamentalmente, se reconduz à exigência de certeza e 
calculabilidade, por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos 
actos normativos.5  
 

Já a segunda se coaduna com o Princípio da Efetividade. A Emenda 

Constitucional número 45 introduziu no artigo 5º da Constituição Federal o inciso LXXVIII, 

garantindo a todos, como direito fundamental, tanto no âmbito administrativo quanto no 

judicial, o direito a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação. 

O conceito de efetividade do processo foi definido por José Roberto dos Santos 

Bedaque da seguinte forma: “Processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os 

valores segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado desejado do direito 

material”. 6 

As preocupações dos clientes, na verdade, encontram-se na agenda de 

investigação e de propostas de aperfeiçoamento do sistema jurídico brasileiro: como prover 

                                                 
4 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. p. 373. 
5 Idem. 
6 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 
2007. 
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uma justiça célere e ao mesmo tempo juridicamente segura? Esse debate sobre celeridade e 

segurança tem ganhado relevo principalmente diante de um contexto no qual os conflitos 

resultantes das relações sociais são cada vez mais judicializados7. De fato, dados do CNJ8 

mostram que atualmente há cerca de 86,6 milhões de processos em tramitação na justiça. Do 

total, 25,5 milhões de processos foram distribuídos em 2010. Dados levantados pela pesquisa 

Índice de Confiança na Justiça realizada pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas mostram que 46% dos indivíduos entrevistados já procuraram resolver seus 

conflitos na justiça, sendo 74% destes através de advogado particular e 26% via defensor 

público. 

Essa demanda por resolução de conflitos sociais via Judiciário esbarra no 

problema da celeridade. Embora não haja estimativas seguras sobre o tempo de duração dos 

processos judiciais no Brasil, existe entre a população, em geral, e aqueles que de alguma 

forma se relacionam com a justiça, em particular, uma sensação de morosidade na justiça 

brasileira. Um levantamento recente do Ipea sobre a percepção da população brasileira sobre 

justiça e segurança pública no Brasil revela que o item “rapidez na decisão dos casos” foi um 

dos piores avaliados pela população brasileira, recebendo uma nota média de 1,17 pontos em 

um total de 4 pontos9. O problema da morosidade na primeira instância não foi estimado, mas 

foi ilustrado de forma mais objetiva pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em coleta de 

informações sobre os processos judiciais em 2009. Segundo o órgão, naquele ano cerca de 

800 mil ações ficaram paradas em varas judiciais por mais de 100 dias. 

Para solucionar esse problema e, nesse sentido, prover uma justiça mais célere, 

uma série de medidas foram adotadas no Brasil. O Conselho Nacional de Justiça10 definiu, em 

2009, uma série de metas a serem alcançadas pelo Poder Judiciário, visando a otimizar a 

efetividade da prestação jurisdicional. As principais medidas foram: 

- Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 05 

anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no Tribunal Pleno ou 

Órgão Especial; 

                                                 
7 A definição da judicialização das relações sociais como fenômeno no qual o advogado negocia e litiga relações 
de contrato pode ser encontrado em Ran Hirchl (O Novo Constitucionalismo e a Judicialização da Política 
Pura no Mundo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 2009). 
8 CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2010: indicadores do poder judiciário. Panorama do 
Judiciário Brasileiro. Sumário Executivo. Brasília, 2011. 
9 IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. Sistema de informações sobre percepção social: 
Justiça e segurança pública. Brasília: Ipea, 2010. 
10 CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2010: indicadores do poder judiciário. Panorama 
do Judiciário Brasileiro. Sumário Executivo. Brasília, 2011. 
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- Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o 

julgamento de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º grau ou tribunais superiores); 

- Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo tribunal e 

à rede mundial de computadores (internet); 

- Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos; 

- Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de 

acompanhamento eletrônico das prisões provisórias; 

- Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de pessoas e de 

processos de trabalho, para imediata implantação de métodos de gerenciamento de rotinas; 

- Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial de 

computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os 

processos, respeitado o segredo de justiça; 

- Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de 

acesso a informações sobre pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, 

Infojud, Renajud); 

- Implantar núcleo de controle interno; 

- Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias. 

 

Em 2010, o CNJ divulgou outras 15 metas a serem perseguidas pelo Poder 

Judiciário, quais sejam com a finalidade principal de garantir a celeridade dos processos: 

 

- Julgar quantidade igual de processos distribuídos em 2010 e parcela de estoque, 

com acompanhamento mensal;  

- Julgar todos os processos até 31 de dezembro de 2006. No caso dos tribunais 

trabalhistas, eleitorais, militares e do júri, prazo é até 31 de dezembro de 2007;  

- Lavrar e publicar todos os acórdãos até 10 dias da sessão de julgamento. Temos 

casos graves de até demora de 10 anos para a publicação;  

- Implantar métodos de gerenciamento de rotinas (gestão de processos de 

trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias;  

- Reduzir pelo menos 2% o consumo per capita (magistrados, água, luz, 

servidores, papel, entre outros); 

- Ofertar os serviços judiciários em todas as localidades não abrangidas por algum 

motivo, conforme Recomendação 28 do CNJ;  
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- Reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou 

de execução, e em 20 % o acervo de execuções fiscais;  

- Preencher 5% do total das vagas de mão-de-obra terceirizada com egressos do 

sistema prisional;  

- Implantar um escritório de projetos na unidade de gestão estratégica com o 

objetivo de documentar, acompanhar e garantir os resultados;  

- Disponibilizar mensalmente a produtividade dos juízes no portal do tribunal, em 

especial em quantidade de julgamentos com e sem resolução;  

- Promover cursos de capacitação em administração judiciária, com no mínimo 40 

horas para 50% dos magistrados;  

- Adequar força de trabalho para que 75% dos servidores atue em sua atividade-

fim. Há muitos servidores em segundo grau e poucos em primeiro grau;  

- Ampliar a velocidade de conexão para 2 mbps em 100% das unidades judiciária;  

- Realizar por meio eletrônico 90% das comunicações oficiais entre os órgãos do 

poder judiciário para economia e celeridade. Inclusive cartas precatórias e de ordem. Isso 

porque a demora na 3expedição de cartas precatórias foi um dos principais problemas 

enfrentados pelos tribunais na busca do cumprimento da meta 2;  

- Executar no mínimo 95% do orçamento até agosto do ano de 2010, excluídas 

despesas com pessoas.  

 

No início do exercício de 2011, foram publicadas outras cinco metas a serem 

cumpridas pelo Judiciário. São elas: 

 

- Conciliação e Gestão - Criar unidade de gerenciamento de projetos nos tribunais 

para auxiliar a implantação da gestão estratégica; 

- Modernização - Implantar sistema de registro audiovisual de audiências em pelo 

menos uma unidade judiciária de primeiro grau em cada tribunal;  

- Celeridade - Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento 

distribuídos em 2011 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal;  

- Responsabilidade Social - Implantar pelo menos um programa de esclarecimento 

ao público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer 

espaços públicos; 

- Metas Específicas - Justiça do Trabalho: Criar um núcleo de apoio de execução. 

Justiça Eleitoral: Disponibilizar nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) até 



 19

dezembro de 2011 o sistema de planejamento integrado das eleições. Implantar e divulgar a 

"carta de serviços" da Justiça Eleitoral em 100% das unidades judiciárias de primeiro grau 

(Zonas Eleitorais) em 2011. Justiça Militar: Implantar a gestão de processos em pelo menos 

50% das rotinas administrativas, visando a implementação do processo administrativo 

eletrônico. Justiça Federal: Implantar processo eletrônico judicial e administrativo em 70% 

das unidades de primeiro e segundo grau até dezembro de 2011. 

 

O balanço parcial divulgado em 07/12/2010 pelo próprio CNJ apontou que os 

Tribunais do país atingiram quase 50% das metas propostas em fevereiro de 2010. Segundo o 

balanço, foram ajuizadas mais de 14 milhões de ações e julgados 13.262 milhões de processos 

em 2010. 

Neste trabalho defende-se que uma medida capaz de contribuir para a diminuição 

do tempo de duração do processo, sem ocasionar insegurança jurídica, é a supressão do efeito 

suspensivo do recurso de apelação nos julgados de primeira instância. O efeito suspensivo 

tem o condão de impedir a eficácia imediata do conteúdo da sentença proferida.  O artigo 520 

do Código de Processo Civil estabelece que a apelação será recebida em seu efeito devolutivo 

e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de 

sentença que: 

 
I - homologar a divisão ou demarcação; 
II - condenar à prestação de alimentos; 
III - (Revogado pela Lei 11232/2005) 
IV - decidir o processo cautelar; 
V - rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los         
improcedentes; 
VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; 
VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela;11     
 

Não obstante tais exceções, a aplicação do efeito suspensivo no recurso de 

apelação ainda é a regra no país. Estima-se, pelos dados do CNJ que 65% dos processos no 

Brasil tramitam atualmente em primeira instância. Outro dado importante obtido junto ao CNJ 

foi o de contabilizar a existência de 626.687 processos suspensos pendentes de julgamento 

apenas no Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim a supressão do efeito suspensivo, tal como 

proposto neste trabalho, pode contribuir para o aumento da celeridade processual no Brasil. A 

questão é saber se tal medida poderia gerar algum tipo de insegurança jurídica. Defende-se, 

neste trabalho, que a supressão do efeito suspensivo como regra do recurso de apelação não 

                                                 
11 BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil. Art. 520. 
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acarreta violação ao Princípio da segurança jurídica, na medida em que o apelante puder 

requerer a concessão deste efeito caso haja um possível dano irreparável ou de difícil 

reparação.  

Para sustentar essa proposição são realizados estudos de caso que mostram que 

embora o efeito suspensivo não seja condição suficiente nem necessária para garantir 

segurança jurídica, não obstante necessariamente aumenta o tempo de duração do processo 

Além disso, observa-se, a partir dados coletados no Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, que um elevado número de sentenças monocráticas é confirmado pelo Tribunal. Os 

dados mostram que 61% dos recursos de apelação são improvidos; ou seja, na maioria dos 

casos a solução dada pelos juízes de primeira instância estava correta pelo menos no 

entendimento dos julgadores de segundo grau. Embora a pesquisa não tenha a pretensão de 

analisar os resultados dos julgamentos dos recursos de competência do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a experiência nos revela que o percentual de 

reforma do que fora decido pelos Tribunais da nossa federação é muito pequeno. 

 

  

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

O trabalho está divido da seguinte forma: o primeiro capítulo apresenta o 

problema a ser investigado neste trabalho. Nesse sentido, mostra como o aumento da 

judicialização das relações sociais a partir da democratização do país provocou um aumento 

de demanda de justiça, levando a uma espécie de sobrecarga de processos. Dados sobre esta 

sobrecarga são coletados, principalmente, para o sistema de justiça de primeira instância, 

objeto principal de investigação deste trabalho. Essa verdadeira judicialização das relações 

sociais, por sua vez, trouxe para a agenda de debates do poder judiciário a necessidade de 

pensar formas de aumentar a celeridade dos processos. De modo geral, as propostas 

direcionadas ao Poder Judiciário para garantir a celeridade são, em sua maioria, gerencias e 

tecnológicas, tais como as mencionadas acima. Neste trabalho defende-se que uma medida 

complementar a essa agenda de propostas é a própria mudança na legislação processual, a 

partir da supressão do efeito suspensivo da sentença de apelação. Sustenta-se que embora tal 

supressão possa permitir o aumento da celeridade e, assim contribuir para um processo 

efetivo, tal como conceituado acima, um problema a ser enfrentado seria o da segurança 

jurídica. 
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Para responder a essa equação entre celeridade e segurança jurídica realiza-se, no 

segundo capítulo, uma espécie de diagnóstico do efeito suspensivo, a partir do estudo de casos 

e dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Após uma seção conceitual 

sobre sentença e efeitos da apelação, com destaque para o significado do efeito suspensivo, o 

capítulo mostra, através de casos ilustrativos que, por um lado o efeito suspensivo não é 

condição suficiente para garantir a segurança jurídica e, por outro pode até ter até mesmo 

efeito contrário à segurança. Posteriormente, após uma análise de dados quantitativos sobre 

processos nas Varas do TJRJ entre 2003 e 2009, observa-se que o efeito suspensivo não tem 

surtido efeito concreto sobre as sentenças proferidas na primeira instância; ou seja, em geral, 

as decisões de primeira instância não têm sido modificadas. 

A partir deste diagnóstico, o terceiro capítulo se detém na apresentação de uma 

solução ao problema da celeridade via supressão do efeito suspensivo. Para defender esta 

solução, apresentam-se, na primeira seção do capítulo, as reformas nas sentenças de apelação 

introduzidas em quatro países que de certa forma influenciam o direito civil brasileiro: Itália, 

Espanha, Alemanha e Portugal. Após, descreve-se as opiniões de doutrinadores sobre este 

tema. A partir do estudo de casos propõe-se na seção seguinte, diretrizes para um projeto de 

lei para reformar o efeito suspensivo da sentença de apelação no Brasil, através da sua 

supressão, salvo em situações especificadas, nas quais este instrumento pode ser concebido 

como importante para garantir a segurança jurídica. Ao final, realiza-se uma avaliação sobre 

em que medida a solução proposta neste trabalho para aumentar a celeridade processual se 

alinha e se diferencia com as propostas de mudança discutidas no projeto de reforma do 

Código do Processo Civil. 
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2 JUDICIALIZAÇÃO DAS REALÇÕES SOCIAIS E A CRESCENTE  EXIGÊNCIA 

PELA EFETIVIDADE 

2.1 A JUDICIALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS E A DEMANDA POR JUSTIÇA 

NO BRASIL 

 

 

A Constituição de 1988 representou verdadeira mudança de paradigma no 

contexto político-social brasileiro ao criar e proteger através de um modelo de democracia 

representativa, direitos individuais e difusos.12 Partindo-se da análise da estrutura da CF/88 

verifica-se a existência de uma base triangular protetora dos direitos e garantias do cidadão, 

veja-se pois: 

a) complexo e exaustivo sistema de direitos elencados no artigo 5º13 da CF que no 

conjunto garantem XXX; 

b) instrumentos processuais e materiais para garantir a efetividade dos direitos, 

tais como a ação popular e a ação civil pública,   

c) existência do STF como guardião da Constituição Federal;14    

Várias foram as inovações da Carta de 88 para a construção de um ordenamento 

jurídico pautado em normais materiais e processuais que contribuíram para a hipertrofia do 

Poder Judiciário, dentre elas, a normatização dos direitos individuais e coletivos elencados no 

artigo 5º da Constituição, a ação civil pública, a ação popular, a valorização do papel do 

Ministério Público como garantidor e defensor dos direitos consagrados. Por outro lado, a 

Emenda Constitucional número 45/2004 que inseriu o novo inciso LXXVIII15 no artigo 5º da 

CF buscou salvaguardar a eficiência da prestação jurisdicional.  

Este novo ambiente democrático contribuiu para o aumento do acesso à justiça16 

no país e, com ele, o aumento do fenômeno que se convencionou chamar de “judicialização 

                                                 
12 O conceito de direitos difusos está descrito no artigo 81, parágrafo único, inciso I, do Código de Defesa do 
Consumidor:” I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, 
de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. 
13 O artigo 5º da CF composto por  77 incisos apresenta um enorme rol de direitos, justificando o nome dado à 
Constituição como “ Constituição Cidadã”.    
14 Artigo 102 da Constituição Federal estabelece as competências do  Supremo Tribunal Federal. 
15 Artigo 5º, inciso LXXVIII: “ A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 
do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
16 O artigo 5º, inciso XXXV da CF reza que: “ A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito”. 
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das relações sociais” – situação na qual as relações contratuais entre os indivíduos são 

negociadas e litigadas através do advogado17. 

Nas palavras de Mauro Cappelletti18, autor responsável por cunhar a expressão 

acesso à justiça, é o direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação. 

Na visão de Cappellletti, o acesso á justiça deve abranger o alcance a uma determinada ordem 

de valores e direitos fundamentais para o seu humano, para os quais o serviço judiciário 

deverá ser adequado. Este autor juntamente com Garth apresentou em meados do século 

passado as chamadas ondas renovatórias do Direito Processual Civil. A primeira onda 

atentava para a necessidade de assistência judiciária gratuita para aqueles que não 

conseguissem arcar com o valor pecuniário das custas judiciais, ou seja, os economicamente 

hipossuficientes também poderiam litigar em igualdade de condições contra aqueles que 

possuem plena capacidade econômica. A segunda onda apresentou a ampliação e facilitação 

da representação dos direitos difusos. Esta mesma onda fez surgir no Brasil o protagonismo 

de vários atores, como por exemplo, o Ministério Público, bem como a introdução de novas 

ações, dentre elas, destaca-se o fundamental papel da Ação Civil Pública. A terceira onda 

englobava idéias e soluções com o objetivo de superar os obstáculos do acesso á justiça. 

Decorreram desta terceira onda a criação dos Juizados Especiais Cíveis e uma série de 

institutos alternativos extrajudiciais, como a mediação e a arbitragem.    

Constata-se que outras mudanças ocorridas após a CF 88 também foram  

relevantes para o fortalecimento do quadro da judicialização das relações sociais no Brasil, a 

saber: 

- Juizados Especiais Cíveis; 

- Código de Defesa do Consumidor; 

- Plano Real; 

- Privatizações de empresas prestadoras de serviço público. 

Apresentaremos neste momento como as mudanças acima descritas contribuíram 

para este quadro. 

Os Juizados Especiais Cíveis foram criados para absorver as causas de menor 

simplicidade e de menor valor, proporcionando aos demandantes o ingresso em Juízo sem o 

pagamento de custas judiciais. Além disso, foram instalados centenas de Juizados Especiais 

por todo o país, facilitando o acesso á justiça em razão da pequena distância entre a residência 

                                                 
17 HIRCHL, Ran. O Novo Constitucionalismo e a Judicialização da Política Pura no Mundo. Revista de 
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 2009. 
18 CAPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à justiça. Revisão e tradução de Ellen Gracie Nortfleed. 
Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. 
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de um reclamante e a instalação do próprio Juizado. Por outro lado, a Lei que instituiu o 

Juizado permitiu que os autores pudessem apresentar suas reclamações sem a presença de 

advogado em causas que tivessem o valor da causa até o montante de vinte salários mínimos.  

O Código de Defesa do Consumidor foi o responsável por tratar de equilibrar a 

relação entre consumidores e fornecedores de serviço ou produto. A proteção ao consumidor 

encontra eco no Princípio Geral da Vulnerabilidade que busca preservar a própria isonomia 

entre as partes, permitindo que os hipossuficientes, tanto economicamente quanto 

tecnicamente, sejam capazes de litigar em igualdade de condições. Para tanto, foram 

introduzidos uma série de Princípios e normas de caráter material e processual objetivando 

proteger o consumidor. 

O Plano Real trouxe a estabilização da moeda, o controle da inflação e o aumento 

do consumo, permitindo acesso de vários grupos econômicos aos diversos produtos e serviços 

disponibilizados no mercado. A criação deste ambiente alavancou o número de relações 

comerciais realizadas e por conseqüência, muitas destas relações foram decididas pelo Poder 

Judiciário. 

Por fim, as privatizações das empresas prestadoras de serviço público inicialmente 

causaram a multiplicação de serviços. Contudo, o péssimo serviço prestado associado aos 

novos direitos obtidos por força do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de 

ajuizamento de uma ação sem o pagamento de custas judiciais acarretou na distribuição de 

milhares de novas ações.          

Convém ressaltar que milhares de conflitos bateram à porta do Judiciário haja 

vista que os problemas não foram resolvidos por outros Poderes, ou por outros órgãos do 

Estado. Assim, estas foram as considerações necessárias para a visualização do quadro 

jurídico-político desde o início dos anos 80 até a presente data. 

A dimensão da demanda por justiça no Brasil pode ser observada através dos 

dados coletados e divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em seu relatório 

Justiça em Número19 divulgado para o ano de 2009. Segundo este documento, 25,5 milhões 

de processos foram distribuídos em 2009. Deste total, 18,7 milhões foram protocolizados 

perante a Justiça Estadual20. Ainda segundo o relatório, no fim de 2009 havia cerca de 61,1 

milhões de processo pendentes (processos pendentes de julgamento e pendentes de baixa, ou 

seja, aqueles com remessa para outros órgãos judiciais ou outra instância, assim como 

                                                 
19 CNJ – Conselho Nacional de Justiça. Justiça em Números 2009: indicadores do poder judiciário. Panorama 
do Judiciário Brasileiro. Sumário Executivo, Brasília, 2010. 
20 O restante corresponde a 3,4 milhões na Justiça Federal e 3,4 milhões na Justiça trabalhista. 
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arquivamento definitivo). Ao todo, portanto, 86,6 milhões de processos tramitaram na Justiça 

Estadual, na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho em 2009. Vale ressaltar que deste total, 

70% ingressaram antes de 2009, o que revela a demanda reprimida por justiça no Brasil. O 

CNJ revela ainda que, em 2009, foram proferidas 23,2 milhões de sentenças, sendo 17,2 

milhões na Justiça Estadual.  

Vale enfatizar que a demanda por justiça na esfera da Justiça Estadual é 

extremamente elevada: o relatório divulgado pelo CNJ (Justiça em Números) para o ano de 

2009 mostra que havia na ocasião 8.859 novos casos para cada 100 mil habitante no país neste 

ramo da justiça. 

No que se refere ao grau de litigiosidade de Primeiro Grau e de Juizados 

Especiais, o CNJ revela que, em 2009, quase 22 milhões de processos ingressaram na 1ª 

instância do Judiciário, sendo 68,6%, em média, referentes a processos de conhecimento e os 

demais a processos em fase de execução. Já os processos pendentes neste caso somavam 57,9 

milhões no fim de 2009. Esses dados informam que cada magistrado de 1ª instância da Justiça 

no Brasil recebeu, em média, cerca de 1.399 casos novos. A carga de trabalho dos 

magistrados de primeira instância (ou seja a média de processos que os magistrados têm para 

julgar) foi de quase 5.500 em 2009. Já a taxa de congestionamento (ou seja o percentual dos 

processos em tramitação que ainda não foram baixados definitivamente) foi de 59.6% na fase 

de conhecimento e de 86,6% da fase de execução. 

Já na 2ª instância da Justiça foram distribuídos cerca de 2,8 milhões A carga de 

trabalho por magistrado em 2009 foi, em média, de 2.623 processos. A taxa de 

congestionamento na 2ª instância foi de 51,7% - ou seja, 51,7% dos processos tramitando em 

2009 acumularam para 2010. 

 

 

2.2 AÇÕES DISTRIBUÍDAS PERANTE O TJRJ 

 

 

No que diz respeito especificamente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJRJ), objeto de investigação deste trabalho, observa-se um aumento crescente de casos 

novos entre 2003 e 2008. Como o aumento do número de magistrados não acompanhou a 

elevação de novos casos, observa-se que o número de casos novos aumentou 

significativamente no período.  

 



 26

Gráfico 1 – Casos Novos no 2 Grau no TJRJ entre 2003 e 2009 

 

 

Fonte: CNJ – Justiça em Números 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Casos Novos por Magistrado no 2 Grau no TJRJ entre 2003 e 2009 

 

 

Fonte: CNJ – Justiça em Números 
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2.3 ACESSO À JUSTIÇA: PROTEÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS  

 

 

O acesso a justiça no Brasil poder ser realizado através de ações coletivas ou via 

ações individuais. Atendendo a um critério didático, apresentaremos nesta seção 

separadamente as regras e os efeitos de cada tipo ação no que diz respeito ao acesso a justiça 

no país. 

 

 

2.3.1 Ações Coletivas e o Ministério Público 

 

 

Consolida-se na Carta Cidadã a importância da Ação Popular e principalmente da 

Ação Civil Pública que já se fazia presente na proteção dos direitos difusos. 

O artigo 129 da CF estabelece: 

 
São funções institucionais do MP: 
III- promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.21 
 

Abstrai-se deste dispositivo legal duas conseqüências: 

- O Ministério Público foi formalmente legitimado a defender uma série de 

direitos via Ação Civil Pública, promovendo uma alteração na dinâmica do Poder Judiciário; 

- O aumento da proteção dos direitos e da tutela dos interesses coletivos e sociais. 

Infelizmente não há, no Brasil, dados compilados sobre o total de ações civis 

públicas distribuídas na Justiça Estadual. Contudo, pode-se supor que o número de ações civis 

vêm aumentando na mesma medida que as demais ações na justiça. O gráfico abaixo 

apresenta um quadro evolutivo de distribuição de Ações Civis Públicas (ACPs) que foi 

disponibilizado pelo Estado de Santa Catarina, como uma espécie termômetro do que pode 

estar ocorrendo em todos as unidades da Federação. Observa-se uma tendência de 

crescimento elevado nas ACPs no Estado de Santa Catarina; dado em consonância com o 

crescimento da demanda por justiça no Brasil 

  

                                                 
21 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 129. 
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Gráfico 3 – Número de Ações Civil Públicas Distribuídas em Santa Catarina – 2003 a 2008 

 

 

 

Fonte: Portal de Comunicação do Ministério Público de Santa Catarina 

 

 

Diante desta análise, sem dúvida, a atuação do MP cresceu ano após ano, 

distribuindo um número de ACPs cada vez maior, na tentativa de utilizar a Ação Civil Pública 

como instrumento adequado, tempestivo e efetivo para a garantia dos direitos difusos e 

coletivos. 

 

 

2.3.2 Ações Individuais e o Papel do Cidadão 

 

  

Por outro lado, aponta-se o Plano Real, dentre outros elementos, como o principal 

responsável pela criação de uma economia propícia para o consumo de bens duráveis e não 

duráveis. 

A estabilização da moeda, a abertura de mercado para produtos estrangeiros, o 

controle da inflação e o aumento do crédito foram alguns dos fatores que proporcionaram a 

criação de uma imensa massa de mercado consumidor. 

Esse momento político/econômico aliado ao efeito produzido pelo sucesso da 

aplicação do DIREITO DO CONSUMIDOR fez com que o Poder Judiciário recebesse 

dezenas de milhares de processos nos últimos 20 anos. 
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Ainda dentro deste contexto, cabe lembrar que o Governo FHC procedeu a várias 

privatizações das empresas concessionárias de serviço público que tiveram em primeiro 

momento o objetivo de multiplicar o número de serviços prestados (sejam eles de telefonia 

móvel, telefonia fixa e fornecimento de energia elétrica). 

A má prestação de serviço público essencial por empresas privadas constituiu 

elemento indispensável para a mudança do quadro de ações distribuídas perante a Justiça 

Estadual. (tabela 1). 

Entendemos que a apresentação dos gráficos corrobora o entendimento de que 

houve um aumento significativo do número de demandas distribuídas. Percebe-se que das 10 

empresas mais acionadas pelo Judiciário, oito são prestadoras de serviço público e duas são 

instituições bancárias. 

Destaca-se o papel tímido das Agências Reguladoras que acabaram por transferir 

ao Judiciário uma série de assuntos que poderiam ser resolvidos pela esfera administrativa.   

Enfim, o número cada vez maior de processos distribuídos, a demora na resolução 

dos conflitos e a incapacidade do Poder Judiciário em diminuir o acervo de processos 

pendentes de julgamento são fatores que apenas contribuíram para o aumento do clamor 

popular no sentido de se exigir maior efetividade na prestação jurisdicional. 
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Tabela 1 - Fornecedores de Produtos e Serviços mais acionados em sede de Juizados 

Especiais Cíveis Processos Distribuídos por Entidade 

 
Pos. Organização 2005 % 2006 % 2007 % 2008 * % 

1° UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A 1.767 0,81 2.684 0,97 2.587 0,86 53.949 15,26 

2° TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI - TELEFONIA FIXA) 47.529 21,86 40.121 14,56 36.461 12,12 31.476 8,90 

3° LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 11.652 5,36 20.147 7,31 22.351 7,43 23.879 6,76 

4° VIVO S/A 14.592 6,71 25.089 9,11 22.480 7,47 17.846 5,05 

5° AMPLA - ENERGIA E SERVIÇOS S/A 22.175 10,20 34.395 12,48 24.161 8,03 16.778 4,75 

6° BANCO UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 4.953 2,28 6.932 2,52 8.868 2,95 15.851 4,48 

7° BANCO ITAU S A 7.758 3,57 10.775 3,91 19.101 6,35 13.051 3,69 

8° BCP S.A. (CLARO, ATL-ALGAR, ATL, TELECOM LESTE S.A)  9.864 4,54 8.145 2,96 6.039 2,01 11.688 3,31 

9° TNL PCS S.A. (OI - TELEFONIA CELULAR)  3.866 1,78 5.119 1,86 5.756 1,91 10.162 2,87 

10° TIM CELULAR S.A 3.314 1,52 5.307 1,93 6.576 2,19 9.127 2,58 

11° BANCO DO BRASIL S/A 5.554 2,55 6.315 2,29 10.243 3,40 8.886 2,51 

12° BANCO BRADESCO S/A 5.067 2,33 6.333 2,30 11.559 3,84 8.767 2,48 

13° CASA BAHIA COMERCIAL LTDA 3.456 1,59 4.823 1,75 6.486 2,16 8.751 2,48 

14° COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE 2.715 1,25 5.612 2,04 6.104 2,03 7.833 2,22 

15° BANCO ITAUCARD S. A. 2.402 1,10 4.274 1,55 6.398 2,13 6.913 1,96 

16° GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO - BONZAO) 3.134 1,44 4.495 1,63 5.935 1,97 6.742 1,91 

17° BANCO SANTANDER BANESPA S/A - FINASA 1.667 0,77 3.024 1,10 5.539 1,84 6.545 1,85 

18° BANCO ABN AMRO REAL S.A. 3.547 1,63 4.489 1,63 6.821 2,27 6.098 1,73 

19° MOBILITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.  
(CASA E VÍDEO) 

1.768 0,81 3.249 1,18 5.113 1,70 5.435 1,54 

20° BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO 1.528 0,70 2.668 0,97 3.726 1,24 5.140 1,45 

21° BANCO HSBC - BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO 3.434 1,58 3.769 1,37 5.659 1,88 4.184 1,18 

22° BANCO FININVEST S/A 4.503 2,07 5.273 1,91 3.293 1,09 3.556 1,01 

23° EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. -  
EMBRATEL - (LIVRE/VESPER) 

5.316 2,45 4.353 1,58 3.283 1,09 3.409 0,96 

24° NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 629 0,29 1.374 0,50 1.722 0,57 3.361 0,95 

25° NET RIO LTDA 1.339 0,62 1.729 0,63 3.110 1,03 3.231 0,91 

26° BANCO CITICARD 49 0,02 483 0,18 1.662 0,55 2.624 0,74 

27° C&A MODAS LTDA. 2.204 1,01 2.106 0,76 2.359 0,78 2.520 0,71 

28° BANCO BMG S/A 1.030 0,47 1.019 0,37 1.370 0,46 2.486 0,70 

29° B2W -COMPANHIA GLOBAL DO 
VAREJO/AMERICANAS.COM/SUBMARINO/ SHOPTIME 

198 0,09 488 0,18 1.359 0,45 2.438 0,69 

30° UNIMED 1.945 0,89 1.677 0,61 2.139 0,71 2.268 0,64 

  Demais Empresas 38.461 17,69 49.225 17,87 52.666 17,50 48.501 13,72 

Tombados no Período 217.416 100,00 275.492 100,00 300.926 100,00 353.495 100,00 

Fonte: Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro  
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Gráfico 4 – Fornecedores de Produtos e Serviços Acionados perante o JEC 

 
 

 
 

  

O Poder Judiciário enfrentará desafios ainda maiores na gestão deste problema 

visto que uma sociedade de massa, cada vez mais globalizada, apresenta uma tendência de 

aumento do número de demandas. 

Não há como negar que a jurisdição coletiva se apresenta como uma das grandes 

soluções para o crônico problema da obstrução das vias jurisdicionais, vez que tem o condão 

de convergir, em uma única relação processual, uma enorme gama de interesses.  

Por outro lado, quando não for possível aplicar a jurisdição coletiva, 

necessitaremos promover alterações no nosso sistema processual visando a garantir o legítimo 

acesso ao Poder Judiciário tempestivo, adequado e efetivo. Cremos que a supressão do efeito 

suspensivo do recurso de apelação será uma contribuição importante para assegurar maior 

efetividade da prestação jurisdicional.  
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2.4 CONCLUSÃO 

 

A multiplicação do número de ações distribuídas e o aumento do tempo na 

resolução dos conflitos ensejou a busca incessante pela aplicação de novas medidas, sejam 

elas de caráter tecnológico, de capacitação e gestão de servidores e recursos ou ainda de 

alterações legislativas que posam implementar maior efetividade da prestação jurisdicional.  
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3 EFEITO SUSPENSIVO: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DE SUA UTILIZAÇÃO 

O capítulo anterior mostrou que o arcabouço jurídico brasileiro permite, 

formalmente, um amplo o acesso à justiça no Brasil. Tanto através de ações coletivas como 

ações individuais os brasileiros podem recorrer ao judiciário para resolver seus conflitos. Os 

dados coletados e disponibilizados pelo CNJ mostram que de fato isso vem ocorrendo. A taxa 

de litigiosidade apresentada acima revela que as relações sociais estão judicializadas no 

Brasil. Em termos absolutos, as ações de todos os tipos no judiciário em todos os seus ramos e 

níveis chegam a cerca de 80 milhões no Brasil. O número de casos novos é elevado. E é alta 

também a carga de trabalho dos magistrados brasileiros. Essa demanda por justiça tem levado 

a uma série de proposições para tornar o judiciário brasileiro mais efetivo e célere, ou seja, 

capaz de garantir, de fato e não apenas formalmente o acesso a justiça, através de decisões 

adequadas em tempo razoável. 

Grande parte das propostas no sentido de aprimorar o acesso à justiça no país e 

proporcionar sua celeridade baseiam-se em alternativas de gestão e tecnológica. De fato, tais 

medidas são importantes e podem estar cumprindo um papel importante neste sentido. No 

entanto, sustenta-se neste trabalho que uma mudança na legislação processual pode contribuir 

também para aumentar a celeridade processual: a supressão do efeito suspensivo. Para 

defender esta proposição este capítulo apresenta um diagnóstico sobre o efeito suspensivo do 

recurso de apelação. A primeira seção apresenta o conceito de sentença e descreve as 

modalidades dos efeitos do recurso de apelação. Procura-se problematizar a tensão que pode 

existir entre segurança jurídica e celeridade. Em seguida, realiza-se um estudo de três casos 

típicos com o intuito de mostrar que o efeito suspensivo não é condição suficiente para 

garantir a segurança jurídica, embora necessariamente aumente o tempo de duração do 

processo. A terceira seção apresenta dados quantitativos de sentenças no TJRJ para mostrar 

que, na prática, o efeito suspensivo não tem surtido impacto, no sentido de alterar as decisões 

tomadas na primeira instância, embora, tenha contribuído para aumentar o tempo de duração 

do processo. A partir deste diagnóstico será possível, no capítulo seguinte, discutir proposta 

que suprime o efeito suspensivo para aumentar a celeridade processual, sem que isso acarrete 

insegurança jurídica. 
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3.1 SENTENÇA E OS EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO 

 

 

A sentença é sem sombra de dúvidas um dos atos processuais mais aguardados 

pelas partes, uma vez que declara o resultado dos pedidos formulados e põe fim a uma 

determinada fase do processo. Segundo Liebman, sentença é o ato jurisdicional por 

excelência, em que se exprime da maneira mais característica a essência da iurisdictio: o ato 

de julgar.22 

As últimas reformas legislativas que versam sobre o direito processual civil                                                                                  

trouxeram significativas alterações nos institutos processuais, dentre elas, a sentença. O texto 

original da Lei 5869/1973 que instituiu o Código de Processo Civil, antes da reforma da Lei 

11.232/2005, definia sentença como o ato que põe fim ao processo, julgando ou não mérito. 

Sendo assim, a mera leitura deste artigo já apontava o recurso cabível utilizado para impugnar 

os atos do juiz monocrático, ou seja, quando o provimento jurisdicional determinava fim ao 

processo, o recurso apropriado deveria ser a apelação. De outro lado, quando a impugnação 

fosse tratada para dirimir uma questão incidental, o recurso utilizado deveria ser o agravo.23 

O artigo 162 do Código de Processo Civil estabelece que os atos do juiz 

consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. O parágrafo primeiro 

estabelece que sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos artigos 

267 e 269 desta Lei. O parágrafo segundo estabelece que decisão interlocutória é o ato pelo 

qual o juiz, no, no curso do processo, resolve questão incidente. O parágrafo terceiro institui 

que são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a 

requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma. E finalmente, o 

parágrafo quarto determina que os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e 

revistos pelo juiz quando necessário.  

Após as modificações trazidas pela Lei 11.232/05, a sentença passou a ser 

definida, repise-se, como “o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos artigos 

267 e 269 do CPC”. Assim, nos casos tratados pelo artigo 267, extingue-se o processo sem 

                                                 
22 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual. 3. ed. v. 1. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 309. 
23 Artigo 522 – Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retira, salvo 
quando se tratar de decisão suscetível de causar á parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de 
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua 
interposição por instrumento. 
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resolução do mérito. Por outro lado, nos casos tratados pelo artigo 269, extingue-se o 

processo com a resolução do mérito. 

O artigo 267 proclama que extingue-se o processo, sem exame de mérito: 

 
I – quando o juiz indeferir a petição inicial; 
II – quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das 
partes; 
III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta dias); 
IV – quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo; 
V – quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência u de 
coisa julgada; 
VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a 
possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; 
VII – pela convenção de arbitragem;  
VIII – quando o autor desistir da ação; 
IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal; 
X – quando ocorrer confusão entre autor e réu 
XI – nos demais casos previstos neste Código,24 
 

Já o artigo 269 estabelece que haverá resolução de mérito: 

 
I – quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; 
II – quando o réu reconhecer a procedência do pedido; 
III – quando as partes transigirem; 
IV – quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição;  
V – quando o autor renunciar o direito sobre que se funda a ação;25 
 

Como corolário lógico desta alteração, o magistrado não esgota a sua atividade 

jurisdicional ao proferir a sentença, apenas põe fim a fase de conhecimento. 

Contudo, existem hipóteses em que o pronunciamento jurisdicional apresente o 

conteúdo de sentença e o recurso cabível não será o de apelação e sim o de agravo, como por 

exemplo, o provimento jurisdicional que aprecia a impugnação do executado na fase de 

execução Neste sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier26 afirma que há pronunciamentos 

judiciais que embora proferidos no curso do processo, têm por conteúdo um dos incisos dos 

artigos 267 e 269 do Código de Processo Civil. Nestes casos, o conteúdo de sentença não será 

considerado para fins de recorribilidade, em face do não encerramento do processo, 

autorizando a interposição do recurso de agravo e não de apelação. 

                                                 
24 BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil. Art. 267. 
25 Idem. Art 269. 
26 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005. p. 112. 
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Faz-se mister interpretar estas alterações do conceito de sentença de forma a não 

se perder a coesão do sistema recursal, uma vez que a redação dos artigos 162,§1º c/c 269 

pregam que a apelação continua sendo o recurso cabível contra o ato jurisdicional que 

extingue o procedimento em primeiro grau de jurisdição  e que tenha como conteúdo alguma 

das hipóteses dos artigos 267 e 269 do CPC. 

Resumindo, portanto, contra a sentença, caberá a interposição do recurso de 

apelação, consoante a regra contida no artigo 513 do Código de Processo Civil. 

Registre-se que caso o sucumbente deixe de apresentar regularmente este recurso, 

este ficará a mercê dos efeitos da sentença, não podendo rediscuti-la na mesma ação ou em 

outra, salvo quanto ao disposto no artigo 517 do CPC.27   

O campo de conhecimento do reexame do julgador do recurso de apelação cinge-

se tanto ao conteúdo fático quanto ao jurídico, possibilitando maior segurança jurídica ao 

recorrente, visto que todos os argumentos jurídicos apresentados e todas as provas 

colacionadas deverão ser apreciadas novamente pelo Tribunal. 

Dito isto, passamos a apresentar ainda que brevemente os principais efeitos do 

Recurso de Apelação, na medida em que o foco do estudo venha a residir no efeito 

suspensivo.  

 

 

3.1.1 Efeito Suspensivo 

 

 

O efeito suspensivo é aquele que tem o condão de impedir o início da execução e 

será conferido ao recurso pelo juiz no exato momento de seu recebimento, salvo quanto as 

hipóteses elencadas no artigo 520 do Código de Processo Civil. 

O artigo 520 reza que a apelação será recebida em seu efeito devolutivo e 

suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de sentença 

que: 

 
I - homologar a divisão ou demarcação; 
II - condenar à prestação de alimentos; 
III - (Revogado pela Lei 11232/2005) 
IV - decidir o processo cautelar; 

                                                 
27 Art 517. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte 
provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 
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V - rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los         
improcedentes; 
VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; 
VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela;28 
 

Assim, a incidência do efeito suspensivo impede que o conteúdo da decisão 

proferida produza efeitos, só o fazendo após o exame final do recurso interposto. A rigor, 

basta a previsão da existência deste efeito para que a decisão não surta qualquer eficácia.  

Como exemplo, suponha o seguinte caso: o autor propõe uma ação indenizatória 

por danos morais e materiais sofridos em razão de um acidente automobilístico. O réu faz sua 

contestação, rebatendo todas as alegações do autor e apresentando uma série de provas. Em 

seguida, o juiz determina que o demandante se manifeste sobre a defesa do réu (contestação) e 

designa uma audiência de conciliação. Nesta audiência, o réu afirma que não possui interesse 

em compor a lide amigavelmente. Após a realização de todos estes atos processuais, o 

julgador determina a realização de uma vasta perícia médica no corpo do autor para 

comprovar que todas as lesões foram causadas em decorrência do acidente. Tanto autor como 

réu apresentam todas as suas provas. Novamente, o juiz designa uma audiência chamada de 

instrução e julgamento em que ouve o relato de todas as testemunhas e de todas as partes do 

processo. Por fim, o juiz julga procedente o pedido do autor e condena o réu a pagar R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais a título de danos morais) a título de danos morais e R$ 

38.000,00 (trinta e oito mil reais) a título de danos materiais, além da condenação do réu ao 

pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios. Caso o réu apresente o competente 

recurso de apelação, o autor será obrigado a aguardar todo o trâmite de remessa dos autos do 

processo para o Tribunal de Justiça visando o julgamento do próprio recurso de apelação e 

também dos Embargos de Declaração29, se for o caso, e ainda o retorno dos autos para o juízo 

que prolatou a sentença para iniciar a fase de execução. Em outras palavras, o autor venceu a 

demanda, mas terá que aguardar um longo período para obter aquilo que foi deferido pelo juiz 

de primeira instância. 

Nas palavras de Nelson Nery Junior30, o efeito suspensivo é de fato um efeito da 

própria recorribilidade e não do recurso em si mesmo ou de sua interposição, tendo em vista 

que a decisão só passará a produzir efeitos após o trânsito em julgado. 

                                                 
28 BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil. Art. 520. 
29 Artigo 535 – Cabem embargos de declaração quando: 
 I – houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição 
II – foi omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal;   
30 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 446. 



 38

Para Cândido Rangel Dinamarco31, este efeito, não incide sobre a decisão 

recorrida, mas é suspensivo de efeitos, pois o ato judicial em si não é suspenso, só os efeitos 

que ele se destina a produzir.  

Verifica-se desde logo que o efeito suspensivo travará um embate entre os 

princípios da segurança jurídica e efetividade da prestação jurisdicional, uma vez que o 

primeiro obsta que a decisão impugnada produza efeitos na pendência de recurso que pode até 

mesmo revertê-la e o segundo visa a impedir que a demora no tempo do julgamento do 

recurso importe em prejuízos para a parte que realmente possui razão, desestimulando 

inclusive os recursos meramente protelatórios e sem qualquer fundamento fático ou jurídico 

que pudesse ensejar na reforma do julgado. 

 

 

3.1.2 Efeito Devolutivo 

 

 

O efeito devolutivo consiste na devolução, ao Tribunal, da matéria impugnada 

pelo recorrente nas suas razões recursais. 

Nas palavras de Vicente Greco Filho: 

 
na apelação, é possível voltar a discutir todas as questões discutidas em 
primeiro grau, tanto as de fato quanto as de direito, renovando-se 
integralmente o exame da causa, com exclusão, apenas, das questões 
decididas antes da sentença, em relação ás quais tenha ocorrido a 
preclusão.32 
 

Barbosa Moreira ensina que ”a extensão do efeito devolutivo é determinada pela 

extensão da apelação, conforme o princípio tantum devolutum quantum appellatum, 

estabelecido no artigo 515 do CPC, que defere ao tribunal o conhecimento da matéria 

impugnada”.33  

 

                                                 
31 DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 137. 
32 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 16. ed. v. 2. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 295. 
33 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 11. ed. v. 5. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004. p. 445. 



 39

3.1.3 Efeito Translativo 

 

O efeito translativo prevê a possibilidade de o órgão do Poder Judiciário 

examinar, ex officio, questão de ordem pública, ou seja, aquelas questões que não estão 

sujeitas a preclusão. 

 

 

3.1.4 Efeito Substitutivo 

 

 

O artigo 512 do CPC estabelece que o julgamento proferido pelo tribunal 

substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. 

O efeito substitutivo consiste na aptidão da decisão proferida pelo tribunal em 

substituir a decisão recorrida, desde que o órgão competente conheça o recurso e adentre no 

mérito. 

 

 

3.1.5 Efeito Regressivo 

 

 

Alcides de Mendonça Lima34 leciona que em certas hipóteses, o recurso de 

apelação produz efeito regressivo, em razão do qual é lícito ao juiz reformar a sentença 

recorrida.  

A possibilidade de o juízo prolator da decisão retratar-se da sentença recorrida foi 

disciplinada pela Lei 8952/1994, ou seja, é a faculdade atribuída ao órgão a quo de 

reconsiderar a decisão guerreada. 

 

 

                                                 
34 LIMA, Alcides de Mendonça. Introdução aos recursos cíveis. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976.  
p. 288. 
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3.2 SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO E A 

ESTABILIDADE DO SISTEMA JURÍDICO 

 

 

Nesta parte do trabalho trataremos da segurança jurídica, instituto já conceituado 

no item I do trabalho e entendida especificamente como resultado da previsibilidade do 

sistema jurídico. 

Tivemos uma experiência jurídica anterior que nos permite refletir sobre a 

influência da concessão de efeito suspensivo aos recursos sobre o comportamento dos 

jurisdicionados. Com o advento da Lei no 9.139, de 30 de novembro de 1995, o relator passou 

a deter poderes para atribuir efeito suspensivo ao agravo;35 as partes podiam optar36 

livremente pelo modo “retido” ou “de instrumento”. Resultado: “em poucos meses, as cortes 

locais estavam repletas de agravos”.37 Araken de Assis avalia que “o vencido prefere tentar 

suspender a eficácia da decisão agravada apostando em sucesso perante o órgão judiciário de 

segundo grau, em lugar de se conformar ou optar pelo agravo retido”. 38 O agravo é retido pois 

é interposto perante o juiz de primeiro grau e fica anexado nos autos na própria origem, sendo 

apreciado no momento em que o Tribunal aprecia o recurso de apelação. O agravo de 

instrumento cabe em quatro situações:  

- quando a decisão recorrida é suscetível de causar á parte lesão grave e de difícil 

reparação; 

- quando a matéria recorrida trata-se de regularidade procedimental; 

- quando inexiste ou não é corriqueira a apelação em determinado procedimento; 

- nos demais casos previstos em lei. 

                                                 
35 Art. 527: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuído incontinente, se não for caso de 
indeferimento liminar (art. 557) o relator: 
I – poderá requisitar informações ao juiz da causa, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; 
II – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), comunicando ao juiz tal decisão; 
III –  intimará o agravado, na mesma oportunidade, por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso 
de recebimento, para que responda no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe juntar cópia das peças que entender 
convenientes; nas comarcas sede de tribunal, a intimação far-se-á pelo órgão oficial;  
IV – ultimadas as providências dos incisos anteriores, mandará ouvir o Ministério Público, se for o caso, no 
prazo de 10 (dez) dias.” (BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil) 
36 Art. 522: “Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, retido nos autos ou por 
instrumento.” (BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil) 
37 CARMONA, Carlos Alberto. Quinze anos de reformas no Código de Processo Civil. São Paulo: Atlas, 
2007. p. 23. 
38 ASSIS, Araken de. Duração razoável do processo e reforma da lei processual civil. In: FUX, Luiz; NERY JR., 
Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.). Processo e constituição: estudos em homenagem ao 
professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 
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Assim, podemos já de início sustentar que o efeito suspensivo estimula a não 

aceitação das decisões (comprometendo, assim, também a pacificação), e tudo leva a crer (já 

que a mera oportunidade do efeito foi por si só capaz de alterar o comportamento do 

sucumbente) que esse estímulo ocorre mesmo diante de situações que não causem dúvida ou 

inconformismo ao interessado.  

Existem, na lei processual civil, vários dispositivos que visam a coibir atos 

atentatórios ao regular andamento do processo e condutas procrastinatórias. Na tentativa de 

avaliar em que medida essas disposições de espírito incrementam o contingente judiciário, 

foram buscados dados estatísticos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 

cuja litigiosidade sempre supera a média nacional,39 acerca dos seguintes números:  

- a imposição de sanção por litigância de má-fé;  

- sua proporção em relação ao número total de demandas ajuizadas;  

- quantas foram aplicadas em primeira instância e quantas em grau de recurso;  

- o número de imposição de sanções por atos atentatórios à dignidade da justiça 

(art. 600 do CPC);  

- número de multas cominatórias e seus montantes;  

- o número de multas contra embargos manifestamente protelatórios;  

- o número de multa aplicada ao devedor recalcitrante (art. 475-J do CPC);  

- a quantitade de decisões concessivas de tutela antecipada fundadas no abuso de 

direito de defesa ou no manifesto propósito protelatório (art.273, II do CPC). 

Infelizmente, até o momento da elaboração da presente pesquisa, essas 

informações ainda não haviam sido disponibilizadas pelo Tribunal. Contudo, entrevistas 

informais realizadas com desembargadores junto ao Tribunal de Justiça apontam para uma 

ínfima aplicação de multas para a interposição de recursos meramente procrastinatórios ou 

para condutas incompatíveis com a boa-fé processual. Essas entrevistas, obviamente não 

substituem as informações precisas que a consulta pretendia. Mas pelo menos ilustram o 

argumento desenvolvido neste trabalho de que não há aplicação de medidas que poderiam 

inibir o comportamento oportunista do uso do efeito suspensivo, a fim de prorrogar o 

andamento do processo. Nesse sentido, pode-se sustentar que o uso de recursos não é 

condição suficiente para garantir segurança jurídica, mas é condição necessária para o 

aumento do tempo de duração do processo. 

                                                 
39 FERRAZ, Leslie Shérida Ferraz. Decisão monocrática e agravo interno: celeridade ou entrave processual? 
A justiça no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2009. p. 43. 
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No entanto, foram consultados dados colhidos sob a coordenação de Leslie 

Shérida Ferraz,40 em pesquisa promovida pelo Centro de Justiça e Sociedade – CJUS na área 

“acesso à justiça e práticas processuais”. Do trabalho, que compara, dentre outros, os julgados 

entre os anos 2003 e 2008, é possível verificar que a proporção de decisões monocráticas em 

sede de apelação tem crescido em relação aos números de acórdãos, tendo atingido, no ano 

2008, o percentual de 31,5% dos julgados.41 

Lembramos que as decisões monocráticas de indeferimento são cabíveis quando o 

recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 

súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou 

de tribunal superior. Por sua vez, o relator pode deferir o recurso quando a decisão de 

primeiro grau contrariar súmula ou jurisprudência predominante. 

Embora a pesquisa não aponte qual o sentido das decisões do relator (deferimento 

ou indeferimento), não há aparente razão para que o número de sentenças que contrariam 

jurisprudência dominante tenha crescido acentuadamente, sobretudo quando se sabe42 que os 

juízes em geral consideram que seu merecimento será avaliado em face da “qualidade de suas 

sentenças”. 

O acentuado aumento da litigiosidade43 no Estado e do número de decisões 

monocráticas (cujo percentual mais que dobrou entre 2003 e 2008 – de 12,1% para 31,5%) e 

as informações sobre o resultado da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento 

tornam mais críveis que as decisões de indeferimento prevaleçam largamente. 

É pertinente acrescentar que nos recursos de agravo preponderam as decisões 

monocráticas (53,8%),44 e que nas entrevistas realizadas pela equipe de pesquisa os 

desembargadores “reconheceram proferir decisões monocráticas com mais parcimônia em 

sede de apelação, já que, segundo eles, esse recurso encerra a controvérsia”.45  

Sendo assim, concluímos que de fato a ampliação do tempo havido entre a 

violação do direito e a tutela corretiva (que se expande com a concessão de efeito suspensivo) 

                                                 
40 Idem. 
41 Idem. p. 51. 
42 “Um outro fator que reduz o entusiasmo do juiz pela conciliação é a percepção que eles têm, e muitas vezes 
com razão, de que o seu merecimento será aferido pelos seus superiores, os magistrados de segundo grau que 
cuidam de suas promoções, fundamentalmente pelas boas sentenças por eles proferidas, não sendo consideradas 
nessas avaliações, senão excepcionalmente, as atividades conciliatórias, a condução diligente e correta dos 
processos, a sua participação em trabalhos comunitários”. (WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura 
da pacificação. In: YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide (Org.). Estudos em homenagem à 
professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ, 2005) 
43 O número de casos novos por 100 mil habitantes aumentou consideravelmente no período pesquisado: 56,3% 
em seis anos. Idem. p. 43. 
44 Idem. p. 50. 
45 Idem. p. 51. 
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tem concorrido para o crescimento de litígios que versam sobre direitos cujos lindes não 

acarretam perplexidade aos destinatários da norma. Ademais, a manutenção da situação de 

ineficácia do direito apurado, além de comprimir sua efetividade, prolonga a situação de seu 

não reconhecimento, comprometendo a segurança havida como estabilidade do sistema 

jurídico. Conforme veremos nos próximos capítulos, a segurança do sistema é garantida pela 

obediência ao Princípio do Devido Processo Legal.  

Este trabalho insiste em apresentar mais uma colaboração no âmbito do Direito 

Processual Civil visando a combater o generalizado clamor popular contra a ineficiência na 

prestação jurisdicional. A sociedade exige que a solução de um conflito judicial seja eficaz no 

tempo e segura em seu conteúdo.  

Por diversas vezes, acompanhei partes que mesmo vitoriosas nas demandas não 

apresentavam nenhuma satisfação com o resultado em virtude da longa demora na resposta do 

Poder Judiciário. Tentaremos na medida do possível analisar nos próximos capítulos seguinte 

a possibilidade de diminuir seguramente o tempo do processo com a supressão do efeito 

suspensivo do recurso de apelação.   

 

 

3.3 A UTILIZAÇÃO ESTRATÉGICA DO TEMPO PELOS ATORES (RÉUS) DO 

PROCESSO  

 

 

Neste capítulo, apresentaremos em três casos concretos como os atores utilizam o 

tempo estrategicamente. Estes casos referem-se a conflitos comuns nos quais os indivíduos 

envolvidos vão buscar sua resolução no Poder Judiciário. Obviamente, o número de casos 

apresentado não é suficiente para diagnosticar o quanto com que o tempo é usado 

estrategicamente pelos atores, mas é ilustração importante para levantar a hipótese de que tal 

fenômeno vem ocorrendo com certa freqüência. Através destes casos procura-se argumentar 

que o efeito suspensivo não apenas não é condição suficiente para garantir a segurança 

jurídica, tal como explorado acima, mas ainda pode ter um efeito contrário ao pretendido no 

que diz respeito a essa dimensão da justiça. 
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3.3.1 Caso A – Direito do Consumidor 

 

 

O primeiro caso pode ser descrito da seguinte forma: um consumidor tem o seu 

nome incluído indevidamente por uma instituição financeira ou administradora de cartões de 

crédito nos órgãos de proteção ao crédito, por exemplo, o SERASA. Desta forma, ele ingressa 

com uma Ação Indenizatória exigindo uma compensação por danos morais sofridos além de 

requerer a exclusão de seus dados cadastrais dos respectivos órgãos. O réu apresenta sua tese 

de defesa. Posteriormente, o juiz, após examinar as provas anexadas ao processo e os 

fundamentos jurídicos expostos por cada uma das partes, profere a sentença julgando 

procedentes os pedidos formulados pelo autor. 

A sentença apresenta farta jurisprudência sobre o caso concreto descrevendo 

inclusive, as Súmulas dos Tribunais Superiores, vez que este tema foi objeto de apreciação 

por repetidas vezes. 

Obviamente, o réu apresenta o Recurso de Apelação ciente que as chances de 

êxito são ínfimas. 

Após a distribuição do Recurso de Apelação, os advogados dos réus de forma 

contumaz efetuam ligações para os advogados dos autores propondo mês a mês um valor de 

indenização muito inferior ao que fora concedido pelo juiz. Os argumentos são simples e 

versam sobre o longo tempo necessário para obter aquilo que fora determinado pela sentença 

ou a mera alegação que se o autor faz uso de um empréstimo bancário - ele praticamente arca 

com juros mensais de 10% (dez por cento) do valor contrato, sendo certo dizer que o acordo 

oferecido seria a forma mais segura de impedir uma dívida cada vez maior. 

A estratégia é tão bem articulada que mede o tempo médio necessário do início da 

fase de execução. Em outras palavras, quanto mais próximo da fase da penhora dos bens do 

banco maiores são as propostas oferecidas, lembrando que ainda assim os valores são 

inferiores ao que fora disposto originalmente na sentença.  

Esta conduta obtém um elevado grau de adesão vez que muitos autores preferem 

auferir imediatamente o valor oferecido ainda que seja muito menor daquele fixado na 

sentença do que aguardar por muitos anos o trâmite regular do final do processo. 
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3.3.2 Caso B – Direito de Família 

 

 

O segundo caso diz respeito a um problema corriqueiro enfrentado por muitos 

casais após a extinção do vínculo matrimonial. Apresentaremos todos os fatos de um processo 

que perdurou durante o período de 4 (quatro) e deixaremos de fornecer os dados pessoais e a 

numeração do processo em obediência ao segredo de justiça existente nas relações de Direito 

de Família.  

Após três meses do nascimento do primeiro filho, o casal passou a enfrentar sérios 

problemas conjugais e a mulher optou por abandonar o lar e voltar a residir com a sua família 

levando o recém nascido consigo. O pai passou a visitar o filho aos domingos na residência de 

sua sogra enquanto a mãe se encontrava fora da residência. Este período de visitação não 

durou mais do que quatro meses, uma vez que a genitora fez questão de sair da cidade do Rio 

de Janeiro e passou a residir em Minas Gerais, alegando apenas que teria solicitado a 

alteração de sua lotação funcional como servidora pública.  

Obviamente, o pai tentou por diversas oportunidades visitar o seu filho em Minas 

Gerais e permaneceu tolhido em vê-lo por um ano inteiro. Dada a recusa da mãe em permitir a 

visitação, o genitor ingressou com uma ação de regulamentação de visitas para que pudesse 

fazer valer seus direitos em total obediência ao que seria homologado pelo juiz da vara de 

família. Ocorre que ao distribuir a aludida ação em Minas Gerais, foro competente para 

dirimir esta questão face ao novo domicílio da criança, o juiz de primeira instância impediu 

que o pai pudesse levar o filho para o Rio de Janeiro e trazê-lo de volta a Minas Gerais nos 

finais de semana sustentando que a visitação só poderia ocorrer em Minas Gerais.  

Neste caso, como não houve a antecipação dos efeitos da tutela, exceção legal que 

permitiria a supressão do efeito suspensivo, o pai foi obrigado a esperar 2 (dois) anos após a 

publicação da sentença para que o Tribunal de Minas Gerais determinasse a regulamentação 

de visitas, inclusive no Rio de Janeiro, permitindo que a criança pudesse conviver com a 

família paterna.   

 

 

3.3.3 Caso C – Direito Societário 
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O terceiro caso versa sobre uma questão comum ocorrida no âmbito do Direto 

Societário. Um renomado maitre de um restaurante francês foi convidado a participar de uma 

sociedade empresarial cujo objetivo era criar um novo restaurante no centro da cidade do Rio 

de Janeiro. A idéia dos sócios era a de aproveitar todo o conhecimento deste profissional 

desde a captação dos clientes até a montagem do cardápio, passando inclusive pela escolha 

dos empregados. A sociedade continha em seu contrato social a participação de cinco sócios, 

cada um com 20% (vinte) do capital social da empresa. Importante ressaltar que o maitre não 

possuia capital para integralizar sua parte na sociedade motivo pelo qual os outros sócios 

dividiram de forma igualitária esta integralização.   

A estruturação do restaurante se deu como era prevista pois o maitre foi o 

responsável por encontrar o ponto comercial, participou da construção e decoração do 

restaurante juntamente com um arquiteto, selecionou todos os candidatos que trabalhariam na 

cozinha, no salão e na segurança do estabelecimento comercial. Ele também negociou a 

compra de vinhos e dos melhores fornecedores de insumos para a casa. Oito meses de árduo 

trabalho foram necessários para que o restaurante pudesse ser inaugurado.  

Os três primeiros meses de funcionamento foram um sucesso. Sucesso tão grande 

que os outros quatro sócios optaram por retirar o maitre da sociedade utilizando uma perversa 

estratégia que consistia em novo aumento de capital. O maitre não conseguiu integralizar o 

capital, como já era esperado pelos outros sócios, e foi excluído da sociedade. Logo após a 

exclusão foi proposta uma ação de apuração de haveres visando a identificar o montante a ser 

recebido pelo período em que figurou como sócio. A ação foi distribuída em 30/07/2008 e a 

sentença que reconheceu o pedido do autor foi publicada em 17/11/2010. Até a presente data 

não foi possível aferir se os réus apresentaram o recurso de apelação, Sabe-se que até o 

momento, o autor não recebeu os haveres impostos na sentença. Registre-se que os dados 

também não foram divulgados por respeito a confidencialidade desta relação.     

Os estudos dos casos mostram que embora o efeito suspensivo não seja condição 

suficiente nem necessária para garantir segurança jurídica, necessariamente a aplicação deste 

efeito aumenta o tempo de duração do processo. O comportamento estratégico de alguns 

atores indica que o recurso de apelação é utilizado apenas para prorrogar o tempo de duração 

do processo.  
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3.4 ANÁLISE QUANTITATIVA – DADOS OBTIDOS JUNTO AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA  

 

 

Nas seções anteriores, o uso do efeito suspensivo foi questionado: não 

necessariamente este instrumento garante maior segurança jurídica. Ao contrário, é possível 

que determinados indivíduos ou grupos de indivíduos apenas se adaptem ao uso do efeito 

suspensivo ou mesmo façam dele um uso estratégico a seu favor, muitas vezes gerando um 

efeito diferente do que originalmente pretendido por este instrumento. A evidência 

apresentada no capítulo anterior, contudo, não testa diretamente este tipo de uso do efeito 

suspensivo. O principal objetivo de apresentá-lo foi o de ilustrar possíveis “efeitos perversos” 

decorrentes de sua utilização e, assim, problematizar a questão da segurança jurídica, 

levantando a hipótese de que o efeito suspensivo não é suficiente para garantir a segurança 

jurídica, mas necessariamente diminui a celeridade processual. 

Nesta seção procuramos problematizar, através de uma análise quantitativa, se o 

efeito suspensivo tem proporcionado segurança jurídica e em que medida pode comprometer 

a celeridade do processo. Para isso foram coletados dados sobre o número de sentenças e de 

apelações interpostas, assim como o tempo médio de duração do processo som decisão 

monocrática e colegiada, entre os anos de 2003 e 2010. Originalmente a pesquisa iria contar 

com mais informações sobre os recursos de apelação, no sentido de testar a hipótese de que o 

efeito suspensivo tem o condão de retardar a duração do processo e sua supressão não 

acarretaria em violações ao principio da segurança jurídica. De fato, no início desta pesquisa 

encaminhamos um ofício ao setor competente do Tribunal de Justiça (DGJUR) visando a 

obtenção dos seguintes dados: 

- Número de recursos de apelação interpostos nos últimos 10 (dez) anos, ou no 

maior período possível, desagregado ano a ano e por Câmara julgadora; 

- Tempo médio de duração do julgamento dos recursos de apelação  nos últimos 

10 (dez) anos, ou no maior período possível, desagregado ano a ano e por Câmara julgadora; 

- Tempo médio de duração do efeito suspensivo do Recurso de Apelação, desde a 

prolação de sentença monocrática até o retorno para a vara de origem, nos últimos 10 (dez) 

anos, ou no maior período possível, desagregado ano a ano e por Câmara julgadora; 

- Resultado do julgamento de apelações que negaram ou deram provimento aos 

recursos nos últimos 10 (dez) anos, ou no maior período possível, desagregado ano a ano e 

por Câmara julgadora; 
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- Imposição de multas por litigância de má-fé, sejam elas por atos 

atentatórios à dignidade da justiça (artigo 600 CPC) ou por abuso no direito de defesa 

por ser o recurso manifestamente procrastinatório, no bojo do Acórdão que julgou a 

apelação, nos últimos 10 (dez) anos, ou no maior período possível,desagregado ano a ano e 

por Câmara julgadora; 

- Imposição de multas (artigo 557, § 1º, CPC) por força do não cumprimento 

voluntário da sentença, nos últimos 10 (dez) anos, ou no maior período possível; 

- Número de sentenças atacadas por Recurso de Apelação os últimos 10 (dez) 

anos, ou no maior período possível. 

O DGJUR nos encaminhou os dados sobre sentenças confirmadas, reformadas e 

parcialmente reformadas, indicando que o início do armazenamento destas informações se 

deu a partir do ano de 2003. Felizmente, foi possível concluir a soma de todos os resultados 

até o ano de 2010. Também foi respondido o tempo médio do julgamento do recurso de 

apelação, tanto em sede de decisões monocráticas (aquelas em que o próprio Desembargador 

decide sozinho) quanto aqueles realizados pelo Colegiado (quando o julgamento é feito pelos 

componentes da Câmara, sendo necessário o mínimo de três participantes). As outras 

perguntas não foram respondidas até o momento da entrega deste trabalho. O ofício do 

DGJUR também assegurou que os dados colhidos se referiam aos julgados das Varas Cíveis 

(da primeira até a vigésima) do Estado do Rio de Janeiro (foro da capital). Quanto ao 

Tribunal, os resultados abrangeram desde a 1ª Câmara Cível até a 20ª Câmara Cível.   

Os dados mostram que 61,5% dos recursos de apelação são improvidos, (quadro 

abaixo) ou seja, na maioria dos casos a solução dada pelos juízes de primeira instância estava 

correta pelo menos no entendimento dos julgadores de segundo grau. Some-se a isso que  

22,18% das sentenças foram reformadas parcialmente. Por outro lado, os dados demonstram 

que apenas 16,37% das sentenças são reformadas pela segunda instância. Os resultados 

descrevem que o número de sentenças mantidas pelo Tribunal é praticamente quatro vezes 

maior do que o número se sentenças reformadas. Portanto, constata-se que, na maioria dos 

casos, os autos do processo são remetidos ao Tribunal e retornam á vara de origem meses 

após o julgamento na mesma situação jurídica apresentada pelo juiz de primeiro grau. 

Observa-se além disso, que este padrão de decisão é relativamente constante desde o ano de 

2003, ano de início da pesquisa). Os dados de 2010, embora mostrem uma pequena elevação 

de decisões reformadas devem ser lidos com cuidado, pois não contemplam todos os doze 

meses. Pode-se concluir, portanto, que o número de decisões reformadas não apresenta 

grandes variações ao longo do tempo. 
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Gráfico 5 – Sentenças do TJTJ Confirmadas, Reformadas e Reformadas Parcialmente entre 

2003 e 2004 

 
 

Fonte: dados originais do TJRJ. 

 

 

O último ponto a ser analisado diz respeito ao tempo de julgamento dos recursos 

de apelação, tanto aqueles acórdãos proferidos de forma monocrática quanto aqueles 

proferidos pelo Colegiado. É importante ressaltar que os dados apresentados não consideram 

o tempo de demora na remessa dos autos para o Tribunal de Justiça e seu respectivo retorno, 

nem mesmo o tempo consumido pelo julgamento dos Embargos de Declaração (recurso 

cabível para sanar quaisquer omissões, contradições ou obscuridades das sentenças ou dos 

Acórdãos) ou ainda o tempo na demora da juntada das petições protocolizadas pelas partes 

após a publicação da sentença. A prática forense nos permite afirmar que o tempo necessário 

entre a publicação da sentença e a efetiva juntada da petição que inicia a fase de execução 

pode ser três ou quatro vezes maior do que o tempo próprio do julgamento do Recurso de 

apelação. 

Os dados obtidos mostram que o tempo necessário para o julgamento de uma 

decisão monocrática é inferior ao tempo do julgamento nos casos em que são julgados pelo 

colegiado. Considerando os dados de tempo médio de todas as varas e todos os anos, observa-

se que, em média o tempo das decisões monocráticas é de 59 dias, enquanto no Colegiado é 

de 136 dias.. Vale ressaltar, contudo, que há grandes variações ao longo do tempo e entre as 



 50

varas, como mostram os gráficos 2 a 7. Em geral o tempo médio das decisões monocráticas e 

colegiadas diminuíram com o passar do tempo. Constata-se que é bastante heterogêneo o 

tempo necessário para que cada Câmara possa julgar os recursos de apelação. No entanto, 

observa-se em todas as varas que o tempo necessário para o julgamento do Colegiado é 

superior ao tempo necessário para o julgamento monocrático. 

 

 

Gráfico 6 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 1 a 3 

do TJRJ entre 2003 e 2009 

 

 
 
Fonte: dados originais do TJRJ. 
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Gráfico 7- Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 4 a 6 

do TJRJ entre 2003 e 2009 

 
 

 
 
Fonte: dados originais do TJRJ. 

 
 
 
 
Gráfico 8 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 7 a 9 

do TJRJ entre 2003 e 2009 

 

 
 

Fonte: dados originais do TJRJ. 
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Gráfico 9 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 10 a 

12 do TJRJ entre 2003 e 2009 

 

 

 
Fonte: dados originais do TJRJ. 

 

 

 

Gráfico 10 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 13 a 

15 do TJRJ entre 2003 e 2009 

 

 
 

Fonte: dados originais do TJRJ. 
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Gráfico 11 - Tempo médio de duração das decisões monocráticas e colegiadas nas varas 16 a 

18 do TJRJ entre 2003 e 2009 

 

 
 

Fonte: dados originais do TJRJ. 
 

 

Extraímos destes dados que torna-se injustificável a suspensão dos efeitos da 

sentença vez que na maioria dos processos o resultado do julgamento do segunda grau 

acompanha o entendimento do juiz de primeiro grau. 

Estudando o resultado obtido pela 3ª Câmara Cível durante o ano de 2009, por 

exemplo, temos que os julgamentos monocráticos demoram em média 105,71 dias enquanto 

que o julgamento do colegiado 286,74 dias. Se contabilizarmos a este tempo aquele destinado 

ao julgamento dos Embargos de Declaração, da juntada das petições e da remessa dos autos 

para o Tribunal de Justiça e seu respectivo retorno certamente teremos a suspensão dos efeitos 

da sentença por um prazo superior a um ano ou até mesmo dois. 

Para muitos, apenas o tempo de demora no julgamento do Recurso de Apelação, 

já acarreta em uma considerável demora para a obtenção da resposta estatal acerca da 

pretensão deduzida em juízo, 

Devemos registrar que o Estado do Rio de Janeiro possui desempenho notável de 

produtividade e se apresenta como um dos melhores na avaliação do CNJ. Se o 

descontentamento das partes existe em um Tribunal que zela pela eficiência e consegue julgar 
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milhares de processos por ano, qual será o sentimento das partes que vivem em outros Estados 

da federação e aguardam por décadas o resultado final de seus pleitos? 

A supressão do efeito suspensivo do Recurso de Apelação atenuará, sem sombra 

de dúvidas, o tempo de duração dos processos.   

 

 

3.5 DADOS ORIGINAIS 

 

 

Tabela 2 - Sentenças / Ano 

 

Ano Confirmada Reformada Reformada 
Parcialmente 

Total Confirmada Reformada Reforamda 
Parcialmente 

2003 19154 5152 6930 31236 61,320271 16,493789 22,1859393 

2004 19661 4946 7268 31875 61,681569 15,516863 22,80156863 

2005 26954 6344 9447 42745 63,057668 14,841502 22,10083051 

2006 32816 8257 10346 51419 63,820767 16,058266 20,12096696 

2007 30454 8851 10510 49815 61,134197 17,767741 21,09806283 

2008 23807 6334 9066 39207 60,7213 16,155278 23,12342184 

2009 19729 5515 8178 33422 59,02998 16,501107 24,46891269 

2010 10377 3361 4254 17992 57,675634 18,680525 23,64384171 

Total 182952 48760 65999 297711 61,452886 16,3783 22,16881472 
 

 

 

 

Tabela 3 - Apelações / Varas  

 

Apelação Varas          

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2003 1644 1998 2375 2184 1720 2183 2166 2265 1987 1896 

2004 1679 1931 2109 2213 1952 1909 1922 2233 2311 1999 

2005 2920 3449 3245 3506 2981 3569 3156 3622 3396 3031 

2006 4205 4166 4253 4281 3616 3955 4056 4057 4391 3736 

2007 3607 3514 3725 3274 2960 3731 3124 4002 3834 3688 

2008 3524 3489 3472 3121 2805 3184 3031 3595 3876 3326 

2009 4027 3888 3993 3818 3406 4059 3377 4269 4365 4326 

2010           

Total 21606 22435 23172 22397 19440 22590 20832 24043 24160 22002 
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Apelação Varas          

Ano 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2003 2029 1942 2228 2028 2198 2189 2404 2210   

2004 2166 1793 2151 1905 1760 2115 2073 2032   

2005 2932 3901 3084 3216 3462 2937 3099 2915   

2006 3799 4054 3483 3611 3888 3790 4020 3248 204 258 

2007 3729 4008 2931 3316 3964 3863 3727 3522 3466 3178 

2008 3155 4081 2961 3825 3153 3606 3805 3173 3130 2929 

2009 3684 4060 3912 3540 4101 3426 3757 3967 4140 3544 

2010           

Total 21494 23839 20750 21441 22526 21926 22885 21067 10940 9909 

Apelação Total sem 19 e 20 

Ano Total 

2003 37646 37646 

2004 36253 36253 

2005 58421 58421 

2006 71071 70609 

2007 71163 64519 

2008 67241 61182 

2009 77659 69975 

2010   

Total   
 

Tabela 4 - Tempo Médio 

 

 1  2  3  4  

Ano Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada 

2003 134,16 140,49 71,32 115,09 150,99 262,94 41,69 148,72 

2004 78,46 159,98 56,14 89,37 117 255,08 45,37 134,47 

2005 48,98 136 37,34 72,1 77,2 209,28 47,67 121,91 

2006 51,88 112,58 23,39 55,26 79,84 218,92 33,19 107,54 

2007 65,18 121,1 17,11 64,41 93,15 231,18 35,29 123,01 

2008 59,87 145,46 10,18 47,42 112,11 250,18 27,03 90,92 

2009 57,84 133,87 13,37 47,26 105,71 286,74 32,78 99,49 

2010         

 

 5  6  7  8  

Ano Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada 

2003 45,02 79,69 80,24 172,45 65,33 121,97 110,34 178,95 

2004 54,19 91,15 78,63 175,39 49,76 139,88 125,05 209,69 

2005 44,9 85,99 74,19 162,82 52,26 123,15 71,22 179,9 

2006 21,64 50,61 59,5 143,9 36,56 96,71 62,51 166,48 

2007 18,32 59,02 74,87 170,26 36,89 113,55 38,83 183,36 

2008 27,04 56,03 72,75 158,49 44,52 102,68 56,04 161,54 

2009 30,44 58,65 52,21 114,17 57,65 104,19 44,82 137,84 

2010         
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 9  10  11  12  

Ano Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada 

2003 71,37 176,38 80,86 161,68 47,96 126,97 99,06 179,58 

2004 67,55 176,85 96,12 123,12 53,26 132,39 103,6 207,83 

2005 90,44 185,26 70,84 129,98 54,24 116,62 65,87 188,4 

2006 60,17 158,82 46,1 112,57 40,52 95,69 69,91 173,86 

2007 61,66 146,65 44,73 143,93 51,03 99,99 69 186,19 

2008 51,7 118,73 43,21 124,57 54,02 111,91 83,2 199,12 

2009 45,44 99,17 34,88 100,49 61,02 98,6 80,88 185,26 

2010         
 

 13  14  15  16  

Ano Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada 

2003 135,69 233,38 185,27 250,32 71,61 150,44 56,94 186,99 

2004 111,9 179,4 84,56 249,54 52,32 149,87 42,95 211,17 

2005 61,18 145,39 61,68 199,07 40,55 107,14 51,4 189,4 

2006 66,79 131,43 47,61 137,79 27,98 100 41,72 137,13 

2007 56,18 135,23 37,83 132,9 34,33 111,55 44,79 137,46 

2008 55,05 127,65 33,78 114,82 44,19 120,49 73,01 137,23 

2009 39,1 123,57 29,73 99,93 46,15 99,07 62,32 147,28 

2010         
 

 17  18  19  20  

Ano Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada Monocrática Colegiada 

2003 40,37 74,92 75,09 107,24     

2004 53,79 81,27 49,73 110,03     

2005 50,51 101,88 64,01 117,58     

2006 29,77 75,63 39,77 101,83 10,67  15,62  

2007 42,52 81,46 36,28 110,18 33,27 88,5 31,9 100,13 

2008 32,24 73,42 45,4 92,62 37,36 103,72 56,64 120,76 

2009 36,67 69,52 40,45 85,61 46,97 115,37 53,37 122,93 

2010         
 

 

 

3.5 CONCLUSÃO      

 

 

Neste segundo capítulo apresentamos uma espécie de diagnóstico do efeito 

suspensivo, a partir do estudo de casos e dados obtidos junto ao Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro. Após uma seção conceitual sobre sentença e efeitos da apelação, com destaque para o 

significado do efeito suspensivo, o capítulo mostrou, através da exposição dos casos 

ilustrativos que, por um lado o efeito suspensivo não é condição suficiente para garantir a 

segurança jurídica e, por outro pode até ter até mesmo efeito contrário à segurança. 

Posteriormente, após uma análise de dados quantitativos sobre processos nas Varas do TJRJ 
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entre 2003 e 2009, registrou-se que o efeito suspensivo não tem surtido efeito concreto sobre 

as sentenças proferidas na primeira instância; ou seja, em geral, as decisões de primeira 

instância não têm sido modificadas. 

No próximo capítulo apresentaremos na primeira seção, as reformas legislativas 

introduzidas em quatro países que de certa forma influenciam o direito civil brasileiro: Itália, 

Espanha, Alemanha e Portugal. Após, descreveremos as opiniões de processualistas pátrios 

sobre este tema. Em seguida, será incluído o texto do projeto de lei para reformar o efeito 

suspensivo da sentença de apelação no Brasil, através da sua supressão, salvo em situações 

especificadas, nas quais este instrumento pode ser concebido como importante para garantir a 

segurança jurídica. Ao final, realiza-se uma avaliação sobre em que medida a solução 

proposta neste trabalho para aumentar a celeridade processual se alinha e se diferencia com as 

propostas de mudança discutidas no projeto de reforma do Código do Processo Civil. 
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4 DIREITO COMPARADO: PROPOSTAS DA DOUTRINA PARA ALT ERAÇÃO DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

4.1 DIREITO COMPARADO: REGULAMENTAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO COMO 

REGRA EXCEPCIONAL 

 

 

A idéia de estudar o Direito Comparado visa invocar a real possibilidade, adotada 

por vários países, de permitir a execução imediata da sentença, sem a utilização do efeito 

suspensivo do recurso de apelação como regra processual. Obviamente, percebe-se a  

influência direta neste caso do Princípio da Efetividade uma vez que o tempo do processo 

nestes países foi em muito reduzido consoante se abstrai dos estudos doutrinários realizados. 

Passamos a descrever os Códigos Italiano, Alemão e Espanhol, esclarecendo que 

a escolha por estes países se deu pela influência destes ordenamentos sobre as normais 

processuais brasileiras e pela opção de afastar o efeito suspensivo como regra do recurso de 

apelação. 

A última reforma do Código de Processo Civil Italiano ocorreu em 1990, sendo 

certo dizer que o artigo 282 passou a ter a seguinte redação: “A sentença de primeiro grau é 

provisoriamente executiva entre as partes”. Antes da reforma, instituída pelo artigo 33 da lei 

26, número 353, o efeito suspensivo permanecia como regra, existindo algumas exceções para 

a imediata execução da sentença.46 Nas exposições de motivos para a alteração da aludida lei 

foram lançados importantes fundamentos tais como: valorização das sentenças monocráticas, 

diminuição do tempo para a satisfação dos direitos do autor/credor e o oferecimento de uma 

tutela jurisdicional tempestiva. Contudo, faz-se oportuno lembrar que o pedido de aplicação 

do efeito suspensivo não foi abolido pelo legislador italiano.  

Embora todas as sentenças possam ser executadas provisoriamente, o juízo 

superior pode suspender a eficácia da sentença quando houver “graves motivos” e justos 

motivos de urgência, de acordo com os artigos 283 e 351.3 da lei processual italiana. Esta lei 

não elenca as hipóteses em que o recurso de apelação será recebido também em seu efeito 

                                                 
46 Redação antiga do artigo 282: “Su istanza di patê, La sentenza appellabile puó essere dichiarata 
provvsiriemente esecutiva tra Le parti, com cauzione o senza, se La domanda é fondata su atto pubblico, scrittura 
privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi é pericilo nel ritardo. L’essecuzione provvisoria 
deve essere concessa, sempre su instanza di parte, nel caso sentenze Che pronunciano condanna al pagamento di 
provvisionali o a pestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifutarla”. 
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suspensivo. O apelante deve comprovar a existência de graves e justos motivos de urgência, 

cabendo ao arbítrio do juiz a de primeira instância a apreciação da concessão do efeito 

suspensivo.   

Os principais fundamentos para esta reforma processual na Itália se deram em 

razão da enorme pressão da União Européia em viabilizar uma prestação jurisdicional célere 

ao cidadão da comunidade européia, dentre eles, os próprios italianos. Os italianos passaram a 

requerer junto à Corte Européia punições ao Governo Italiano em função da morosidade da 

prestação jurisdicional. Paulo Hoffman descreveu este momento de reforma da seguinte 

forma:  

 
Essa situação causou grave transtorno político à Itália como membro da 
Comunidade Européia, além de natural abalo em sua soberania, 
principalmente em razão da forte pressão exercida pelos demais países, uma 
vez que tantos foram os processos de cidadãos italianos perante a Corte 
Européia que se causou uma morosidade da própria Corte, a qual se viu ás 
voltas com uma carga excessiva de processos em razão da exagerada 
duração do processo italiano, que não conseguia mais julgar seus próprios 
casos em tempo adequado. Diante desse quadro, a Itália viu-se obrigada a, 
inicialmente, introduzir o justo processo em sua Constituição e, ás pressas, 
aprovar uma lei que prevê a possibilidade de os cidadãos italianos 
requererem indenização perante as próprias Cortes italianas, porquanto a 
Convenção Europa somente admite recursos à Corte Européia quando 
esgotada a jurisdição no país-membro ou na hipótese de inexistência de lei 
que preveja possibilidade de o jurisdicionado exigir determinado direito 
perante o seu próprio país de origem.47 
 

O Código de Processo Civil alemão também sofreu alterações em seu sistema 

processual. As últimas alterações ocorreram em julho de 2001 e janeiro de 2005. Segundo 

artigo publicado por Barbosa Moreira48, os dois principais vetores da reforma alemã podem 

ser resumidos nos lemas - fortalecimento do primeiro grau de jurisdição e revisão do sistema 

de recursos. Apenas as questões relativas ao matrimônio e ao interesse de menores não podem 

ser executadas provisoriamente, ou seja, em todas as demais questões o recurso de apelação 

será recebido apenas no efeito devolutivo. Por outro lado, afora estas exceções o juiz poderá 

conferir de ofício apenas efeito devolutivo á apelação e autorizar a execução provisória de 

todas as outras sentenças. A lei alemã estabelece que o devedor pode impedir o início da 

execução provisória se demonstrar que ela poderá gerar-lhe prejuízo irreparável, se prestar 

                                                 
47 HOFFMAN, Paulo. O direito á razoável duração do processo e a experiência italiana. Disponível em: 
<http//jus2.com.br/doutrina/texto.asp?id=7179>. Acesso em 23 maio 2011. 
48 MOREIRA, Jose Carlos Barbosa. Breve noticia sobre a reforma do processo civil alemão. Revista de 
Processo, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 26, n. 104, p. 101-110, out-dez 2001. 
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caução para garantia dos prejuízos do credor em razão da demora ou consignar em juízo a 

coisa devida.   

O Direito Processual Civil espanhol também experimentou alterações em sua 

estrutura recursal por força da Lei número 1, de 7 de janeiro de 2000. Por força desta Lei, 

foram autorizadas as execuções provisórias de todas as sentenças condenatórias ainda não 

transitadas em julgado segundo o artigo 524, salvo quanto às questões que dizem respeito à 

paternidade, maternidade, filiação, nulidade de patrimônio, separação, divórcio, capacidade e 

estado civil, além das sentenças que condenem a emitir declaração de vontade, as que 

declaram a nulidade de títulos de propriedade industrial e as sentenças estrangeiras que não 

tenham transitado em julgado. 

O espírito do legislador espanhol também privilegiou os atos dos juízes de 

primeira instância, permitindo também ao credor a imediata satisfação de seus interesses e a 

repulsa dos recursos procrastinatórios interpostos pelo devedor com o único objetivo de 

retardar a prestação jurisdicional. Neste ponto, vale transcrever a exposição de motivos que 

inspiraram a criação da Lei n.1/2000: 

 
La nueva Leyde Enjuiciamento Civil representa uma decidida opción por La 
confianza em La Administración de Justicia y por La importância de sua 
impartición em primera instancia y, de manera consecuente, considera 
provisonalmente ejecutables, com razonables temperamentos y excepciones, 
lãs sentencias de condena dictadas em esse grado jurisdicional. (...) El factor 
fundamental de la opción de esta Ley, sopesados los peligros y riegos 
contrapuesto,es la efectividad delas sentencias de primeira instancia ( ...)49 
 

Neste momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar o Código de 

Processo Civil português e seus dispositivos: O artigo 47º -1 estabelece que a sentença só 

constitui título executivo depois do trânsito em julgado, salvo se o recurso contra ela 

interposto tiver efeito meramente devolutivo. Institui o número 3 do mesmo artigo que 

enquanto a sentença estiver pendente de recurso, não pode o exeqüente ou qualquer credor 

seja pago sem prestar caução. 

Note-se a regra prevista no artigo 692º-2: a apelação tem, porém efeito 

suspensivo: nas acções sobre o estado das pessoas, nas acções referidas no número 5º do 

artigo 678 e nas que respeitem à posse ou a propriedade da casa de habitação do réu. A parte 

vencida pode requerer, ao interpor o recurso, que a apelação tenha efeito suspensivo quando a 

execução lhe cause prejuízo considerável e se ofereça para prestar caução, ficando a 

                                                 
49 ESPANHA. Lei n 1/2000. Código de Processo Civil. Exposição de Motivos. 
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atribuição deste efeito condicionada á efectiva prestação da caução no prazo fixado pelo 

tribunal e aplicando-se, devidamente adaptado o número 3 do artigo 818.  

Desta forma, percebe-se que após a reforma de 2003 o legislador português 

instituiu a possibilidade de abrandar o efeito suspensivo permitindo em alguns casos a 

execução provisória do julgado. 

A análise destas reformas processuais nos sistemas anteriormente apresentados 

aponta o prestígio e valorização das sentenças proferidas pelos juízes de primeira instância, 

bem como a plena possibilidade de execução provisória da sentença, excluindo a aplicação do 

efeito suspensivo como regra do recurso de apelação. As leis estrangeiras também destacam 

que o efeito suspensivo não foi abolido do sistema, sendo sua aplicação de vital importância 

nos casos que verdadeiramente apresentam risco de dano irreparável ao devedor. A técnica 

processual adotada por estes países no que diz respeito a possibilidade de execução dos 

efeitos imediatos da sentença reflete a preocupação dos europeus quanto a morosidade da 

prestação jurisdicional e por conseguinte, a excessiva duração do processo.      

 

 

4.2 DA OPINIÃO DOUTRINÁRIA  

 

 

A posição majoritária da doutrina brasileira aponta que a exclusão do efeito 

suspensivo como regra do recurso de apelação será uma alteração fundamental para o melhor 

funcionamento da máquina do Judiciário. 

José Carlos Barbosa Moreira entende que “mediante ‘certas cautelas’ é possível 

vislumbrar a possibilidade de que seja invertida a regra de suspensividade dos efeitos da 

sentença em face da interposição da apelação, tornando-a, pois, exceção”.50 

Ovídio A. Baptista Silva51 sustenta que o sistema brasileiro, que tem execução 

provisória em caráter rigorosamente excepcional, porque limitado aos casos expressos 

indicados no artigo 520 do Código de processo Civil, é anacrônico em comparação com os 

sistemas europeus contemporâneos, especialmente o italiano, em geral fonte inspiradora de 

nosso legislador, no qual são exeqüíveis imediatamente todas as sentenças de primeiro grau. 

                                                 
50 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de processo Civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. p. 466. 
51 BAPTISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil. 5. ed. v. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. p. 51. 
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A opinião de Cassio Scarpinella Bueno52 é a de que a extinção da regra do efeito 

suspensivo do recurso de apelação, por dar maior efetividade ao sistema jurisdicional, por 

afastar a incongruência existente com o instituto da tutela antecipada e por demonstrar o 

quanto se encontra defasado em relação aos vários sistemas de direito comparado, constitui a 

assunção, pelo legislador brasileiro, das inegáveis necessidades atuais do sistema processual, 

como regra genérica do sistema.  

Luiz Guilherme Marinoni53 é um defensor do fim do efeito suspensivo da 

apelação e a favor da instituição da execução provisória da sentença como regra, pois se 

contradizem este último instituto (execução provisória da sentença) com o da antecipação da 

tutela. Por isso, em um sistema como o nosso, que dá grande amplitude á tutela antecipatória, 

a executividade da sentença deve constituir a regra. 

Por fim, registre-se a opinião de Cândido Rangel Dinamarco ao comentar o artigo 

520 do Código de Processo Civil assevera que:  

 
entre as várias medidas excogitadas para facilitarem uma rápida 
administração da justiça, está aquela consistente em permitir que a sentença 
produza efeitos antes do trânsito em julgado ( ...) Com isso, o autor fica livre 
da longa espera a que estaria fadado, representada tempo de tramitação do 
processo nos tribunais superiores; já uma boa economia de tempo, visto 
como estes são cumuladíssimos, de volume de serviço e o processo ali se 
arrasta lentamente, e jaz ás vezes por anos, à espera de um relatório, de uma 
data livre pêra entrar em pauta, ou da redação de um acórdão.54 
 

Dessa forma, observa-se que a opinião da doutrina comunga da idéia de que a 

supressão do efeito suspensivo do recurso de apelação é técnica processual capaz de otimizar 

a prestação jurisdicional, desde que  sua aplicação seja cuidadosa e em situações específicas, 

por força do respeito ao Princípio do devido processo legal. Como já comentado no corpo 

deste trabalho, a aplicação do efeito suspensivo não é condição necessária e exclusiva para a 

garantia da segurança jurídica.    

 

                                                 
52 BUENO, Cassio Scarpinella. Execução provisória e antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 375. 
53 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da 
sentença. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p.180. 
54 DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução Provisória. Justitia, São Paulo, v. 32, n. 68, p. 11-38, jan-mar 
1970. p. 13. 
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4.3 PROPOSTA DE LEI 

 

 

Aproveitamos a oportunidade para sugerir novo texto de redação concernente ao 

recebimento dos efeitos do recurso de apelação. Lembramos que a regra atual prevista no 

artigo 520 do CPC é a seguinte:  

 
Artigo 520: A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. 
Será, no entanto, recebida só no efeito devolutivo, quando interposta de 
sentença que: 
I - homologar a divisão ou demarcação; 
II - condenar à prestação de alimentos; 
III - (Revogado pela Lei 11232/2005) 
IV - decidir o processo cautelar; 
V - rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los         
improcedentes; 
VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem; 
VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela;55 
 

A nossa sugestão apresenta o seguinte texto: ”Artigo 520: A Apelação será 

recebida em seu efeito devolutivo. Será, no entanto, recebida no seu efeito suspensivo quando 

o apelante demonstrar a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação”. 

A sugestão de alteração do texto do código de Processo Civil busca minimizar os 

efeitos da imensa morosidade da prestação jurisdicional causada por uma série de fatores, 

dentre eles: a excessiva litigiosidade, a falta de gestão do Poder Judiciário, a carência de 

servidores públicos, a falta de equipamentos apropriados para os servidores, além da própria 

legislação. Este trabalho busca apenas alterar a legislação vigente. Sabe-se que apenas com a 

melhora sistêmica de todos estes fatores haverá a tão sonhada efetividade da jurisdição.   

 

 

4.4 TRATAMENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

 

O Projeto do Código de Processo Civil (PLS 166/2010), acompanhando as 

tendências dos Códigos europeus já comentados (capítulo 3) tratou de excluir o efeito 

suspensivo como regra do recurso de apelação. 

                                                 
55 BRASIL. Lei n 5.869, de 11 jan 1973. Institui o Código de Processo Civil. Art. 520. 
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A proposta do artigo 928 possui a seguinte redação: Atribuído efeito suspensivo à 

apelação, o juiz não poderá inovar no processo; recebida sem efeito suspensivo, o apelado 

poderá promover, desde logo, a execução provisória da sentença. 

A inovação deste dispositivo, caso seja efetivamente aprovada, instituirá uma 

nova ordem no processo civil, qual seja, os recursos, salvo disposição legal em contrário, não 

impedem a eficácia da decisão. Na prática, aquele que teve seu pedido contemplado perante o 

juízo de primeiro grau não necessitará aguardar o julgamento de todos os recursos para iniciar 

a fase de execução. 

A regra ainda vigente impede o prosseguimento de qualquer etapa do processo, 

salvo quanto as hipóteses do juiz não receber o recurso no efeito suspensivo (artigo 520 e seus 

incisos).    

Segundo a proposta do Projeto, o apelante poderá obter o efeito suspensivo se 

provar a existência de risco de lesão grave ou de difícil reparação. Nota-se a existência de 

conceitos jurídicos indeterminados cabendo ao juiz, caso a caso, a prudente concessão de 

aludido efeito, vez que não há forma de descrever taxativamente todas as hipóteses de 

concessão de efeito suspensivo. 

Na hipótese de aprovação do texto que retira o efeito suspensivo como regra do 

recurso de apelação, permitindo que as sentenças, tenham eficácia imediata, caberá á parte 

vencedora a iniciativa de requerer a execução provisória em autos apartados, instruindo-a com 

todos os documentos necessários e cabíveis, uma vez que os autos originais serão remetidos 

ao Tribunal objetivando o julgamento do Recurso de apelação.    

A exposição de motivos do Código de Processo Civil cita que os trabalhos deste 

novo diploma deveriam obedecer a cinco principais objetivos: 

- Estabelecer expressa e implicitamente verdadeira sintonia fina com a 

Constituição Federal; 

- Criar condições para que o juiz possa proferir decisão de forma mais rente à 

realidade fática subjacente á causa; 

- Simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade de subsistemas, 

como, por exemplo, o recursal; 

- Dar todo rendimento possível a cada processo em si mesmo considerado; 

- Imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando-lhe mais coesão. 

Em linhas gerais, o Projeto do CPC busca tornar o processo mais eficiente! O 

princípio da razoável duração do processo ganhou extrema valorização. A observância do 
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terceiro objetivo demonstra a preocupação com a demora e a complexidade no julgamento dos 

recursos. 

A alteração dos efeitos do Recurso de Apelação promoverá uma verdadeira 

revolução na dinâmica da tramitação dos processos, conferindo a tão esperada celeridade 

processual. 
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5 CONCLUSÃO 

O tempo é considerado um fator determinante no mundo jurídico. A longa 

duração do processo causa para a imensa maioria das partes, uma sensação de descrédito e 

desconfiança da própria atividade estatal bem como da atuação dos advogados, dos juízes e de 

todos aqueles que atuam no Poder Judiciário.  O tempo provoca efeitos maléficos à parte que 

possui razão na lide na medida em que o resultado obtido pela sentença de primeira instância 

não poderá ser usufruído imediatamente pela parte vencedora.   

Conforme a análise dos casos apresentados, observamos que os vencidos atuam 

estrategicamente visando a retardar a duração do processo. Em muitos casos, as empresas 

mais acionadas são citadas para responder demandas repetitivas, como por exemplo: os 

bancos respondem centenas de ações cujos pedidos versam sobre a suposta inclusão indevida  

do nome dos consumidores em cadastros restritivos de crédito, as concessionárias de serviço 

público respondem sobre os supostos cortes indevidos nos serviços de luz, gás e telefone, as 

administradoras de cartão de crédito são citadas para apresentar contestação em centenas de 

ações cujos pedidos versam sobre a cobrança abusiva de juros, ou seja,  as infrações 

cometidas por estas empresas são as mesmas e os resultados dos processos apresentam farta 

jurisprudência sobre cada um destes temas.  Estes réus, litigantes habituais, manipulam 

estrategicamente o processo para prorrogar ao máximo o tempo de duração da demanda 

fazendo com os autores aguardem por anos o resultado final do processo, que na maioria das 

vezes, repita-se, já é conhecido por todos. Por outro lado, constata-se que a probabilidade do 

credor causar danos de difícil reparação ao devedor é muito menor do que a de não receber 

aquilo que lhe é devido, vez que a sentença de primeira instância já apreciou o pedido 

formulado para julgar procedente sua pretensão.  

Alguns outros fatores refletem diretamente sobre o tempo de duração dos 

processos uma vez que estes litigantes habituais são patrocinados por grandes bancas de 

advocacia que realizam contratos de honorários definindo que uma parte dos honorários são 

cobrados mensalmente enquanto o processo estiver em curso. Em outras palavras, quanto 

maior o tempo de tramitação de um processo maior é a remuneração dos advogados. Por outro 

lado, quando estes litigantes habituais são as instituições financeiras ou administradoras de 

cartão de crédito vê-se que a intenção de prorrogar o tempo de duração de uma demanda 

cinge-se ao fato de que a condenação imposta pelo Judiciário que implica no cômputo de 

juros legais e correção monetária fixada é muito inferior a cobrança de juros mensais pela 
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utilização de cartão de crédito ou no caso do empréstimo pessoal. Estes são alguns 

argumentos lançados que comprovam a complexidade na aferição do razoável tempo de 

duração do processo.  

Como advogado, até os dias de hoje, jamais consegui explicar para um cliente as 

razões para a imensa demora no julgamento da maioria dos processos em que atuo. Existem 

situações inusitadas que refletem a dinâmica deste momento, dentre elas posso citar: 

- Apesar de advogar há mais de 11 anos jamais consegui concluir uma demanda 

ajuizada no âmbito da Justiça Federal. Destaca-se que esta informação descarta a atuação no 

JUIZADO ESPECIAL FEDERAL; 

- Atuo em processos que foram distribuídos perante as Varas competentes antes 

do meu ingresso no Curso de Graduação em Direito da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro. Nestes casos, muitos advogados foram considerados incompetentes e foram 

obrigados a substabelecer os poderes outorgados, outros faleceram e não puderam concluir o 

trabalho; 

- Advoguei em alguns processos distribuídos perante a Justiça do Trabalho que 

possuem a inacreditável característica de apresentar três substituições processuais para julgar 

o pedido de um trabalhador que teve seu contrato de trabalho rescindido em meados dos anos 

80, ou seja, o próprio reclamante faleceu, posteriormente seus filhos e em alguns casos até 

mesmo alguns netos. As demandas foram ajuizadas há mais de trinta anos e não há como 

prever um prazo para a conclusão destes processos. 

Por estes e outros motivos, a ideia primordial do trabalho foi a de minimizar os 

efeitos deletérios do tempo, sem promover perdas das garantias constitucionais de ampla 

defesa, devido processo legal e principalmente, mantendo a segurança jurídica do sistema.  

Efetividade da prestação jurisdicional e segurança jurídica são valores basilares da 

Constituição Federal. Estes valores não devem e a não podem ser considerados antagônicos, 

muito pelo contrário, pois decorrem diretamente do Princípio do Devido Processo Legal. 

Retirando-se o efeito suspensivo como regra do recurso de apelação, manteremos 

a garantia de que o perdedor exercerá o direito de recorrer ao segundo grau de jurisdição  

(segunda instância). Contudo, o vencedor gozará de uma execução provisória e prosseguirá 

em vários atos importantes do processo. 

A permissão dada ao credor para que satisfaça provisoriamente a pretensão 

reconhecida pelo juiz de primeira instância é um meio de proteger e assegurar a efetividade da 

prestação jurisdicional. Para isso, deve-se atentar que esta permissão não significa uma carta 
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branca para a prática todo e qualquer ato que o beneficie imediatamente e que cause prejuízos 

diretos e irreparáveis ao devedor.   

Obviamente, o legislador do Código de Processo Civil projetado já previu a 

necessidade de caução no caso do vencedor que deseje prosseguir com alguns atos da fase de  

execução, como por exemplo, levantar a penhora feita em conta corrente do perdedor, sem o 

julgamento do recurso de Apelação ou aquele que pretende levar um bem a leilão e embolsar 

a quantia depositada pelo arrematante, ou seja, aquele vencedor que insistir em prosseguir 

com os atos da fase de execução deverá prestar uma garantia e responderá objetivamente 

pelos danos causados ao devedor se o recurso de apelação deste for provido.  

Esta dissertação pretendeu apresentar uma proposta com o fito de reduzir o tempo 

de duração do processo sem mitigar os diretos constitucionais assegurados no nosso sistema 

jurídico, invocando a supressão de apenas um efeito do recurso de apelação que poderá gerar 

resultados positivos para a esmagadora massa de processos cujos efeitos estão suspensos a 

espera do julgamento do Recurso de Apelação e posterior retorno dos autos ao Juízo de 

origem.  
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