PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO NO NOVO REGIME DO AGRAVO
Henrique Araújo Costa•
1. Introdução - 1.1. Concentração x antecipação de tutela - 1.2. Princípio da concentração:
enfoque epistemológico - 1.3. Concentração e poder: entre o processo e a filosofia - 2. O
novo regime procedimental do agravo - 2.1. A retenção como regra: rol exaustivo x
exemplificativo? - 2.2. Possibilidade de decisão irrecorrível: invasão de competência? - 2.3.
O mandado de segurança como corretivo sistemático - 2.4. Retenção nas sentenças
agraváveis e princípio da correspondência - 3. Remodelação teórica e inovação
procedimental - 3.1. Concentração e valorização da sentença - 3.2. Tensões sistemáticas
entre teoria e procedimento - 4. Conclusão - 5. Referência

1. Introdução
Alterações na lei processual, como as da Lei 11.187/05, sempre ensejam uma
safra de comentários doutrinários sobre a procedimentalidade a ser instituída.
No entanto, passada a novidade – momento em que os interessados pelo
direito processual já tiveram acesso às novas regras – há uma carência
reflexiva e a instalação de uma expectativa sobre como os tribunais
interpretarão tais normas. E esse é o momento atual de estudo sobre o recurso
de agravo, no qual os interessados já tiveram notícia das inovações
legislativas, mas não sabem ao certo como elas serão aplicadas ou quais
corretivos jurisprudenciais serão desenvolvidos no propósito de adequá-las à
sistematicidade processual ditada pelo Poder Judiciário.
Diante desse quadro, se de um lado, já não é mais cabível apenas explicar
superficialmente a procedimentalidade instituída; de outro, revela-se
pretensioso, para não dizer impossível, prever o futuro. Assim, a abordagem
possível dentro de uma honestidade científica e criativa, resume-se a fornecer
elementos para uma reflexão crítica que supere a lição procedimental sem,
contudo, qualquer ambição previdente. O primeiro passo, nesse sentido,
parece passar pela exposição de motivos da lei, da qual se extrai de seu
segundo item: “Sob a perspectiva das diretrizes estabelecidas para a reforma
da Justiça, faz-se necessária a alteração do sistema processual brasileiro com
o escopo de conferir racionalidade e celeridade ao serviço de prestação
jurisdicional, sem, contudo, ferir o direito ao contraditório e à ampla defesa.”1
É assim que abandonamos o plano das regras para ingressar no plano dos
princípios e da interpretação sistemática, possibilitando uma reflexão
consciente sobre o significado das alterações procedimentais sobre o recurso
de agravo. Em síntese: qual é a real dimensão teórica das alterações do
recurso de agravo? Sabemos, por hora, sob o prisma procedimental, que tais
alterações consistem na explicitação da regra da retenção e da irrecorribilidade
da decisão que a determina, mas não sabemos ao certo o que significarão tais
modificações em face de uma teoria geral dos recursos, pautada por princípios
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embebidos em uma certa sistematicidade. No propósito de responder a tal
pergunta faz-se necessário, embora visemos à superação de uma análise
procedimental, a retomada de fundamentos desse jaez. Antes disso, no
entanto, permita-se uma primeira abordagem ao princípio que pavimentará
nosso caminho.
1.1. Concentração x antecipação de tutela
No processo, ocorre uma concentração dos atos decisórios na medida em que
as decisões acerca dos pontos relevantes tendem a ocorrer na sentença, que é
um provimento jurisdicional de natureza definitiva. Em sentido contrário, ocorre
desconcentração quando as questões são decididas em pontos diferentes do
processo, acarretando uma valorização das decisões interlocutórias. A opção
por um ou por outro deriva de uma ponderação de princípios: de um lado, o
princípio da concentração2, que privilegia uma tutela mais lenta e, ao menos
teoricamente, fundada em um conhecimento mais profundo sobre a lide; de
outro, um princípio de imediatidade, que exige soluções mais ágeis, ainda que
provisórias e baseadas em uma apreciação mais superficial.
No processo brasileiro, o principal momento de desconcentração ocorreu em
meados da década de 1990, quando foi universalizada a antecipação da tutela,
ícone das primeiras etapas da reforma do processo. Porém, há elementos
tradicionais de desconcentração, como a admissão de decisões liminares em
alguns procedimentos específicos, como os mandados de segurança e os
processos cautelares. Esses provimentos liminares, contudo, foram pouco
valorizados quando da confecção do atual código de processo, datado da
década de setenta.
Sem que fosse possível prever a relevância que os provimentos antecipatórios
viriam a assumir, nosso código instituiu a recorribilidade ampla das
interlocutórias, que, naquele momento, obviamente não diziam respeito à
antecipação de tutela, mas somente à resolução de questões incidentais e de
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Embora o princípio da concentração não seja dos mais lembrados pelos processualistas, Ruy
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provimentos liminares de caráter não-satisfativo. A preocupação da época era
sistematizar a recorribilidade das interlocutórias, autorizando o amplo uso do
agravo, o que deixava pequenos espaços para outros procedimentos de
impugnação de decisões incidentais, como a correição parcial e o mandado de
segurança.
Essa ampliação do uso do agravo representou uma reformulação da regra do
código de 1939, segundo a qual o agravo era cabível apenas nos poucos casos
previstos em lei e não era dotado de efeito suspensivo. Nesse sistema, havia
uma concentração tanto das decisões (concentradas nas sentenças) quanto
dos recursos (concentrados na apelação). Assim, a redação inicial do código
de 1973, em nome da garantia do duplo grau de jurisdição, desconcentrou o
sistema recursal (universalizando o agravo), mas em um sistema no qual as
decisões de caráter satisfativo eram concentradas nas sentenças.
Assim, embora o agravo tivesse amplo cabimento, ele não se voltava a
impugnar provimentos antecipatórios, que existiam apenas nos casos residuais
de liminares em cautelares satisfativas. Porém, quando o próprio processo
decisório foi desconcentrado, a ampla recorribilidade por agravo — inicialmente
prevista contra decisões interlocutórias de pouca carga decisória — veio a
combater a antecipação de tutela, dotada de alta carga decisória. Assim, não
se mudou o cabimento do agravo, embora tenha mudado, como reflexo da
desvalorização do princípio da concentração decisória, o tipo de decisão por
ele recorrível.
Esse descompasso fez continuar, a despeito do novo código, o uso do
mandado de segurança, pois o agravo ainda não previa a possibilidade
concessão de efeito suspensivo em seu bojo. Desnecessário dizer que esse
problema se asseverou cada vez mais com a proliferação de decisões
interlocutórias de alta carga decisória. Para evitar a necessidade de propor um
mandado de segurança com o objetivo de atribuir efeitos suspensivos a cada
agravo de instrumento, foi editada a Lei 9.139/95, que determinou fosse o
agravo interposto diretamente junto ao tribunal, conferindo poderes ao relator
para que suspendesse o provimento liminar impugnado.
Ironicamente, a sobrecarga dos tribunais não foi reduzida, pois, animadas com
a possibilidade de obtenção de efeito suspensivo, as partes continuavam a
interpor inúmeros agravos contra os provimentos de caráter provisório. Cabe
lembrar que essa prática deu-se num ambiente em que a celeridade passou a
ser algo cada vez mais premente, diante da morosidade instalada no Poder
Judiciário, que passou a sofrer também com o aumento do número de
demandas. Nesse momento, a reação dos tribunais veio por forma da Lei
9.756/98, que autorizou ao relator a julgar monocraticamente tais recursos, e
da Lei 10.352, que conferiu ao relator o poder de ordenar a conversão do
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agravo de instrumento em retido. Contudo, tais provimentos continuaram
sujeitos ao agravo interno3.
Somente em fase posterior, como em um diagnóstico de que as mudanças não
foram suficientes à redução do número de agravos, impôs-se sua retenção
como regra geral, sendo esse nosso tema de trabalho.4 Concretizou-se, assim,
a profecia de Tomás Pará Filho, para quem o regime do agravo, como
originalmente imposto pelo código de 1973, equivocou-se pelo cabimento
amplo e processamento à escolha do agravante quanto à sua retenção.5
Porém, essa profecia não se concretizou totalmente, pois o autor sustentou a
conveniência de que fossem definidas rigorosamente as regras de exceção ao
processamento retido — tema que será abordado adiante. Ao que tudo indica,
esse enfoque ortodoxo, carente de definições por regras, reflete um senso
epistemológico ultrapassado, cuja superação pode ser percebida
especialmente pela importância atual dos conceitos indeterminados, bem como
pela ótica de ponderação de princípios, o que será abordado a seguir.
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1.2. Princípio da concentração: enfoque epistemológico
Obviamente, o retrair e expandir de tais princípios não é assim tão simples
nem coerente, mas a exposição feita deve bastar, pois tem o mero propósito de
servir como uma breve contextualização do assunto. Caiba talvez nesse ponto
reflexão acerca de como os princípios e as regras devem ser interpretados pelo
processualista, de modo a ser possível perceber-se o princípio da
concentração como algo latente no código de 1973 desde seu início. Essa
modesta contribuição para a dogmática tem base no “modelo constitucional do
processo”6 – que vê um princípio como algo obrigatório, embora sujeito a
gradação.
Para evidenciar a idéia de cargas, nos socorremos de Alexy, que sustenta que
as regras são espécies de normas que ou se aplicam ou não se aplicam a um
caso — all or nothing fashion, na terminologia de Dworkin.7 A idéia central
desses autores é a de que, em face de um caso concreto, uma regra é ou não
aplicável a ele, de modo que ou a regra atribui um conseqüente ao suposto
fático, ou ela é absolutamente irrelevante ao caso. Em outras palavras: não é
possível que duas regras estabeleçam conseqüências jurídicas conflitantes
para o mesmo caso e, por via de conseqüência, se houver um conflito entre
regras, a única solução possível é a exclusão de uma delas, geralmente pelos
critérios de hierarquia, especialidade e anterioridade.8
Na ótica da ponderação, aplicável aos princípios, o mesmo não ocorre. Quando
dois princípios colidem, não é possível simplesmente excluir um dos pólos.
Neste caso, é preciso buscar uma solução que harmonize essas duas diretrizes
normativas. E, quando se decide que um princípio terá prevalência sobre outro
em um caso concreto, isso não implica a invalidade do outro princípio. Diante
disso, Alexy propõe o entendimento dos princípios como mandados de
otimização, de modo que o jurista deve escolher a interpretação que respeite
da melhor forma possível os princípios colidentes e otimize a aplicação de
ambos. Assim é que o jurista deve ponderar na tentativa de dar mais
efetividade a princípios colidentes que convivam no sistema jurídico, como é o
caso dos princípios da concentração (refletida pela retenção do agravo) e da
celeridade processual (refletida pela antecipação de tutela).
Como se percebe, essa teoria serve bem à fundamentação decisória do juiz,
pois possibilita a escolha entre opções normativas a serem aplicadas a um
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determinado caso. Sem prejuízo dessa utilidade, devemos nos valer dessa
dinâmica também para compreender a atividade legislativa e os limites
impostos por ela à fruição dos princípios – o que embasa as modificações
procedimentais como a agora analisada.
Aplicando a teoria dos princípios resumidamente proposta à ótica do legislador,
em exercício criativo, raciocinemos: no limite, a valorização do princípio da
concentração deveria levar ao processo instantâneo, o que seria certamente
impossível e, no mínimo, indesejável por reduzir a legitimidade do provimento.
Nota-se, com efeito, que essa situação de maximização simultânea das cargas
de concentração e celeridade é impraticável.9 A opção intuitiva que se abre,
diante dessa impossibilidade, consiste em estabelecer um provimento
concentrado que seja imposto após o curso do processo. No entanto, essa
opção feriria demasiadamente o princípio da celeridade.10 A questão complexa
revela-se em saber qual o tipo de processo deve ser imposto até que se
chegue ao provimento final de forma legítima; e qual o remédio o sistema deve
oferecer para que não se comprometa em demasia a celeridade.
Sob essa perspectiva, devemos perceber o novo regime do agravo como
derivado da opção legislativa de concentração dos atos decisórios, a despeito
de ser possível a antecipação de tutela. Essa tensão somente pode ser
abordada com uma reflexão um tanto “revisitada”11 do papel dos princípios e
das regras de direito – a qual se pretendeu oferecer, ainda que brevemente.
1.3. Concentração e poder: entre o processo e a filosofia
Abrimos nesse ponto um leque de abordagens complexas e pouco exploradas,
por exemplo, a análise do processo pela ótica do poder. Uma idéia interessante
é a de que o tempo no processo – o que obviamente se relaciona com os
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princípios da concentração e da celeridade – serve como legitimador da
imposição de um provimento. Assim é que uma decisão judicial, por mais
concentrada que seja, não pode prescindir do processo.
E o processo, sob essa ótica, não deve ser entendido como relação jurídica,
mas como instrumento de poder. Mais precisamente, a dogmática processual
possibilita o exercício do poder ao legitimá-la pelo procedimento. Isso acontece
pelos fatores tempo e ritual. Um regime adequado de utilização do tempo
(como a existência de prazos suficientemente longos) dá seriedade e
autoridade à decisão porque ele supostamente tornou possível o
desenvolvimento do contraditório, que é uma condição da legitimidade do
discurso decisório. E, durante esse tempo, são realizados uma série de rituais
que são entendidos como elementos de legitimação (citação, oitiva de
testemunhas, audiências, etc.). Nesse sentido, o processo é método
legitimador do exercício da autoridade judicial.12
Sob essa perspectiva, a instauração da regra de retenção modifica um ritual
importante (a possibilidade de recurso) e o tempo do processo (pois é preciso
esperar o momento da apelação para que o agravo retido seja avaliado). Com
isso, a retenção do agravo faz com que o advogado tenda a ver-se na posição
de dominado (pois perdeu parte de seu domínio acerca do tempo), o que o faz
resistir e argumentar de maneira rasa, dizendo que foi concedido poder demais
ao juiz.13 E esse fenômeno se acirra ainda mais quando é definida a
irrecorribilidade da decisão que toma o agravo como retido, pois isso significa
conferir ao juiz controle absoluto do tempo de julgamento da questão (o que
reduz o poder do advogado, na medida em que esse tempo era por ele antes
definido, pois cabia a ele escolher a modalidade de processamento do agravo).
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Dentre as várias abordagens ao processo, quase todas se inclinam por analisá-la sob
perspectiva interna à própria dogmática. O resultado desse enfoque é quase sempre muito
reduzido porque são todas descrições jurídicas do processo e que, por isso, não enxergam o
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(poder).
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decepções por submissão ao um rito. Esse rito, por meio de uma redução esquemática de
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subsistemas jurídico e social, levando a cabo o projeto de dominação num sistema maior
(sociedade). Uma abordagem mais extensa que essa evidentemente não cabe no presente
artigo, devendo ser tema para um próximo e melhor fundamentado. Embora não se debruce
propriamente sobre o processo, vale a leitura de Tercio Sampaio FERRAZ JR., Poder e direito, p.
15 e ss. Especificamente sobre processo, recomendamos Ovídio Baptista da SILVA. Os juristas
e o poder, p. 35 e ss.
13
Permita-se a imprecisão de usar a palavra poder em diferentes sentidos, tratando como se o
poder posse transferível. A rigor: “O poder deve ser analisado como algo que circula, ou
melhor, como algo que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está
nas mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. (...) Em outros termos,
o poder não se aplica ao indivíduos, passa por eles.” FOUCAULT, Microfísica (...), p. 183.
7

O pesquisador do direito, no entanto, ainda que advogado ou juiz, não pode
deixar de perceber o fenômeno na complexidade possível sob esse ponto de
vista. Devemos, assim, superar preliminarmente as críticas fundadas apenas
na defesa das posições processuais de advogado ou juiz, pois, do ponto de
vista do advogado, qualquer poder dado ao juiz é essencialmente indesejável
e, do ponto de vista do juiz, toda oportunidade de fala oferecida ao advogado é
impertinente e protelatória.
Ambas essas perspectivas são formas limitadas de trabalhar o problema,
possivelmente derivadas da limitação dos marcos artificiais da dogmática
processual e da falta de inclinação a uma abordagem mais aberta. O que se
propõe, ainda que de forma embrionária, é a ampliação de horizontes reflexivos
por um discurso mediador, que represente tanto uma dessacralização crítica do
processo quanto uma assimilação do conceito de poder pela teoria
processual.14 De uma forma mais consciente, poderíamos nos resumir à
questão: “De que regras de direito as relações de poder lançam mão para
produzir discursos de verdade?”15 Essa mera consciência põe por terra vários
dos argumentos rasos e tendenciosos, típicos tanto dos juízes quanto dos
advogados, ampliando o espectro de discussão.

2. O novo regime procedimental do agravo
Inicialmente, do ponto de vista procedimental, salta aos olhos a retenção como
regime obrigatório de processamento do agravo, a não ser que seja o caso de
“lesão grave e de difícil reparação”.16 Ou seja, o agravante tem o ônus de
demonstrar caracterizados os requisitos para a concessão de tutela de
urgência, para que possa obter – como que por antecipação da tutela recursal
– o direito ao processamento do seu recurso.
Que fique claro: a demonstração de tais requisitos está idealmente associada
ao seu processamento, e não ao mérito recursal propriamente dito. Ocorre,
contudo, por tratar-se de juízo irrecorrível, que a probabilidade de êxito no
mérito estará fatalmente associada à própria admissão do recurso interposto
pela forma de instrumento. Isso significa que o agravo admitido terá ao menos
alguma probabilidade de êxito no mérito. Do contrário, será inadmitido em
decisão irrecorrível, prejudicada a análise do mérito antes da prolação da
sentença.
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Cf.: FOUCAULT, Microfísica (...), p. 190 e ss.
Foucault, Microfísica (...), p. 179.
16
“A Lei 11.187/05 ratificou o escopo do legislador, no sentido de adotar como regra o agravo
retido, deixando a modalidade de instrumento destinada apenas quando houver necessidade
de tutela de urgência ou impossibilidade da retenção trazida pela inadmissibilidade da apelação
ou pelos efeitos advindos de seu recebimento.” Luis Henrique Barbante FRANZÉ, Agravo (...), p.
290.
15
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Cabe lembrar que a própria lei explicita duas hipóteses de incidência de
exceção à retenção, quais sejam, “nos casos de inadmissão da apelação e nos
relativos aos efeitos em que a apelação é recebida”. Quanto à primeira
hipótese, trata-se de agravo decorrente da decisão negativa de admissibilidade
da apelação emitida pelo juízo de primeira instância – o que se verifica quando
o recurso deixa de atender a algum dos requisitos de seu processamento, não
dizendo propriamente respeito ao mérito. Isso porque o mérito estaria, em
regra, precluso ao juiz que já encerrou seu julgamento17.
A decisão sobre os efeitos da apelação é ainda mais evidente nesse sentido,
pois não faz sentido postergar o processamento de um agravo que tem por
objetivo justamente impedir a consecução de efeitos da sentença já proferida.
São esses dois exemplos os contemplados objetivamente pela lei. No entanto,
a doutrina já aponta uma série de hipóteses em que a irrecorribilidade da
decisão em tela é igualmente inaplicável, tendo em vista que “existem questões
incidentes que são absolutamente independentes e estranhas ao objeto do
processo; a decisão judicial que se lhes dê em nada afetará a futura decisão
sobre o objeto do processo (quer diga respeito à admissibilidade, quer se refira
ao próprio exame do mérito), pois não têm qualquer vínculo com a questão
principal.”18
Vemos, assim, que as duas hipóteses concretas previstas como exceção à
retenção do agravo não apresentam grande dificuldade, reservada à primeira e
genérica quase toda a controvérsia — a qual englobaria, por exemplo, todas as
decisões interlocutórias do processo de execução. A razão é simples: “a
execução é atividade prática e constritiva que se destina à realização do direito
ou à satisfação do credor, e não à discussão da lide”.19 Assim, processo
executivo não é vocacionado a uma sentença de mérito, o que permite trânsito
ao agravo nele interposto, por tratar-se de lesão irreparável (na medida em que
não poderia ser reparada pelo julgamento do agravo como preliminar da futura
apelação, que não seria cabível).20
2.1. A retenção como regra: rol exaustivo x exemplificativo?
Há críticas no sentido de que o rol das exceções à retenção do agravo deveria
ser exaustivamente previsto em lei.21 Tais críticas baseiam-se numa opção pela

17

Nada impede, contudo, segundo nossa opinião, sua revisão nos casos em que se tratar de
erro de julgamento que envolva questões de ordem pública, pois insuscetíveis de preclusão.
18
O autor complementa a redação com um rol bastante rico de exemplos. Cf.: p. 28. Fredie
DIDIER JR., Questões controvertidas (...), p. 285.
19
Maria Elizabeth de Castro LOPES, O princípio do contraditório (...), p. 323.
20
“De resto, vale mencionar que das decisões interlocutórias proferidas em processo de
execução cabe agravo de instrumento, pois o agravo retido é incompatível com esse tipo de
processo.” André Pagani de SOUZA, O regime (...), p. 24.
21
“Fôssemos utilizar uma figura bíblica para analisar a Lei 11.187/2005, poderíamos dizer que
o legislador foi imprudente ao fazer sua construção sobre um terreno arenoso (consistente em
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pretensa segurança desse modelo. Ironicamente, isso impulsionaria sucessivas
reformas, pois o estabelecimento de modelos rígidos abre pouco espaço para a
sua adaptação judicial às novas situações, de forma que são exigidas novas
reformas legislativas para complementar ou modificar as anteriores. Assim, a
sucessão de modelos rígidos em si terminaria por gerar um processo fluido e
igualmente inseguro, na medida em esse esforço exigiria um contínuo processo
legislativo e uma constante incerteza judicial, pois os juízes sempre se veriam
frente a inovações legislativas cujos conteúdos ainda não teriam sido
estabilizados pela consolidação doutrinária e jurisprudencial. Infelizmente,
vivemos algo bem próximo disso, de tal modo que, não raro, é necessário
consultar o calendário para saber o que está em vigor.
Como se disse, a conseqüência desse modo de pensar são as inúmeras
reformas, que trazem em seu bojo um custo inerente à segurança, o que por si
só é indesejável. Ou seja, as reformas têm um custo marginal, não se devendo
abusar delas na tentativa de prever todas as hipóteses permissivas da retenção
ao agravo, porque esse é um caminho fadado ao fracasso, pois o legislador,
por mais criativo que seja, jamais será capaz de prever toda a contingência da
vida.
Tal argumento, no entanto, contraria o senso teórico dominante do
processualista, que insiste em tentar prever à exaustão as hipóteses de
exceção à regra. Essa postura metodológica revela que os processualistas, de
um modo geral, repugnam o exercício judicial como criador de norma concreta,
preferindo entendê-lo como desvelador da justiça para o caso concreto, o que
apenas seria possível por meio de um método que orientasse a aplicação
regras de direito aos fatos sujeito à sua cognição. Ou seja, essa crítica deriva
da crença de que as regras e suas exceções devem estar expressamente
previstas no texto da lei para que ela seja aplicável de forma objetiva — como
se a objetividade estivesse na fixidez das palavras da lei, e não a consolidação
dos sentidos operada pela doutrina e pela jurisprudência, que operam com
critérios dogmáticos que nenhum legislador pode derrogar com sua autoridade,
já que se tratam dos modos cristalizados de pensar o próprio direito.
2.2. Possibilidade de decisão irrecorrível: invasão de competência?
Outra crítica levantada pela doutrina consiste em que a decisão do relator que
determina a retenção de forma irrecorrível seria abusiva porque contrária à
antiga sistemática recursal. Em termos mais técnicos, tal crítica entende como
invasão de competência o julgamento monocrático irrecorrível de recurso
dirigido ao tribunal. Mais uma vez, a conclusão a respeito da pertinência da
crítica depende do modo pelo qual se vê o direito e sua tensão entre a teoria e

um conceito juridicamente indeterminado), e não sobre a rocha (consistente em rol taxativo de
hipóteses), expondo-as, assim, às enchentes e ventanias que o seu implemento prático trará.”
Heitor Vitor Mendonça Sica NASCIMENTO, O agravo e o “Mito de Prometeu (...), p. 209.
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a inovação legislativa. Assim, a resposta depende de sabermos se a inovação
legislativa pode contrariar a lógica teórica antes vigente.
Se considerarmos o sistema como interpretação da procedimentalidade
imposta, mostra-se possível a vedação de recurso contra a retenção do agravo.
De outro lado, a prevalência da teoria como algo superior à inovação
legislativa, embasaria resposta oposta. Ocorre que, postas nesses termos, a
ponderação é rasa e arbitrária, razão pela qual não se pode perder de vista o
ambiente de reforma pelo qual passamos para a análise da questão. Assim,
aparenta mais coerente admitir-se a possibilidade desse suposto cerceamento
em prol de uma reconstrução teórica, por meio da qual o pronunciamento
monocrático deve ser visto como emitido por um órgão do tribunal. Essa ao
menos seria uma justificativa de acordo com a ciência normal do processo.
A questão é interessante, não somente pelo seu reflexo prático, mas também
pela própria percepção da nossa estrutura judicial e sua delimitação de
competência como artifício legitimador da negativa de prestação jurisdicional.
Retoma-se o problema pela ponderação acerca da legitimidade, da força da
inovação promulgada e da possibilidade de forjar-se, a partir daí, uma teoria
que a ampare a qualquer custo. Revela-se, assim, uma tensão entre teoria e
procedimento, de tal sorte que os dois estratos se interpenetram moldando-se
mutuamente em busca de sua legitimação. Parece ser esse um enfoque
possível sob o Estado democrático de direito e a constitucionalização do
processo – ótica que revela a insuficiência da abordagem do caso pela simples
ótica da competência.
2.3. O mandado de segurança como corretivo sistemático
Para escaparmos das cogitações, cabe refletir sobre a experiência brasileira no
processo do trabalho e nos juizados especiais.22 Sob essa perspectiva, não
podemos ser simplistas a ponto de dizer que um sistema é melhor que o outro.
No entanto, é possível afirmar que a opção assumida nesses dois casos não é
tida como sistematicamente contrária à ampla defesa. Nesse sentido, basta
lembrar que foi desenvolvido corretivo jurisprudencial para casos extremos,
consistente na impetração de mandado de segurança, o que vem a confirmar a
regra da retenção como compatível com o sistema. O irônico é que o mandado
de segurança apresenta requisitos e procedimento bastante próximos aos do
próprio agravo interno – que foi retirado do sistema para o caso de retenção
forçada do agravo.
A impetração indesejável de inúmeros mandados de segurança é algo que
apenas a experiência demonstrará, pois os requisitos analisados para a
determinação da retenção já serão também bastante próximos ao que se
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Manoel Carlos TOLEDO FILHO. Recorribilidade das decisões (...). Segundo o autor, a opção do
processo trabalhista mostra-se feliz porque, em apuração estatística, o número de recursos é
ínfimo se comparado às ações trabalhistas.
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precisa demonstrar quando do pedido de processamento imediato do agravo –
o que, em tese, deve podar a ânsia nacional pela interposição de recursos.
Além disso, desestimulando ainda mais a impetração de mandados de
segurança, cabe lembrar que apesar de a lei tratar apenas dos requisitos de
urgência, o mérito certamente será intuído quando da análise sobre o regime
de processamento do agravo.
Deve ficar claro que não se trata aqui de defesa da impossibilidade de distinção
entre mérito recursal e requisitos para o processamento do agravo. A
constatação é outra: na prática judiciária, o juiz, mesmo quando analisa
requisitos do recurso, não perde de vista o mérito. A conseqüência prática é
que, embora se admita em tese o mandado de segurança, sua chance de êxito
será remota. Operacionalmente, nada se ganha, mas fica mais clara a opção
legislativa por um processo com menos incidentes e mais concentrado.
O mandado de segurança, nessa enseada, é claramente visto como algo
repudiado pelo sistema de retenção imposto ao agravo pelo legislador. De
outro lado, seu cabimento é inafastável por uma razão de horizontes muitos
mais amplos, principalmente calcados na necessidade de motivação dos atos
jurisdicionais. Assim, não podemos partir do princípio que uma decisão de
retenção de agravo seja um ato discricionário23 e, em vista disso, possa ser
imotivada, caso em que o mandado de segurança será cabível, não pelo mérito
do agravo, mas pela imotivação da retenção imposta. É o mandado de
segurança que renasce sob várias feições – seja no código de 1939, no de
1973 ou no ambiente das reformas – como reflexo do direito abstrato de ação e
garantia do Estado democrático de direito.24
2.4. Retenção nas sentenças agraváveis e princípio da correspondência
Talvez as sentenças agraváveis sejam um dos pontos mais sintomáticos das
tensões geradas entre uma pragmática razoável e uma teoria processual
hipostasiada. O caso clássico é o da extinção da reconvenção, que, segundo a
teoria processual dominante, extingue relação jurídica, gerando uma sentença.
No entanto, por razoabilidade da pragmática, tal sentença seria agravável.25

23

Esse é um conceito bastante complexo e que termina por exigir reflexão sobre uma teoria da
decisão; a necessidade de fundamentação das decisões judiciais; e a própria possibilidade de
uma resposta correta. No entanto, sendo impossível abordar o assunto satisfatoriamente,
devemos nos resumir a dizer que o ato discricionário é, em essência, um ato indiferente ao
direito. Assim a retenção do agravo não pode sê-lo, pois há grande probabilidade de que seja
altamente prejudicial. Sobre o assunto, indicamos Teresa Arruda Alvim W AMBIER, Omissão (...),
p. 360 e ss; Controle (...), p. 350 e ss.
24
As mesmas observações se aplicam também ao pedido de reconsideração, que, embora
sem cabimento legal, pode vir prestar socorro quando houver teratologia no provimento.
25
“Entretanto, existem determinadas hipóteses em que o pronunciamento, apesar de resolver
questão incidente, sem decidir a lide em definitivo, tem natureza jurídica de sentença, mas, por
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Tamanho descompasso não pode ser tolerado sem uma reflexão aprofundada,
pois admitir essa artificialidade – como se essa fosse uma mera exceção que
confirmaria a regra da teoria da ação fundada na relação jurídica processual –
subverteria as bases do uma teoria processual consistente, principalmente pela
ruptura do princípio recursal da correspondência. Cabe lembrar que a idéia
encampada pelo código de 1973 foi a de que a nova sistemática seria simples
o suficiente para esgotar racionalmente eventual dúvida sobre o cabimento
recursal, o que é extraído da exposição de motivos da nova lei e do cotejo
entre os atos recorríveis (art. 162 do CPC) e a sua correspondência recursal
(arts. 504, 513 e 522 do CPC).26
Tal esforço, no entanto, não foi totalmente bem sucedido. Nesse sentido, basta
retomarmos a clássica discussão processual, polarizada entre Nelson Nery Jr.
e Teresa Arruda Alvim Wambier, sobre como são classificados os provimentos
e estabelecido o cabimento recursal, se pela essência ou pela conseqüência.27
Abstraindo-se tal discussão e mantendo-se a linguagem do senso comum do
processualista, o que interessa para o fim desse texto é que o regime de
processamento do agravo retido seria completamente incompatível com essa
decisão reconhecida, em sua essência, como sentença.
Não bastasse a reflexão ter esbarrado nos pilares da teoria dos recursos e da
própria teoria da ação fundada na relação jurídica processual, complica-se em
vista da Lei 11.232/05, que modificou radicalmente o conceito de sentença.
Numa análise menos perfunctória, entretanto, essa modificação se mostra
pouco relevante, pois veio apenas justificar a possibilidade de o juiz exare
sentença de mérito e mantenha sua jurisdição sobre o feito em fase de
cumprimento de sentença – o que já existia no sistema para as condenações
de dar e fazer, sem que, contudo, viesse o remate teórico.28 De qualquer forma,
fica evidenciada a fragilidade da teoria fundada na existência da relação
jurídica processual como determinante para a classificação dos
pronunciamentos judiciais e seu respectivo cabimento recursal.

motivos procedimentais e em razão do momento processual, acaba por desafiar o recurso de
agravo.” Gilberto Gomes BRUSCHI e Antonio NOTARIANO JR, Agravo (...), p. 14.
26
“Esses dois fatores, a recorribilidade, de um lado, e a adequação, de outro, compõem o
requisito do cabimento para a admissibilidade do recurso.” Nelson NERY JR., Teoria geral (...),
p. 275.
27
A mencionada divergência tem fundo em que a autora defende que a decisão judicial se
classifica de acordo com seu conteúdo. O autor, por seu turno, destaca que essa classificação
remonta à sistemática revogada e que o regime vigente classifica os provimentos judiciais em
vista de sua conseqüência. Apesar disso, funcionalmente, a divergência doutrinária é menor do
que aparenta, já que pragmaticamente a autora admite casos de sentença que podem ser
agraváveis, como é o caso da extinção da reconvenção. Nelson NERY JR., Teoria geral (...), p.
238.
28
“Na verdade, o que se pretendeu foi explicitar o que já era pacífico, na doutrina e na
jurisprudência, ou seja, que, nas hipóteses previstas no arts. 267 e 269, o ato do juiz será
sempre uma sentença.” J.E. Carreira ALVIM e Luciana Gontijo Carreira Alvim CABRAL,
Cumprimento da sentença, p. 13
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Embora seja confessadamente artificial nossa saída, parece ser possível
lançarmos um marco funcional, baseado na definição de sentença a partir de
sua recorribilidade.29 Esqueçamos então toda essência, assumindo que mesmo
as ditas sentenças agraváveis estariam sujeitas à regra da retenção.
Certamente o problema se complica, pois a sedutora definição pela essência
facilmente justificaria o tratamento do agravo como exceção à forma retida,
pois seria, como se disse, um caso de sentença agravável. Sendo, no entanto,
rejeitada essa saída, fatalmente somos sujeitados à demonstração de previsão
genérica de “lesão grave e de difícil reparação”. A saída é teoricamente mais
difícil, porém mais consistente e igualmente possível no propósito de
demonstrar que as tais sentenças agraváveis não devem se submeter ao
processamento retido.

3. Remodelação teórica e inovação procedimental
Vê-se que a opção procedimental associa-se a uma opção teórica em favor da
“concentração” do julgamento. Ou seja, a idéia central é que a causa seja
decidida apenas uma vez e que possa ser decidida com amplitude e
profundidade de conhecimento. Esse não é um esforço isolado do Brasil,
ensina Teresa Arruda Alvim Wambier, ao indicar a irrecorribilidade das
interlocutórias nos Estados Unidos, França, Alemanha e Espanha. De outro
lado, indica a autora o regime visto na Itália e em Portugal, que padecem de
opções e problemas semelhantes aos nossos.30-31
O estudo comparado, no entanto, não se esgota com as indicações acima,
sendo indispensável a análise sobre o próprio modelo de organização judiciária
sob o qual se funda a lei procedimental e a cultura de cada país. Assim, não
podemos simplesmente abolir a recorribilidade, sendo que as decisões
interlocutórias continuam em profusão. Ou seja, a irrecorribilidade das
interlocutórias é uma face derivada da concentração. Para que a concentração
seja levada a sério é necessário que as próprias decisões interlocutórias

29

“A classificação legal dos atos decisórios não se faz em função da natureza das questões
solucionadas, mas do efeito que o ato do juiz tenha sobre a continuidade ou não da relação
processual.” Humberto Theodoro Júnior, O problema da recorribilidade (...).
30
Teresa Arruda Alvim W AMBIER, Os agravos (...), p. 88 e ss.
31
“Como já se observou, o Código português tem como principio o agravo de “subida diferida”,
sendo restrito a poucos casos o agravo de “subida imediata” .
Na França, igualmente, não há recurso generalizado para decisões interlocutórias. Em
princípio, estas se apresentam irrecorríveis. O recurso que pode levar decisão da espécie à
segunda instância é a apelação, que, entretanto, somente cabe em relação a decisões que,
embora apreciando questões processuais, hajam igualmente decidido “uma parte do principal”,
entendendo-se como principal também “as condições da ação” e as “exceções oponíveis” . É
possível, ainda, a apelação quando, ao decidir-se “parte do principal” ordena-se uma medida
de instrução, ou uma medida provisória” (NCPC, art. 544). As demais interlocutórias não
podem ser atacadas pela apelação, independentemente de julgamento do mérito, a não ser
que exista alguma previsão especial na lei (NCPC, art. 544).” Humberto Theodoro Júnior, O
problema da recorribilidade (...).
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tornem-se mais raras. Assim, a discussão passaria a ter foco na existência das
decisões, e não na sua mera recorribilidade imediata.
Talvez atualmente essa seja a modificação possível, na medida em que
apenas futuramente os tribunais poderão vir a se debruçar cada vez mais sobre
as apelações do que sobre os agravos. E apenas nesse ponto é que se poderá
discutir legitimamente a eliminação de decisões interlocutórias – talvez porque
nesse ponto o processo seja até mais célere em decorrência das modificações
mais recentes. Dentro do cenário atual, no entanto, e das expectativas que os
advogados nutrem por um sistema pautado pela ampla defesa, parece ser essa
a opção possível, resumida à restrição do trânsito do agravo para casos
excepcionais.
3.1. Concentração e valorização da sentença
Outro aspecto curioso dessa novidade consiste em que se revela uma
preocupação maior com a sentença e, via de conseqüência, com o juiz de
primeiro grau. Nesse sentido, cabe lembrar que, embora a lei preveja a
irrecorribilidade da retenção do agravo, tal medida não traduz aumento de
poderes para o relator, e sim para o juiz de primeiro grau. Basta notar que a
inovação não altera a possibilidade de antecipação de tutela meritória recursal,
o que já é um poder consolidado do relator. A inovação, na verdade,
transparece o respeito que deve merecer a sentença de primeiro grau e, bem
assim, as decisões interlocutórias.
Há risco, é bem verdade, consistente em o processo ser moldado
demasiadamente em favor do autor que ganha a antecipação de mérito. Por
isso a necessidade de que o provimento antecipatório seja restrito e sempre
bem fundamentado, sob pena de comprometer todo o sistema judiciário na
medida em que passe a se pautar pela possibilidade de decisão teratológia.
Ora, o sistema há sempre de ser pensado pela regra, e não pela exceção.
Assim, parece acertado o propósito de dar lugar de destaque ao provimento de
primeiro grau. No fim, essa é uma opção ideológica resultada da frustração do
mito de que “a falta de contato entre o julgador e as partes é compensada com
a pluralidade das idéias que se apresentam no debate travado no órgão
colegiado e a fiscalização recíproca entre seus membros.”32

32

Bruno Dantas NASCIMENTO, Inovações na regência (...), p. 74. Discordamos da posição do
mencionado autor, que cita a pluralidade de idéias, o debate e a fiscalização recíproca como
contrapesos da falta de contato entre o julgador e as partes. Nossa discordância tem fundo em
que atualmente o tribunal está longe de ser o espaço ideal para o debate. Não é sem razão a
importância que se dá ao juízo de primeiro grau pelas novas alterações, e não o contrário.
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3.2. Tensões sistemáticas entre teoria e procedimento
A opção legislativa pela retenção do agravo não transparece coerência em face
dos projetos de lei pendentes, bem como das novas alterações processuais.
Isso é mais uma conseqüência do modelo de reforma homeopática escolhido
para a lei instrumental.33 Assim, se não podemos buscar a essência de um
espírito reformador – idiossincrático a cada lei – podemos, ao menos, identificar
uma prática reiterada no sentido de inibir os recursos de decisões
interlocutórias. Tal perfil é notadamente identificado nas lei sugeridas por
associações de magistrados, com tratada por esse texto.34
Lança-se como fundamento desse esforço a sobrecarga de alguns tribunais
estaduais, o que é tão evidente quanto legítimo.35 Perde-se de vista, no
entanto, a existência de Estados que não padecem tão gravemente desse mal.
A despeito disso, tais Estados não perdem necessariamente com a lei moldada
para o caos, pois seus tribunais podem adotar postura mais flexível na
admissão dos agravos com processamento imediato.
Nesse ponto deixamos vazar uma incompatibilidade do sistema federativo de
organização judiciária com a obrigatoriedade da existência de uma lei
procedimental comum, o que termina por enfraquecer o controle supostamente
objetivo da norma realizado pelos tribunais superiores. É provável, então, que
tais tribunais tomem postura tolerante diante da possível diversidade de
interpretação dos dispositivos de lei, derivada de uma realidade igualmente
diversa, levando à “estadualização” do direito federal.36

33

“O estatuto processual em vigor se inspirou na idéia de uma reforma profunda. Para evitar as
transigências das soluções consensuais, havidas como fatais à fidelidade aos princípios, o
trabalho compreendeu a elaboração de um estatuto completamente novo. E, de fato, reformas
parciais transformam a lei em caleidoscópio com as mais diferentes orientações.” Araken de
ASSIS, Cumprimento da sentença, p. 3.
34
“Esta lei 11.187/2005 foi a primeira sancionada, de uma séria de projetos remetidos ao
Congresso pelo Poder Executivo em dezembro de 2004, no assim chamado “Pacto de Estado
em Favor de um Judiciário mais Rápido e Republicado”, sob sugestões do Instituto Brasileiro
de Direito Processual – IBDP, da Associação Brasileira de Magistrados – AMB, da Associação
de Juízes Federais – Ajufe e de juristas e outras instituições. O projeto desta lei terá decorrido
basicamente de proposta da AMB (...)” Athos GUSMÃO CARNEIRO, Do recurso de agravo (...), p.
38-39.
35
“O congestionamento que se procurou evitar em primeira instância se deslocou para a
segunda instância. De qualquer modo o alongamento do processo como um todo e o
distanciamento da solução final da causa continuaram desprestigiando a prestação
jurisdicional.” Theodoro Júnior, O problema da recorribilidade (...).
36
“O controle da legalidade das decisões judiciais, com base em lei federal, proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça, é promovido de forma difusa, sendo realizado diante de cada
decisão judicial impugnada perante aquela Corte, não havendo, pois, vinculação obrigatória ao
entendimento esposado a respeito do correto significado da lei federal aplicada na solução da
controvérsia. (...) No sistema federativo, a lei representa o liame que une todos os entes
federados e, por isso, ela deve ter primazia no ordenamento jurídico nacionalmente aplicado.
Do contrário, caso fosse facultada a cada unidade federada a livre interpretação das normas
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Seja como for, por tudo o que se expôs no propósito de uma reflexão mais
consciente, devem-se evidenciar as tensões entre a teoria do processo e o
procedimento instituído. Remodelada, a teoria será vista simultaneamente
como reflexo e sustentáculo do novo procedimento imbuído pelas reformas. Do
contrário, a teoria deveria ser legítima o suficiente para obstar as novas
imposições legislativas – o que aparentemente não se verifica, revelando a
falência dos argumentos normais levantados em favor de um rol exaustivo de
exceções à retenção e da invasão de competência consistente na emissão de
um provimento singular irrecorrível que verse sobre a mesma matéria.

4. Conclusão
Uma remodelação teórica capaz de atender à inovação procedimental que
tornou regra a retenção do agravo exige uma valorização do princípio da
concentração, o que implica a valorização da sentença como momento
processual condensador da carga decisória antes diluída por todo o processo.
Assim, essa mudança acarreta um fortalecimento do papel do magistrado de
primeira instância, ainda que persistam os poderes do relator sobre o mérito e
o tempo no processo.
Porém, essa reforma não ataca o cerne do problema, consistente na
proliferação das decisões interlocutórias e no longo tempo decorrido até que
sobrevenha a sentença. Houve uma concentração recursal que não foi
acompanhada por uma concentração decisória, de tal forma que se atacou
apenas o resultado, restingindo a recorribilidade sob o argumento de que a
pendência de inúmeros processos nos tribunais inviabilizava a fiel prestação
jurisdicional.
Ou seja, atacou-se o efeito, e não a causa, potencializando tensões não
somente existente entre os princípios da concentração e da celeridade, mas
também relacionadas aos princípios do duplo grau e da ampla defesa. Tanto é
assim, que são esses os argumentos apresentados para a admissão do
mandado de segurança como corretivo sistemático da imposição de retenção
ao agravo.
É preciso ter em mente que os princípios da celeridade e da concentração não
são intrinsecamente contrapostos. Existe, em verdade, uma tensão valorizada
pelo fato de que, em nome da celeridade, foram realizadas várias reformas
legislativas voltadas à construção de provimentos imediatos, como foi o caso
da universalização da possibilidade de antecipação de tutela. Porém, a
celeridade também pode ser percebida como a imposição da busca de modos

nacionais pelos Poderes locais, ter-se-ia a “estadualização” do direito federal. Donde decorre a
necessidade de existirem tribunais nacionais para assegurar a validade uniforme das leis
federais para todos os cidadãos a elas sujeitos.” José SARAIVA, Recurso especial (...), p. 65 e
88.
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mais rápidos de um provimento definitivo, que se encontra diluído em decisões
interlocutórias satisfativas e atrasado por agravos com efeito suspensivo.
Prospectivamente, a concentração recursal estabelecida pela presente reforma
pode diminuir essa tensão entre celeridade e concentração, criando condições
para que, no futuro, uma efetiva concentração decisória venha a limitar os
incidentes no processo e melhorar a qualidade da fundamentação das
sentenças. Além disso, ela pode contribuir para que os tribunais, ante a
diminuição do número de agravos, tornem-se aptos a julgar satisfatoriamente
as apelações. E, talvez com uma enorme dose de otimismo, consideramos que
a possibilidade de julgar mais atentamente as apelações, associada à regra de
retenção dos recursos de índole extraordinária, deve possibilitar também o
aprofundamento da análise desses recursos pelos tribunais superiores,
melhorando globalmente nosso sistema recursal.
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