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1. PROCESSO CIVIL MODERNO

Quando, no Século XIX, o direito processual civil ganhou foros de ciência

autônoma, uma das grandes preocupações dos processualistas foi a de vincular o

procedimento ao princípio da oralidade. O sistema processual então vigente, herdado do

direito comum (medieval) era basicamente escrito e o uso das audiências se fazia apenas para

solenizar situações procedimentais, sem nenhum proveito prático para a solução da causa.

Desconhecia-se a audiência com funções concentratórias, para abreviar a um só  tempo a

instrução, o debate e o julgamento. O processo era totalmente sujeito ao princípio dispositivo,

de sorte que sua movimentação dependia sempre da iniciativa da parte, ao mesmo passo em

que se impunha a realização de sucessivas e constantes audiênci as, para atos irrelevantes

como acusação da citação, proclamação da revelia, formação da litiscontestação, abertura da

instrução probatória, publicação de decisões etc.

Ansiava-se por maior e mais efetiva participação do juiz no comando do

processo e por uma solução mais rápida e mais econômica para a obtenção do provimento

jurisdicional. E para tanto a idéia que empolgava os processualistas de então foi resumida no

apelidado princípio da oralidade. No entanto, o que se almejava não era voltar aos tempos

romanos primitivos em que o processo se formava, se desenvolvia e se encerrava, perante o

magistrado, por meio de declarações de vontade puramente orais.
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A oralidade moderna, na verdade, representa um complexo de idéias e de

características que se compõe p ela conjugação de vários sub-princípios, os quais podem ser

destacados, interpretados e aplicados também separadamente. Mas, uma vez concatenados

dão ao processo atual o seu aspecto particular. São eles os princípios da concentração, da

mediação, da identidade fisica, do juiz e o da irrecorribilidade das interlocutórias.

Nesse sentido, explicam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE

ANDRADE NERY que o moderno princípio da oralidade, pelo qual tanto se bateu

CHIOVENDA nos princípios do Século XX, “consiste no c onjunto de sub-princípios que

interagem entre si, com o objetivo de fazer com que seja colhida oralmente a prova e julgada

a causa pelo juiz que a colheu. Compõem a oralidade: a) a identidade fisica do juiz; b) a

prevalência da palavra falada sobre a escri ta; c) a concentração dos atos processuais na

audiência; d) a imediação do juiz na colheita da prova (colhe diretamente, não deixando os

advogados dirigirem perguntas às testemunhas); e) a inapelabilidade, em separado, das

decisões interlocutórias”.

2. AS DECISÕES INTERLOCUTÓRI AS E O PROBLEMA DE S UA RECORRIBILIDADE

Para os corifeus da oralidade o procedimento, para cumprir rápida e

economicamente a missão do devido processo legal, consubstanciada na justa composição do

litígio, deveria percorrer seu iter sem  o tumulto dos recursos contra as decisões

interlocutórias.

Como se sabe o processo se traduz numa relação dinâmica em cujo seio se

abrigam múltiplos atos das partes e do juiz, todos unificados pela meta final de alcançar o

provimento jurisdicional por me io do qual se logrará a solução definitiva do litígio. Os

litigantes, portanto, podem ter interesses contrariados não apenas pelo provimento final, mas

também durante a marcha procedimental, a cada momento em que o juiz, para fazer evoluir a

movimentação do feito, tenha de resolver incidentes ou questões que não importem encerrar a

relação processual.

Nessa ordem de idéias, os atos decisórios do juiz são a sentença e as decisões

interlocutórias. Por aquela, o magistrado pratica ato destinado a encerrar a r elação processual,
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julgando ou não o mérito da causa (CPC, art. 162, §1º). Fala -se, portanto, em sentença

terminativa e sentença definitiva. Pelas decisões interlocutórias, o ato judicial não busca pôr

fim ao processo, mas, sim, superar os incidentes que s e opõem à sua marcha normal. Consiste,

pois, a decisão interlocutória, na definição legal, em ato decisório “pelo qual o juiz, no curso

do processo, resolve questão incidente”, sem extingui -lo (CPC, art. 162, § 2º).

Para qualificar-se como interlocutória,  não importa a natureza da matéria

enfrentada pela decisão. Tanto questões processuais como materiais podem exigir solução

durante a evolução da marcha processual. Ao enfrentá -las, sem pôr fim ao processo, o juiz as

solucionará sempre por meio de decisões interlocutórias. O ato de exclusão de um

litisconsorte em favor do qual se reconhece a prescrição ou a decadência, por exemplo, é

decisão de mérito, mas se o processo prossegue contra outros litisconsortes, o juiz não terá

proferido sentença e sim decisão ínterlocutória. Por outro lado, se a decisão declara extinto o

processo por carência de ação ou falta de algum pressuposto processual, o caso será de

sentença, pouco importando não tenha sido solucionado o mérito da causa.

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.

Dessa simplificação da conceituação da sentença e da decisão interlocutória,

decorre uma simplificação, também, do sistema recursal: das sentenças cabe sempre apelação,

e das interlocutórias, sempre agravo.

O problema, porém, localizou-se no gigantesco volume de agravos que, diante

da livre recorribilidade das interlocutórias, veio a congestionar os  tribunais de segundo grau

de jurisdição. O princípio da oralidade continua sendo um desafio para o legislador

contemporâneo.

Para enfrentar esse grave inconveniente, sucessivas reformas do Código de

Processo Civil têm sido intentadas. E para se compreend er o que se passa com o regime atual

das interlocutórias e ensaiar algum remédio para enfrentar o excesso de agravos que conturba

a instância recursal, é preciso voltar a atenção para a história do agravo.
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3. BREVE HISTÓRICO DO AG RAVO NO DIREITO LUSO-BRASILEIRO

Já no direito romano vigorava o recurso de apelação, cujas origens exatas são

controvertidas, mas que se apresentava perfeitamente consolidado no período da cognição

extra ordine, com efeito suspensivo e devolutivo. Seu cabimento, contudo, era limitad o às

sentenças. Não se aplicava, portanto, às decisões interlocutórias.

Na Idade Média, o Direito Canônico e o Direito Intermédio expandiram o uso

da apelação permitindo-o amplamente tanto contra as sentenças como contra as

interlocutórias. Isto, naturalmente, complicava e eternizava os processos, porque o efeito

devolutivo importava a remessa dos autos ao órgão recursal, inviabilizando a marcha normal

do feito, antes de lograr-se o provimento final almejado.

Várias reações se fizeram necessárias para min imizar ou tentar reduzir os

efeitos indesejáveis dos excessos da recorribilidade das interlocutórias, por meio de

expedientes restritivos, com que se buscava preservar a celeridade processual.

Em Portugal, durante séculos se manteve a apelação como recurs o manejável

contra todas as decisões de primeira instância, fossem elas sentenças ou interlocutórias. Os

excessos foram tantos que Afonso IV, no Século XIV, resolveu proibir as apelações das

interlocutórias, com poucas exceções.

O noinen iuris do “agravo”  surgiu naquela ocasião. É que, não podendo apelar

para que o processo subisse à instância superior, as partes reclamavam, fora dos autos, ao rei,

a quem pediam a cassação das interlocutórias que lhes causavam agravo (i.e, prejuízo). Com o

tempo, o nome agravo, de representativo do objeto da impugnação, passou a designar o

instrumento utilizado para veicular a própria impugnação.

A partir de então, o que não se permitia impugnar pela apelação era impugnado

por meio do agravo. A história, porém, registrou, desde a institucionalização do recurso de

agravo, várias oscilações quanto ao seu uso, que em Portugal nunca chegou a ser admitido

indiscriminadamente para toda e qualquer interlocutória.
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Nas ordenações Afonsinas, apenas se admitia apelação contra interlo cutórias

que extinguissem o processo e impedissem o julgamento de mérito (situação que

modernamente se designa como sentença terminativa, e que hoje se submete, como outrora ao

recurso de apelação) (Ord., Liv. III, Tit. 72, §5). As decisões não terminativa s só eram

recorríveis quando causassem “dano irreparável”.

O agravo por instrumento surgiu da necessidade de o recurso não embaraçar o

andamento do processo. Processando -se fora dos autos, estes não precisavam subir à instância

recursal e, assim, o recurso não gozava da eficácia suspensiva própria da apelação, podendo o

feito prosseguir em seu curso na instância de origem.

Com as Ordenações Manuelinas, concebeu -se o agravo no auto do processo,

destinado à impugnação das interlocutórias relativas à “ordem do processo e menos

gravosas”. Nesses casos, o agravo ficava retido no bojo dos autos e só seria examinado pela

instância recursal quando o processo subisse por força de eventual apelação (Ord., Liv. III,

Tit., 54, §8).

O Código de Processo Civil portuguê s atual limita o cabimento dos recursos de

apelação e agravo a valores superiores à alçada do tribunal de cuja decisão se recorre, salvo

algumas exceções expressas (art. 6.780). O agravo, porém, não sobe imediatamente à

instância superior, a não ser nos ca sos taxativamente enumerados no art. 734º. Fora deles, o

agravo sobe junto com a apelação ou outro recurso que após ele haja de subir à instância

recursal (art. 735º).

O agravo de instrumento, portanto, é exceção. A regra é o agravo retido, ou de

“subida diferida”, na linguagem lusitana.

4. DIREITO COMPARADO

Os códigos modernos em regra não conferem recorribilidade às decisões

interlocutórias da forma ampla com que o faz o Código de Processo Civil brasileiro.

www.abdpc.org.br


www.abdpc.org.br

Como já se observou, o Código português tem com o 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 condiçõe s 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, in dependentemente de julgamento do

mérito, a não ser que exista alguma previsão especial na lei (NCPC, art. 544).

5. O AGRAVO NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

O Código de Processo Civil brasileiro de 1.939 não consagrou a livre

recorribilidade das interlocutórias . O agravo de instrumento era de incidência limitada aos

casos enunciados em lei, e apenas muito excepcionalmente se lhe atribuía efeito suspensivo.

Também de forma restrita se enumeravam os casos em que o agravo seria processado “nos

autos do processo”, ou seja sem subida imediata para a instância superior devendo ser

apreciado como preliminar de futura apelação (CPC, 1.939, arts. 842 e 843).

Como muitos eram os casos de decisões não agraváveis ou recorríveis sem

efeito suspensivo, era comum o apelo dos l itigantes a meios impugnativos esdrúxulos, como a

correição parcial e, principalmente, o mandado de segurança. Diante desse quadro prático, o

legislador de 1.973, ao editar o Código atual, afastou -se do princípio da oralidade e,

praticamente, desprezou o sub-princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, e autorizou o

agravo de instrumento para “todas as decisões interlocutórias”.

Para não se pôr em total confronto com o princípio da oralidade, tão

prestigiado pela moderna processualística, o Código d e 1.973 estipulou a não suspensividade

do processo como sendo a regra básica do agravo de instrumento. Dessa maneira, mesmo

subindo imediatamente, o recurso não seria embaraço ao prosseguimento da marcha do
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processo na instância de primeiro grau. Na prátic a, porém, a situação não era bem essa. A

formação do instrumento, a cargo do juízo a quo era penosa, lenta e onerosa, de modo que o

resultado era o tumulto e a paralisação de fato da seqüência processual. Pela demora do desate

da questão oriunda da interlocutória, o agravante acabava por lançar mão do mandado de

segurança para se valer da liminar obtida em segunda instância, com que se suspendiam os

seus efeitos até o julgamento do agravo. Esse regime, portanto, era causa de

congestionamento do foro em 1º e  2º graus, com o gravíssimo inconveniente de propiciar a

instauração simultânea de dois procedimentos em torno do mesmo incidente: o agravo e o

mandado de segurança.

O propósito do Código de 1.973, que era o de evitar o uso do mandado de

segurança contra interlocutórias não foi atingido. Aumentaram -se os agravos de instrumento e

persistiu a prática da ação de segurança para atribuir -lhe o efeito suspensivo que o Código, em

regra, lhe negava. O princípio da oralidade e o da economia processual restaram

completamente frustrados.

6. AS REFORMAS DO CPC DE 1.973

Diante do redondo fracasso da sistemática implantada pelo CPC de 1.973, a Lei

n0 9.139, de 30.11.95, introduziu profunda reforma no procedimento do agravo de

instrumento:

a) o recurso passou a ser interponível diretamente junto ao Tribunal de segundo

grau (CPC, art. 524);

b) ao relator se conferiu poder para, em liminar, suspender os efeitos da

interlocutória, quando constatado o perigo de dano grave e difícil reparação para o agravante

(CPC, art. 527, II).

Com isto, a primeira instância foi totalmente aliviada dos encargos do

processamento do recurso. A segunda instância também foi aliviada, embora não totalmente,

dos mandados de segurança paralelos ao agravo e que se empregavam apenas para conseguir

efeitos suspensivos que o sistema primitivo do recurso não previa.
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Adveio, porém, um gravíssimo congestionamento do segundo grau de

jurisdição: as partes, animadas pelo acesso fácil à instância recursal e pela esperança de

suspender de plano a decisão interl ocutória adversa, passaram a recorrer sistematicamente de

todo e qualquer decisório da espécie. A avalanche de agravos atingiu proporções inusitadas,

ingurgitando as pautas de julgamento dos tribunais.

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.

Várias medidas se intentaram em sucessivas reforma s do CPC, para tentar

minimizar o sério problema da segunda instância:

a) Pela Lei nº 9.756, de 17.12.98, atribuiu -se poder ao relator para negar

seguimento liminarmente ao agravo descabido e até para julgá -lo pelo mérito, quando

manifestamente inadmissível ou improcedente (CPC, art. 557). A medida foi de escassa

repercussão prática porque se assegurou ao recorrente inconformado o direito de um novo

agravo para forçar o julgamento coletivo do órgão de segundo do grau (CPC, art. 557, § 1º) .

b) Pela Lei n.º 10.352, de 26.12.2001, finalmente, se conferiu ao relator o

poder de ordenar a conversão do agravo de instrumento em agravo retido, ordenando sua

remessa ao juízo de 1º grau, para apensamento ao processo principal, quando não se tratar de

provisão jurisdicional de urgência ou não houver perigo de lesão grave e de difícil ou incerta

reparação (CPC, art. 527, II).

Mais uma vez, a medida se revela tímida, porque ao recorrente se assegura o

direito a novo agravo para forçar julgamento do agravo de instrument o pelo colegiado e evitar

sua conversão em agravo retido (CPC, art. 527, II).

O regime do agravo continuou frouxo e excessivamente liberal. Ao invés de

forçar o uso do agravo retido nos casos não urgentes, a reforma conferiu apenas uma

faculdade para o relator, quando o que se impunha era uma atitude muito mais firme, que se

limitasse a franquear o agravo de instrumento apenas par aos casos de “urgência” ou de
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“perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação”. Fora desses casos especiais, o agravo

retido não seria mais uma faculdade , mas um imperativo legal.

Convencendo-se o relator de que a parte estaria usando o agravo de

instrumento sem o pressuposto da urgência e do risco de dano grave iminente, a conversão em

agravo retido não seria faculdade , mas imposição da lei. Não haveria, por isso, de conferir -se

agravo interno à parte para questionar sua deliberação singular.

Aí, sim, o agravo de instrumento voltaria ao papel que historicamente sempre

lhe coube e os tribunais ficariam aliviados dos exce ssos que hoje se verificam.

Já nos primeiros tempos de vigência do CPC de 1.973, TOMÁS PARÁ FILHO

fizera ponderada e procedente advertência, que, infelizmente, até hoje o legislador não soube

acolher:

a) “Não se nos afigura afeiçoado à melhor doutrina, n em aos fins práticos do

processo civil, o cabimento amplo ou indiscriminado do agravo de instrumento, relativamente

a todas as decisões interlocutórias”;

b) Não merece aplausos a sistemática do Código de permitir o agravo retido, “a

critério exclusivo do agravante”, sendo mais recomendável o sábio casuísmo do Código

anterior;

c) “Impõe-se nova alteração do texto do Código (...), para que se definam,

convenientemente, em nuinerus clausus, as hipóteses de agravo de instrumento, assim se

restabelecendo o fio da tradição do direito nacional e acatando a melhor lição doutrinária na

matéria”.

Segue a mesma linha de orientação o pensamento e BARBOSA MOREIRA,

para quem a solução ideal não é nem a de impedir draconianamente o recurso das

interlocutórias, nem a de liberar indiscriminadamente tal recurso. O desejável seria que a lei

limitasse o agravo de instrumento às hipóteses “de verdadeira urgência no reexame”,

demarcando-se, por exclusão, o cabimento do agravo retido”. Assim, o agravo de instrumento

ficaria reservado “exclusivamente para os casos em que fosse mesmo inadiável a subida da
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questão ao conhecimento do tribunal”. Pois, conclui o processualista, “a aceleração do

andamento do processos é aspiração generalizada e premente”; e “não se pode dizer que a

multiplicação dos agravos de instrumento haja trazido qualquer contribuição positiva nesse

sentido” .

Em suma: a lei pode ser pródiga ou liberal com a admissibilidade do agravo

retido, que nenhum embaraço causa à marcha e economia do processo, mas não pode sê -lo em

termos de agravo de instrumento, pelos evidentes transtornos que o excesso de recursos da

espécie acarreta aos tribunais de segunda instância.

Na verdade, a minimização do uso do agravo retido, e a exagerada liberação do

uso do agravo de instrumento, causam prejuízo não apenas à celeridade do processo em que o

recurso é interposto, mas a todo o desempenho do tribunal de segunda instância. Não é, à

evidência, apenas aquele feito, mas são todos os demais em tramitação perante o tribunal que

ficam afetados pelo congestionamento gerado pelo incomum e desnecessário volume de

agravos, tanto os de instrumento como os internos, que deles derivam.

CONCLUSÕES

A amplitude que se deu, em nosso direito processual, ao cabimento

indiscriminado do agravo contra to das as decisões interlocutórias contraria a história do

recurso e a experiência do direito comparado.

A recorribilidade das interlocutórias por meio de instrumento deveria continuar

limitada a casos expressamente previstos em lei, como os de prisão civil,  levantamento de

dinheiro e alienação de bens litigiosos e aqueles em que se comprovasse inequivocamente o

perigo de dano iminente grave e de dif ícil reparação, cuja prevenção não possa aguardar o

julgamento final da causa.

Pela Lei nº 10.352/2.001, deu -se oportunidade ao relator de evitar o

processamento do agravo de instrumento, dando -se preferência à forma de agravo retido se a

impugnação não revelar urgência para solucionamento. Penso, porém, que ao invés de
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instituir uma faculdade para o julgador, se deva estatuir, de forma mais categórica, que a regra

é o agravo retido e que o agravo de instrumento é medida restrita às hipóteses da lei.

Para evitar abusos, duas medidas poderiam ser adotadas:

a) a decisão do relator de converter o agravo de instrumen to em agravo retido

deveria ser irrecorrível;

b) se por outras vias, como o mandado de segurança, o agravante tentasse

burlar a forma do agravo retido e não obtivesse sucesso estaria ipso facto sujeito a penalidade

de litigante temerário.

A longa experiência brasileira, durante a vigência do CPC de 1973 e suas

remodelações, tem demonstrado que a luta por impedir o emprego do mandado de segurança

paralelamente ao agravo de instrumento tem sido contraproducente, pois acabou por

congestionar a instância recursal com mais numerosos incidentes do que os representados pela

antiga praxe. A cada medida que se toma para reduzir o trâmite do agravo de instrumento, um

novo agravo interno é instituído. Dessa maneira, além do estímulo ao uso indiscriminado do

agravo de instrumento diretamente formulado perante o tribunal múltiplos agravos internos

foram franqueados à parte, que assim se julga com o direito de sempre ter a seu dispor um

pronunciamento do colegiado de segunda instância sobre o cabimento, ou não, do agravo  de

instrumento, assim como sobre seu objeto (a impugnação da interlocutória).

Talvez o maior rigor na seleção dos casos de admissão do agravo de

instrumento e o exercício, não da faculdade, mas do poder de convertê -lo necessariamente em

agravo retido, sem possibilidade de novo recurso, seja mais interessante do ponto de vista

prático do que a sistemática preocupação de evitar as possibilidades de uso do mandado de

segurança.

Se o volume de agravos de instrumento descabidos, aliados aos agravos

internos que o insucesso dos primeiros acarreta é muito maior que o dos antigos mandados de

segurança - que sempre foram excepcionais porque sujeitos a requisitos mais sérios que os

dos agravos internos -, já seria tempo de pensar em voltar ao risco de conviver com o

mandado de segurança durante a tramitação mais bem policiada dos agravos.
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No Brasil, infelizmente, não se cultiva a técnica salutar da estatística na vida

forense. Nunca se pode, por isso, quantificar, com rigor e precisão o efeito concreto dos

remédios processuais inovados. No entanto, o clamor dos tribunais de 2º grau contra o volume

dos agravos de instrumento e seus incidentes, após as últimas reformas do CPC, parece

evidenciar que algum excesso houve, ou alguma imperfeição técnica se registrou nas med idas

legislativas de combate ao mandado de segurança complementar ao agravo.

Quem sabe não se deva temer tanto o manejo do mandamus na espécie? E

quem sabe se mesmo com o risco de enfrentar ações de segurança em segundo grau, um maior

rigor na exigência da forma retida para o agravo não seria o caminho aconselhável para

reduzir o volume da repercussão em 2º grau das impugnações recursais relativas às decisões

interlocutórias de 1º grau de jurisdição?
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