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RESUMO 

O presente trabalho busca trazer uma análise sobre a PEC do Ministro Cezar Peluso que visa 

incluir o art. 105-A e 105-B na Constituição. Analisar, ainda, a opinião da comunidade 

jurídica a esse respeito e esclarecer qual o papel do duplo grau de jurisdição no contexto. 

O artigo inicia com o paradigma do direito processual, conhecendo o duplo grau de jurisdição 

e a duração razoável do processo. Logo em seguida, analisa-se a problemática dos graus de 

jurisdição, seguindo-se pela dos recursos extraordinário e especial para, na sequência, 

conhecer a PEC e possibilitar a verificação dos prós e contras, ao que se seguem as 

conclusões colhidas. 
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ABSTRACT 

This paper seeks to bring a critical analysis of the PEC of Justice Cezar Peluso which seeks to 

include art. 105-A and 105-B in the Constitution, also consider the opinion of the legal 

community about this and clarify the role of the double degree of jurisdiction in context. 

The article begins with the paradigm of procedural law, knowing the two levels of jurisdiction 

and reasonable duration of proceedings. Soon after, it explores the issue of levels of 

jurisdiction, followed by extraordinary appeal and special feature to following to know the 

PEC Resources and permit verification of the pros and cons, the following conclusions drawn. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os paradigmas do conhecimento científico em matéria de direito estão em constante 

movimento. A defesa do princípio de que não há sociedade sem direito, ubi societas ibi jus, 

muda o foco do entendimento para o próprio homem, invertendo-se o paradigma para ubi jus 

ibi societas, o direito deve voltar sua atenção para a sociedade, caso contrário perde sua razão 

de existência.  

As garantias de defesa contra a intervenção do Estado devem, rigorosamente, ser 

mensuradas e criticadas, a fim de que se construa uma efetiva evolução e dinamicidade da 

ordem jurídica, na cautela de não tolher nenhum direito fundamental. É nisso que se justifica 

o presente estudo. 

A demora dos julgados compromete a credibilidade do Estado frente à sociedade, o 

clamor social aumenta, pressionando os parlamentares a aprovarem leis cada vez mais 

rigorosas, isso tudo em um circulo vicioso que não deixam os operadores do direito enxergar 

a raiz do problema: a problemática não está no rigor, mas na sua efetividade.  

O presente trabalho busca trazer uma análise crítica sobre a proposta de emenda à 

Constituição do Presidente do STF Ministro Cezar Peluso que visa incluir os art. 105-A e 

105-B na Magna Carta, por meio do III Pacto Republicano sugerido na abertura do ano 

judiciário 2011. Busca-se, ainda, analisar a opinião da comunidade jurídica a esse respeito e 

esclarecer qual o papel do duplo grau de jurisdição no contexto. 

A metodologia empregada foi a de proceder a uma revisão bibliográfica acerca do duplo 

grau de jurisdição e do princípio da duração razoável do processo bem como o contexto do 

direito processual e institutos relacionados à PEC, valendo-se para tanto de doutrinas, 

legislações, paper e artigos correlatos.  

 Inicialmente, será abordado o paradigma do direito processual no Estado Democrático 

de Direito para, num segundo tópico, conhecer o princípio do duplo grau de jurisdição, 

seguindo pela análise da duração razoável do processo. Depois, será analisada a problemática 

dos graus de jurisdição, seguindo-se pela análise dos recursos extraordinário e especial para, 

na sequência, conhecer a PEC dos Recursos e possibilitar a verificação dos prós e contras, ao 

que se seguem as conclusões colhidas. 

 

1. PARADIGMAS DO PROCESSUAL BRASILEIRO 
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 Pessoas diferentes se relacionam a todo instante com necessidades e interesses 

diversos. A desigualdade entre essas relações pode, indiferente de suas intenções, gerar 

vantagens maiores para um lado em detrimento do outro. Essas vantagens, porém, devem ser 

limitadas por um teto, segundo Icillio Vanni, quando afirma que “por um complexo de 

condições próprias da vida social, alguns podem, agindo com plena liberdade, receber mais ou 

menos do que a justiça queria que lhes fosse atribuída” (apud ABREU 2006, p.281). 

 A função do direito, no conceito de CINTRA e col., é função ordenadora. [...] “de 

coordenação dos interesses que se manifestam na vida social, de modo a organizar a 

cooperação entre pessoas e compor os conflitos que se verifiquem entre seus membros.” 

(2007, p.25). Pode-se concluir dos ensinamentos que a ordem jurídica harmoniza as relações 

sociais almejando ao mínimo de sacrifício, porém sempre haverá sucumbente e sucumbido. 

 A pura existência do direito não tem por si só o condão de dirimir os conflitos que 

podem existir entre as pessoas. Entra em cena o exercício da jurisdição para apaziguar os 

ânimos e declarar o melhor direito às diferentes situações que ocorrem no meio social. “Pela 

jurisdição, como se vê, os juízes agem em substituição das partes, que não podem fazer justiça 

com as próprias mãos.” (CINTRA e col, 2007, p.29). 

Nessa busca, porém, independente de a pessoa ter o não ter direito ao bem pretendido, 

a jurisdição deve ser exercida em tempo. No entendimento de MENDES e col.: 
A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma 

direta a idéia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a 

proteção da dignidade da pessoa humana, na medida em que permite a 

transformação do ser humano em objeto dos processos estatais. (2009, p.545) 

Os paradigmas do conhecimento científico em matéria de direito estão em constante 

movimento. A defesa do princípio de que não há sociedade sem direito, ubi societas ibi jus, 

muda o foco do entendimento para o próprio homem, invertendo-se o paradigma para ubi jus 

ibi societas, o direito deve voltar sua atenção para a sociedade, caso contrário perde sua razão 

de existência. No raciocínio de CINTRA e col. 
Como tem sido dito, já não basta encarar o sistema do ponto-de-vista dos 

produtores do serviço processual (juízes, advogados, promotores de justiça): é 

preciso levar em conta o modo como os seus resultados chegam aos consumidores 

desse serviço, ou seja, a população destinatária. (2007, P. 49) 
 Maior mal que a sucumbência é a indecisão e ainda a sensação de impunidade e 

demora. A pacificação é o escopo magno da jurisdição e, por conseqüência, de todo o sistema 

processual. 
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2. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

  

No pensar crítico do direito, têm-se dois fundamentos básicos que dão equilíbrio à 

efetiva jurisdição. Por um lado, tem-se o peso para o juiz de representar o Estado na relação 

tríplice processual; de ponderar o caso apresentado, valorar as provas, sentir a verdade através 

da oitiva de testemunhas e julgar correto, pois em suas mãos está, por vezes, o destino das 

pessoas. Contrapondo-se ao primeiro fundamento está a demora dessa decisão que torna a 

relação processual dispendiosa e sacrificante em face do judiciário.  

Quando ocorre um fato que atinge direito de alguém, angustia maior não é de ter o 

prejuízo em si, mas, antes, a problemática que será para resolver, o tempo, o sacrifício, 

levando, por vezes, este indivíduo a aceitar a injustiça que lhe foi acometida.  

A demora dos julgados compromete a credibilidade do Estado frente à sociedade, o 

clamor social aumenta, pressionando os parlamentares a aprovarem leis cada vez mais 

rigorosas, isso tudo em um circulo vicioso que não deixam os operadores do direito enxergar 

a raiz do problema: a problemática não está no rigor, mas na sua efetividade. 

Por influência da Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto São José da 

Costa Rica, e do próprio Estado Democrático de Direito foi positivado, através da EC n. 

45/2004, o inc. LXVIII, art. 5°, CF; o princípio da duração razoável do processo como direito 

fundamental e cláusula pétrea. Como assevera CINTRA e col. 
A indefinição de situações das pessoas perante outras, perante os bens pretendidos e 

perante o próprio direito é sempre motivo de angústia e tensão individual e social. 

Inclusive quando se trata do próprio jus punitionis do Estado.(2007, p.26). 
Conclui-se dessa lição que não se pode dissociar proteção judicial efetiva de prazo 

razoável. Ao Estado urge a adoção de medidas destinadas a lubrificar as engrenagens do 

processo, investindo em modernização e simplificação, bem como, no campo metajurídico, 

analisar criticamente o modus operandi do judiciária a fim de alcançar os anseios da 

sociedade em prazo razoável. 

 

3. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 

Como asseverado alhures, o juiz carrega o ônus de representar o Estado, sendo figura 

maior da justiça. Não se podem dar qualidades humanas ao Estado. Este deve ser um Ente 
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acima de qualquer suspeita, por gozar de fé pública, sendo o detentor da palavra final quando 

há contendas no meio social. Como coloca BECCARIA,  
[...] só a necessidade constrange os homens a ceder uma parte de sua liberdade; daí 

resulta que cada indivíduo só consente em pôr no depósito comum a menor porção 

possível dela, isto é, precisamente o que era necessário para empenhar os outros a 

mantê-lo na posse do resto. (2000, p. 17). 

Há que se fazer, contudo, uma análise mais realista do Estado e em particular do Poder 

Judiciário.  Deve-se entender que o Estado, que visa em síntese ao bem comum, é formado 

por pessoas, estas falíveis. Uma decisão proferida por um agente público (em análise o juiz) 

pode não ser acertada, ou por errores in judicando ou errores in procedendo, se assim nunca 

ocorresse esse agente não seria humano. 

É nisso que se justifica o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e por consequência o 

instituto dos meios de impugnação das decisões.  

 O duplo grau garante a possibilidade de reavaliação da decisão do juiz de primeiro 

grau por um órgão colegiado de grau superior. Defende que toda decisão do juiz monocrático 

deve ser revista. Esse dever para o Estado é, em verdade, uma faculdade das partes, em vista 

do princípio da voluntariedade.  

O duplo grau de jurisdição é um modelo perfeitamente completo para proferir decisões 

acertadas. É como o médico competente que estudou para tanto e dá o diagnóstico a um 

paciente. Caso o paciente tenha receio do que foi proferido, em casos menos complexos, pode 

pedir um reexame ou uma segunda opinião para médicos de mesma especialidade (resposta a 

Embargos infringentes Lei 6.830/80 ou Recurso Inominado Lei 9.099/95).   Tratando-se, 

porém, de caso mais complexo, o paciente também pedirá uma segunda opinião, só que, no 

caso do direito, o Estado estabelece por lei: essa segunda opinião é colegiada e proferida por 

Desembargadores de capacidade provada pelo tempo e por mérito. É como se a segunda 

opinião fosse desde logo diagnosticada por uma junta médica a serviço do cidadão. Busca este 

modelo garantir a melhor justiça e sua eficácia, pois duas instâncias bastam. 

Existe discussão em torno de saber se o duplo juízo de mérito é fundamental para a 

boa administração da justiça e se constitui direito fundamental.  

 

3.1. Argumentos a favor do duplo grau 

 

Os que acreditam ser o princípio do duplo grau um direito fundamental fazem 

interpretação literal do art. 5°, inc. LV, CF, visto que trata expressamente de recurso e, como 
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direito fundamental, constitui cláusula pétrea. Justifica-se ainda pela falibilidade do juiz, pois, 

embora capacitado e de notório saber jurídico, não escapa da condição de ser humano passível 

de erro ao julgar. A não existência do duplo grau poderia aumentar a quantidade de decisões 

injustas. Fortalece ainda esses argumentos um subproduto do duplo grau que mesmo 

intuitivamente pressionaria o juiz de primeiro grau a ter mais zelo ao proferir sentenças em 

vista de ter seu trabalho reapreciado por órgão superior. 

 

3.2. Argumentos contra o duplo grau 

 

Os que militam não ser o duplo grau um direito fundamental interpretam a palavra 

recurso do art. 5°, inc. LV, CF, como todos os meios de se garantir a ampla defesa. Todas as 

ferramentas de defesa. A doutrina, ao conceituar recurso, inicia em sentido amplo como “todo 

meio empregado pela parte litigante a fim de defender o seu direito.” (TEODORO JUNIOR, 

2010, p.565). 

 Defendem a valorização da função do juiz monocrático que é perfeitamente capaz de 

fazer justiça nas matérias de sua competência. Ele irá ponderar o caso apresentado e proferir o 

que sente, fundamentando suas razões, pois em suas mãos está por vezes o destino das 

pessoas.  Pode o tribunal cometer injustiças ao julgar casos com interpretação contrária à do 

juiz monocrático. Na lição de MARINONI e ARENHART,  
[...] não se pode dizer que o juiz mais antigo, que não teve qualquer contato com as 

partes e com as provas, é necessariamente aquele que está em melhores condições 

de decidir. [...] uma dupla revisão sempre implica maior gasto de tempo e que a 

demora sempre prejudica a parte que espera por solução. (2010, v.2, p.498) 
Embora intuitivamente haja um controle da atividade do juiz por existência do recurso, 

esta ferramenta não deve existir com esse intuito. Não deve ser o recurso, em instância 

superior, o controlador da função do juiz, é papel de uma corregedoria, que deve acompanhar 

possíveis maus passos dados pelo judiciário sem comprometer a marcha célere de que precisa. 

   

4. A DISCUSSÃO CONTINUA. TERCEIRO E QUARTO GRAUS? 

 

É ampla a discussão sobre o duplo grau ser uma ferramenta da boa jurisdição. Parece 

mais acertado que, embora não tenha fundamento constitucional, faz-se importante o duplo 

grau para a distribuição da justiça, em particular no Brasil por dimensões continentais.  
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Ressalte-se, contudo, que bastam duas instâncias. O Brasil apresenta uma 

multiplicidade dos graus de jurisdição que, embora não sejam intituladas doutrinariamente 

como terceira e quarta instâncias, fazem suas vezes em algumas hipóteses.  

O I Relatório Supremo em Números da Faculdade Getúlio Vargas do Rio de Janeiro 

informa: “O Supremo não se comporta como um só tribunal, mas sim como três cortes 

distintas fundidas na mesma instituição, um tribunal com três personas.” (FGV, 2011, p.13) 

Essas atividades se dividem em Corte Recursal, Corte Ordinária e Corte Constitucional. O 

relatório demonstra que quase 92% dos casos de 1988 até 2009 são de natureza recursal.   
Quantitativamente, portanto, o Supremo não é uma “corte constitucional” no 

sentido original em que esse tipo de instituição foi pensada. Em números absolutos, 

está muito mais próximo de uma “corte recursal suprema. (FGV, 2011,p.21) 

A origem desses recursos chama a atenção: 44% dos processos têm origem nos 

tribunais regionais federais e 29% nos tribunais de justiça dos estados; os juizados especiais, 

cujo princípio fundamental é a oralidade ficou em terceiro lugar com 8%. 
86% dos casos julgados no STF representam um triplo grau de jurisdição, que não é 

previsto nem no texto constitucional, nem na interpretação constitucional que 

considera obrigatório o duplo grau de jurisdição. (FGV, 2011, p.34-35) 
Com o advento da EC n.45/2004 que trouxe ao ordenamento brasileiro institutos como 

a súmula vinculante e o pressuposto específico da repercussão geral para interposição de RE, 

em menos de três anos, o número de processos cai de mais de 111 mil ao ano para cerca de 30 

mil. Mesmo com a queda dos recursos interpostos, os resultados ainda são altos, pois o 

relatório prevê que a queda está se estabilizando e ainda superam os 10 processos por dia útil 

de cada ministro. (FGV, 2011, p.58) 

Além de um alto volume de processos, o supremo direciona suas energias para 

questões repetitivas e não direcionadas à sua função principal.  
Conforme dados disponíveis no site do STF, desde o segundo semestre de 2007 até 

2011, a soma de REs e AIs com preliminar de repercussão geral alcança os 78.500 

processos, que foram classificados em 373 matérias diferentes. Ou seja, com 373 

julgamentos, todos os 78.500 processos poderiam ser devolvidos para seus tribunais 

de origem, para julgamento. (FGV, 2011, p.60) 

Desse volume o STF conseguiu julgar aproximadamente metade dos recursos com 

preliminar de repercussão, pendendo o restante ainda em julgamento. 

Os usuários desses recursos se concentram em poucos, União, Estados e Municípios. 

O grande usuário do STF é o governo, onde os três primeiros do ranking representam mais de 
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50% dos processos do Supremo Recursal, quais sejam, Caixa Econômica Federal, União e 

INSS. (FGV, 2011, p.68) 

Há que se ressaltar ainda que o instituto da repercussão geral, não obstante seu sucesso 

em reduzir o número de recursos, não necessariamente deu celeridade ao tramitar dos 

processos. A admissão do recurso deve ser interposta preliminarmente e o Supremo deve se 

manifestar. Conforme constatado em estudo, ocorre de metade estar pendente. Passarão meses 

ou anos só para o termino do juízo de admissibilidade. Em palestra no IASP, o Presidente do 

STF Ministro Cezar Peluso desabafou que, só no ano de 2010, início de sua gestão, indeferiu 

trinta mil recursos que, no seu entendimento, não deveriam estar na corte suprema. Dos 

impugnados, afirmou que houve confirmação em resposta aos agravos regimentais 

interpostos. (BRASIL, TV justiça, março de 2011) 

Um dado relevante do estudo, afirma que é alto o índice de não provimento e de não 

conhecimento dos recursos apresentados ao STF, embora não se tenham divulgados números 

concretos. (FGV, 2011, p. 70). O site Consultor Jurídico divulgou os seguintes dados: 
Números do CNJ, divulgados em 2010 e referentes a 2009, demonstram que o 

índice de recorribilidade após decisão da Justiça Estadual é de 33%. De 1,430 

milhão de acórdãos publicados pelos Tribunais de Justiça, 473 mil foram objetos de 

recursos para o Superior Tribunal de Justiça ou para o STF. Conforme os mesmos 

dados, o índice de reforma nos tribunais superiores é de 22,5%. De 112 mil 

recursos julgados, 25 mil foram providos. Esses dados quanto à reforma não 

abarcam números de oito tribunais, inclusive do maior do país e responsável por 

um em cada três recursos remetidos a Brasília: o TJ de São Paulo. (PINHO e col., 

2011) 

Constata-se dos números, que 80% dos recursos direcionados ao STF e STJ são 

impugnados. Há que se ter cautela em conhecer dos casos que chegam aos tribunais 

superiores, pois é natural uma parte sair insatisfeita e buscar sempre chegar às últimas 

consequências em seus direitos recursais 

Registre-se, que os recursos extraordinário e especial, podem ser recebidos em seu 

efeito suspensivo, embora em tese não o tenha. Isso dá margem à interposição de recursos 

protelatórios que acabam ampliando faticamente os graus de recurso. O que deveria ser 

extraordinário passa a ser a regra.  

  Não será a quantidade de análises que deixará a decisão mais acertada, mas sim o 

compromisso com a efetividade da justiça. Expressão desse sentimento o Ministro Cezar 

Peluso, fez suas as palavras do Ministro Sepúlveda Pertence, “Nós temos, infelizmente, o 

poder de errar por ultimo.” (BRASIL, TV justiça, março de 2011) 
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5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL 

  

Remontando-se ao direito romano o instituto recursal veio surgir no terceiro sistema 

processual, o processo extraordinário, nas palavras de TABOSA, “A unificação das duas 

fases, o juiz oficial, a representação direita das partes, o jus appellationis são inovações a 

serem introduzidas pelo processo extraordinário.” (2007, p.353)  

Entende a doutrina que, não obstante o berço do direito brasileiro seja de tradição 

jurídica romano-germânica, temos um direito constitucional de inspiração estadunidense. Na 

melhor lição de DIDIER,  
No Brasil, embora a opinião dos doutrinadores ainda seja bem significativa 

(característica do civil law) o destaque que se tem atribuído à jurisprudência (marca 

do common law) é notável, de que serve de exemplo a súmula vinculante do STF. 

[...] O Direito brasileiro, como seu povo, é miscigenado. E isso não é 

necessariamente ruim. Não há preconceitos jurídicos no Brasil; busca-se inspiração 

nos mais variados modelos. (2011, v.I, p.42-43). 

Por conta dessas diferentes culturas, experiências de vida e, ainda, pela dimensão 

continental do Brasil, fazem-se necessários órgãos superiores nacionais que surgem com um 

objetivo: Unificar as interpretações das leis federais e da Constituição.   
O recurso especial e o extraordinário têm por finalidade principal assegurar o 

regime federativo [...]. Vale dizer que a finalidade desses recursos é assegurar que a 

lei federal e a Constituição Federal – por serem normas que devem ter o mesmo 

teor e a mesma aplicabilidade em todo o território nacional e para todas as causas-, 

sejam corretamente aplicadas e interpretadas por todos os tribunais e juízes do país. 

(MARINONI e ARENHART 2010, p.571). 
A doutrina aponta a origem do instituto para os Estados Unidos através do writ of 

error introduzido pelo Judiciary Act de 1789 com a função de reexame das decisões de 

tribunais estaduais que pudessem ferir normas de direito federal. No Brasil, o recurso 

extraordinário foi previsto logo após a proclamação da república através do decreto 848, de 

24.10.1890, que estruturou a justiça federal. Foi acolhido pelas posteriores Constituições, 

sendo suas atribuições divididas na promulgação da Carta de 1988, com a criação do Superior 

Tribunal de Justiça, surgindo o recurso especial. (GRINOVER, 2008, p.260)  

 O efeito suspensivo impede a produção imediata dos efeitos da decisão. Embora o RE 

e REsp não possuam, em tese, efeito suspensivo, podem ser concedido nas hipóteses de 

medida cautelar. E recorrentemente o são. Em matéria penal, por exemplo, deve a decisão 



                                                                                                                                                           
  
  

9 

absolutória, quando recorrida, ter somente efeito devolutivo e não suspensivo (art. 596, CPP). 

Ao contrário, se condenatória a decisão, o efeito suspensivo passa a ser a regra, quando 

solicitado, pois não pode ocorrer a antecipação dos efeitos executórios em face do acusado, 

antes do trânsito em julgado da decisão penal condenatória, por força do princípio da 

presunção de não-culpabilidade (art. 5°, LVIII, CF).   Ocorre que o entendimento do art. 637, 

CPP deve ser feito à luz de nossa Lei Maior. (CAPEZ, 2010, p.842-844)  

   

6. PEC DOS RECURSOS 

 

A PEC dos Recursos, apresentada pelo Ministro Cezar Peluso para compor o III Pacto 

Republicano, ataca o volume de processos que o STF enfrenta. Consiste tal proposta que os 

processos em segundo grau façam trânsito em julgado, não sendo mais possível a concessão, 

em hipótese alguma, de efeito suspensivo, podendo ser pedido preferência no julgamento. 

Essa particularidade é o ponto mais polêmico.  

A referida PEC modifica uma das intersecções entre o direito constitucional e direito 

processual, sendo possível, a partir da decisão de segundo grau, as partes poderem executar a 

sentença, sendo coisa julgada e atribuindo ao RE e ao REsp caráter rescisório. 

Na parte relativa ao presente trabalho, a proposta insere o artigo 105-A na Carta 

Magna, com a seguinte redação: 
Art. 105-A A admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial não 

obsta o trânsito em julgado da decisão que os comporte.  

Parágrafo único. A nenhum título será concedido efeito suspensivo aos recursos, 

podendo o Relator, se for o caso, pedir preferência no julgamento.  

Para não comprometer os casos apresentados de competência originária a PEC propõe 

o artigo 105-B que cria um recurso ordinário com efeito devolutivo e suspensivo: 
Art. 105-B: Cabe recurso ordinário, com efeito devolutivo e suspensivo, no prazo 

de quinze (15) dias, da decisão que, com ou sem julgamento de mérito, extinga 

processo de competência originária:  

I – de Tribunal local, para o Tribunal Superior competente;  

II – de Tribunal Superior, para o Supremo Tribunal Federal.  

Entre as conseqüências apontadas com a aprovação da PEC dos recursos, pode-se 

elencar, em primeiro, a antecipação da coisa julgada. Essa é uma grande conseqüência prática 

da proposta. Objetiva, ainda, direcionar as energias do Supremo a questões de Corte 

Constitucional e eliminar ou, quando não, pelo menos reduzir as questões repetitivas, 
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acreditando-se que, com a execução imediata da sentença, medidas protelatórias sejam 

reduzidas.  

Em terceiro, um benefício concreto de celeridade processual às partes. Além de a 

execução ser antecipada, as poucas ações que chegarem ao STF serão mais rapidamente 

julgadas. Essa medida se alinha ao paradigma processual ubi jus ibi societas, o direito leva em 

conta o modo como os seus resultados chegam aos consumidores desse serviço. 

A valorização dos tribunais locais seria a quarta conseqüência, partindo da premissa de 

que é alto o índice de não provimento desses recursos, pois, conforme o Ministro Cezar 

Peluso, os tribunais locais julgam bem e se, em tese, assim não o fizessem, deveriam ser 

extintos. (BRASIL, TV Justiça, março de 2011) 

   

6.1. Pontos contrários a PEC dos Recursos 

 
Desde a abertura do ano judiciário em primeiro de fevereiro de 2011, com a 

divulgação das intenções de um III Pacto Republicano entre os três poderes, muito se tem 

discutido sobre a PEC dos Recursos. Por se tratar de assunto polêmico, a comunidade jurídica 

se divide entre os argumentos contrários e a favor.  

O primeiro questionamento que se pode fazer é que ambos os recursos admitem 

apenas efeito devolutivo, cabendo a atribuição de efeito suspensivo, em situações 

excepcionais, por via de medida cautelar. Pela legislação vigente, em princípio, cabe a 

execução provisória do julgado, uma vez que a decisão não recebe o trânsito em julgado. 

(PEREIRA, 2011) 

Não está claro,  no artigo 105-A, se em tese teríamos um recurso ou ação autônoma. 

Se recurso fosse, como ficaria o prazo para interpor? O prazo para a ação rescisória começaria 

a fluir enquanto ainda pendente o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente 

interpostos? E se da convivência entre ambos os instrumentos, a serem decididos por tribunais 

distintos, pode haver possibilidade de duas decisões? E contraditórias? O texto da PEC não é 

claro. (DAMOUS, 2011) 

Ainda se discute em face da aprovação da PEC. Qual a solução a ser adotada para os 

casos em que os recursos especial e extraordinário venham a receber provimento? Se a 

decisão condenatória vier a ser reformada pelos Tribunais Superiores, e o sentenciado já tenha 

cumprido totalmente ou parcialmente a pena? (PEREIRA, 2011) 



                                                                                                                                                           
  
  

11 

Ainda se coloca a PEC dos Recursos contra a própria dignidade da pessoa humana, 

pois os casos devem ser estudados em suas particularidades, está-se lidando com indivíduos e 

não com coisas.  

Quanto à inconstitucionalidade, defende-se que a tutela de urgência, incluindo matéria 

recursal, é inerente ao princípio da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário, previsto 

no art. 5º, inc. XXXV, CF (DAMOUS, 2011). Logo negar, de forma definitiva, a concessão 

de efeito suspensivo ao RE e REsp estaria atingindo diretamente preceito fundamental da Lei 

Maior. 

Alerta-se também sobre a antecipação do trânsito em julgado, pois, em matéria 

criminal, a garantia da presunção de inocência, também direito fundamental sacramentado no 

art. 5°, inc. LVII, CF; seria tolhida.  

Em litígios que envolvam altos valores, se um investimento for questionado 

judicialmente e a segunda instância for favorável ao investidor, a dúvida será: tocar ou não a 

obra? (LEMOS apud ROCHA e ITO, 2011) 

Em matéria ambiental para construções, se os tribunais superiores reformarem a 

decisão que já teria transitado em julgado em segunda instância, o investidor não poderá 

desfazer seu projeto. Receberá indenização e o mal no ambiente teria sido consolidado.  As 

duas partes perdem. (LEMOS apud ROCHA e ITO, 2011) 

A empresa que busca recuperação financeira pode indiretamente ser prejudicada em 

processos contra bancos que entram com uma execução e pedem a penhora de um bem 

essencial que, se penhorado, pode inviabilizar a recuperação da empresa. (BUMACHAR apud 

ROCHA e ITO, 2011) 

Em matéria de Família, Maria Berenice Dias afirma que as situações mais vulneráveis 

são as de crianças sobre as quais é discutida a guarda, direito de visita ou autorização de 

viagem. (apud ROCHA e ITO, 2011) 

O advogado Ricardo Zamariola, questiona em partilha de bens. Quando decisão de 

segundo grau dá à mulher a propriedade exclusiva de um bem, sendo futuramente vendido a 

um terceiro.  O marido entrando com RE ou REsp e Tribunais Superiores entenderam que a 

melhor decisão fosse vender e partilhar; como ficaria o terceiro de boa-fé. (apud ROCHA e 

ITO, 2011). 

Alguns operadores do direito entendem que as instâncias ordinárias não seguem o 

entendimento já consolidado no STF e no STJ. O entendimento não é harmônico. Os tribunais 
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superiores acabam repetidamente tendo que uniformizar o entendimento, mas sem multo 

sucesso. (POMPÍLIO apud PINHO e col, 2011) 

Talvez a problemática seja no campo cultural de se usar com ética e parcimônia tal 

recurso. No campo organizacional, devem-se concentrar energias na celeridade do processo 

para não se precisar criar curativos na Constituição a fim de vincular certas problemáticas. 

Parece o mais acertado realizar investimentos que acarrete impulso processual mais célere, 

acompanhar a efetividade das metas do CNJ com medidas incentivadoras no campo federal. 

 

7. Em defesa da PEC dos Recursos 

 

Neste tópico, serão apresentados os argumentos dos que militam em favor da PEC dos 

Recursos ou dos que a vêem com bons olhos.  

Mesmo em tese não havendo efeito suspensivo em RE e REsp, a exceção em medida 

cautelar virou regra. Essa concessão precisa ser julgada e até lá está suspensa a eficácia da 

sentença.  

O que fica confuso no texto é a natureza jurídica dos institutos. A intenção da proposta 

é dar caráter rescisório ao recurso, fazendo as decisões dos tribunais de segunda instância 

transitar em julgado. Para a melhor interpretação, poder-se-ia substituir o termo recurso por 

ação rescisória. Tanto no texto da PEC quanto atualizada no que couber. Complementando a 

matéria, apresentou-se no senado a PEC 15/2011 de autoria do Senador Ricardo Ferraço que 

modifica os art. 102 e 105 da Constituição, transformando os recursos em ações rescisórias e 

dá outras providências. (SENADO, 2011) 

Respondendo se a decisão condenatória vier a ser reformada pelos Tribunais 

Superiores e o sentenciado já tenha cumprido totalmente ou parcialmente a pena; a resposta 

será: Usar-se-ão os mesmo meios das ações rescisórias. Já existe esse risco no sistema atual. 

Não se trata de novidade. (BRASIL, TV justiça, PELUSO, março de 2011) 

Ainda, contra o argumento de ofender a dignidade da pessoa humana. Mal maior é não 

terem as partes seus destinos decididos. O cenário atual ofende a dignidade da pessoa 

humana, por permitir processos, por vezes, em quatro graus de jurisdição custando às partes 

cinco, dez ou quinze anos, deixando os efeitos da decisão para futuras gerações. 

No tocante a macula ao princípio da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário, 

previsto no art. 5º, inc. XXXV, CF; por negar, de forma definitiva e sem nenhuma exceção, a 

concessão de efeito suspensivo ao RE e REsp (DAMOUS, 2011). Parece não haver a referida 
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inconstitucionalidade, visto que existem outras ações rescisórias e nem por isso obstam o 

transito em julgado da decisão. (BRASIL, TV Justiça, PELUSO, março de 2011) 

Em matéria criminal há que se trazer alguns dados relevantes. Recentemente, maio de 

2011, O Supremo Tribunal Federal, apresentou os seguintes dados. Durante os anos de 2009 e 

2010 a Corte recebeu 64.185 recursos extraordinários e agravos de instrumento. Do montante, 

5.307 (8%) eram sobre matéria criminal. Destes 97% foram negados provimentos (5.162). 

Dentre os providos 3% (145), 77 foram interpostos pela acusação e 59 se referem à execução 

da pena. Só nove recursos interpostos pelas defesas foram providos antes do trânsito em 

julgado. Conforme o ministro Cezar Peluso, só estes nove fundamentariam uma tese contrária 

a PEC. E o mais interessante. Apenas quatro eram questões passíveis de condenação, ou seja, 

0, 006% do total dos recursos extraordinários e agravos de instrumento. Em três deles, o 

Supremo reconheceu nulidades processuais, e em apenas um houve a efetiva reforma no 

mérito da decisão. Seria uma injustiça cometida pelos Tribunais locais em matéria criminal 

em dois anos decisão.  (apud NOTÍCIA CONJUR, 2011) 

Contrapõem-se os argumentos de que a execução imediata no processo de falência 

pode comprometer empresas pela penhora de bens essenciais ao funcionamento. Ninguém 

melhor do que o juiz que tem contato com os depoimentos e com a situação fática para propor 

a melhor justiça. Admitir um recurso extraordinário para esse caso hipotético é admitir que ele 

protele o processo para ganhar tempo de se reerguer.  

Discordando em matéria de Família e as demais matérias cíveis e ratificando o 

argumento alhures, a figura jurídica mais indicada para fazer a melhor justiça é o juiz, bem 

como os Tribunais. Aqueles em contato direto com as provas e os fatos, estes pela experiência 

de já ter julgado diversos casos semelhantes, além de, haver costumes específicos do local que 

podem auxiliar na decisão mais acertada. 

Há que se ressaltar que seria um contra senso a decisão passar pelo julgamento de um 

juiz togado e natural, passar pelo crivo de um colegiado de desembargadores com votos 

fundamentados e essas decisões serem injustas. Essa tese parte do pressuposto de que os 

juízes e os tribunais são incapazes de exercer o seu mister e, em conseqüência, não se 

justificam na folha de pagamento dos cofres públicos. 

Não se trata de um modelo perfeito, mas em reflexão, não existe modelo perfeito. É 

preciso dar mais responsabilidades aos juízes monocráticos e às decisões colegiadas. O 

modelo de duplo grau de jurisdição é perfeitamente completo para proferir decisões acertadas. 

Se não estiver sendo, o problema está na estrutura e não no modelo jurídico. Mesmo os 20% 
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dos recursos sendo providos, não se pode devolver à sociedade ônus da espera, mas sim tomar 

medidas estruturais para uniformizar as decisões proferidas pelo judiciário. Isso é um 

problema de gestão interna e quem está pagando essa conta é a própria sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

 

A função do direito é ordenadora e a ordem jurídica harmoniza as relações sociais 

almejando ao mínimo de sacrifício. Haverá sempre, porém, sucumbente e sucumbido. 

A jurisdição deve ser exercida em tempo. A duração indefinida do processo 

compromete a proteção judicial efetiva e a dignidade da pessoa humana, na medida em que 

permite a transformação do ser humano em objeto dos processos estatais.  

Os paradigmas jurídicos mudaram. A defesa do princípio de que não há sociedade sem 

direito, ubi societas ibi jus, muda o foco do entendimento para a própria sociedade, 

invertendo-se o paradigma para ubi jus ibi societas, caso contrário perde sua razão de 

existência.  

 Em função da complexidade das relações sociais, cresce a percepção de que o Estado 

está falhando em sua missão pacificadora, pois o processo é eminentemente formal, 

comprometendo a celeridade de sua efetivação.  

É ampla discussão sobre o duplo grau ser uma ferramenta da boa jurisdição. Parece 

mais acertado, porém, que, embora não tenha fundamento constitucional, faz-se importante o 

duplo grau para a distribuição da justiça, em particular no Brasil por suas dimensões 

continentais; ressaltando-se, contudo, que bastam duas instâncias. 

A Corte Recursal representa 92% dos processos que chegaram ao supremo, o que se 

constata que o Supremo está fugindo de seu mister de uniformização do ordenamento jurídico 

nacional. O cenário do STF e do STJ atual é de grande volume de recursos. Estes repetitivos e 

estão gerando uma situação insustentável, visto que o Supremo julgou apenas metade dos 

recursos.  

A PEC dos recursos se propõe a tornar as decisões de segundo grau coisa julgada, não 

sendo mais possível a concessão, em hipótese alguma, de efeito suspensivo, podendo ser 

pedido preferência no julgamento. 

Restou confuso o prazo para a interposição se de quinze dias como o recurso ou de 

dois anos como o de ações rescisórias. Também não ficam claros os requisitos deverão ser 

exigidos para o pedido de julgamento em caráter de preferência. 



                                                                                                                                                           
  
  

15 

Restou entendido pela análise dos estudos que fundamentam a PEC que há riqueza de 

detalhes quando se trata do recuso extraordinário, mas não em matéria de recurso especial. 

Existe a necessidade de estudo em dados do CNJ e STJ para clarear esse ponto da proposta. 

Quanto às decisões da seara cível, o modelo do duplo grau comprova que a figura 

jurídica mais indicada para fazer a melhor justiça é o juiz, bem como os Tribunais. Se não 

estiver sendo, o problema está na estrutura e não no modelo jurídico, pois não se pode 

devolver à sociedade ônus da espera, mas sim tomar medidas estruturais para uniformizar as 

decisões proferidas pelo judiciário. 

Quanto à matéria criminal, apenas nove processos fundamentariam uma tese contrária 

à PEC. Em três deles, o Supremo reconheceu nulidades processuais, e em apenas um houve a 

efetiva reforma no mérito da decisão. Repetindo as palavras do ministro Cezar Peluso, “Ou 

sacrificamos alguns casos a título de injustiça ou submetemos toda a sociedade a esta grande 

injustiça de não ver as causas terminadas.”  

 Conclui-se, ainda, que a proposta é valida, mas devem anteceder a ela medidas outras 

estruturais para a efetivação da justiça em tempo, como o cumprimento dos horários forenses, 

estabelecimento de metas e objetivos, além de cobranças mais rigorosas dos prazos, mesmo 

impróprios dos juízes. O cumprimento tão somente desses pontos acarretaria uma revolução 

silenciosa no judiciário e que, talvez, fossem desnecessárias medidas criativas para dar 

celeridade ao processo. Em verdade, a PEC dos recursos não objetiva acabar com a 

morosidade do judiciário, mas parece dar a sua contribuição. Não se pretende esgotar o 

assunto, mas sim colaborar com a reflexão para uma decisão mais acertada sobre a PEC dos 

Recursos. 
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