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RESUMO 

 

O presente trabalho examina a razoabilidade do entendimento dos Tribunais Pátrios que, com 

base em orientação emanada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

vêm estigmatizando de prematuros os recursos interpostos antes da publicação da decisão 

hostilizada. Far-se-á um estudo jurisprudencial sobre a temática em monta, buscando entender 

as razões lançadas nos julgados que tratam sobre a matéria, cujo fim último consiste na 

verificação da congruência lógica dessas decisões à rede axiológica ordenadora do Direito 

Processual moderno, sob o influxo dos ideais instrumentalistas. Em fase de conclusão, ver-se-

á que, atento aos reclames da celeridade e efetividade processuais, o imbróglio jurisprudencial 

vem sendo, de forma paulatina, desfeito, em prol da aceitação de insurreições prematuras. Por 

outro lado, em paralelo a essa orientação jurisprudencial, ver-se-á que a tendência legislativa é 

de tornar pacífica a divergência apresentada nesse estudo. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Intempestividade por Antecipação. Jurisprudência 
Defensiva. Instrumentalidade.   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper examines the reasonability of the understanding of national Courts that, based on 

the orientations emanated by the Supreme Federal Court and the Supreme Court of Justice, 

deem early the legal reviews interposed before the attacked decision’s publication. A 

jurisprudential study on the matter will be made, aiming at understanding the reasons used in 

the judgments about the topic, whose goals consist at last in the verification of the logical 

congruency to the axiological net that orders modern civil procedure law, under the influx of 

the instrumentalist ideals. In conclusion, it will be seen that, in attention to the claims of 

procedural celerity and effectiveness, the jurisprudential disarray is being, in a slow way, 

resolved, towards the acceptance of early decisions. On the other hand, on a parallel way to 

that jurisprudential orientation, it will be seen that the legislative tendency is to make pacific 

the divergence pointed in this study. 

 

Keywords: Civil Procedural Law. Untimely for anticipation. Defensive jurisprudence. 

Instrumentalism.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a orientação proveniente, verticalmente, do Supremo Tribunal Fe-

deral e do Superior Tribunal de Justiça, os tribunais pátrios vêm estigmatizando de 

prematuros os recursos interpostos antes da publicação do decisium hostilizado, sob o 

argumento de que as pretensões do recorrente, em casos tais, não se enquadram na linha 

temporal compreendida entre o início da contagem do prazo recursal e o seu termo final. Em 

outros termos, o prazo recursal começaria a fluir com a publicação da decisão, e não com a 

mera notícia de julgamento, tão comum, hodiernamente, na prática forense. 

Assim, em crivo preliminar, cumpre exaltar que o presente estudo tem por escopo 

analisar a razoabilidade – ou não – do referido entendimento jurisprudencial, buscando 

enquadrá-lo no arcabouço principiológico da sistemática jurídica vigente. Daí porque o objeto 

do presente estudo se reveste de notável importância, uma vez que, em sendo a insurreição 

desconhecida em razão do reconhecimento de sua prematuridade, o seu mérito não vem a ser 

conhecido, possibilitando, assim, a manutenção de uma decisão eventualmente errônea, que, 

infelizmente, assola a vida forense com certa frequência. 

Tendo referida preocupação em mira, no primeiro capítulo, far-se-á um breve 

estudo, ainda que panorâmico, do avanço da ciência processual, buscando-se estabelecer as 

premissas teóricas que permeiam a temática do Direito Processual Civil. Ver-se-á que, 

superadas as fases formalidades, inaugurou-se uma etapa instrumentalista do processo, onde 

se constata que este deve ser visto com vistas a ofertar efetividade ao direito material. Passo 

seguinte, com o advento da Constituição Federal de 1988, que representou um marco 

científico nas diversas searas do Direito, difundiu-se uma doutrina neoconstitucionalista, 

demarcando um entrelaçamento entre Direito e Moral. 

Nesse contexto, inaugurou-se o Direito Processual Constitucional, ocasião em que 

a interpretação das normas adjetivas civis deve ser levada a efeito sob a ótica do arsenal de 

princípios e garantias fundamentais grafadas na Carta Magna, notadamente os princípios da 

celeridade e da efetividade processual, ambos igualmente caros para a ordem jurídica. 

Em resumo, na acepção jurídica que ora se busca empregar, o processo não é um 

fim em si mesmo, servindo-se, na realidade, como instrumento de satisfação da Justiça Social.   

No segundo capítulo, far-se-á um estudo pormenorizado das jurisprudências, 

sobretudo dos Tribunais Superiores, que estigmatizam de prematura a insurreição recursal 

veiculada antes da publicação da decisão obstaculizada, ocasião em que se tenta apreender a 
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ratio essendi de tal diretriz jurisprudencial. Passo seguinte, será observado que a 

jurisprudência defensiva, quando levada ao extremo, suprime direitos e garantias do 

jurisdicionado. 

Em fase de conclusão, no terceiro e último capítulo, será demonstrado que o 

imbróglio jurisprudencial vem sendo, de forma paulatina, desfeito, em prol da aceitação de 

insurreições prematuras, sob os influxos dos ideais de instrumentalidade e celeridade 

processual. 

Inicialmente, será apresentada, por amostragem, a tendência atual de revisão da 

jurisprudência outrora consolidada, cujos julgados, ao invés de imporem ônus à parte 

diligente, aplaudem a antecipação do prazo. Posteriormente, far-se-á um estudo sobre o 

Projeto de Lei n° 8.046/2010, o qual, acaso aprovado, instituirá o novo Código de Processo 

Civil. 

Lançando o olhar sob o Projeto de Lei mencionado, é possível concluir, com 

clareza, que os atos praticados antes da ocorrência do termo inicial do prazo não serão 

considerados intempestivos. Portanto, acaso aprovado na forma como atualmente se encontra, 

todos os órgãos do Poder Judiciário estarão adstritos à Lei, sendo, portanto, convidados a 

conhecer das insurreições outrora fulminadas pelo manto da intempestividade. 

Assim, o presente estudo se propõe a revisar o assunto, buscando, além de primar 

pelo atributo segurança jurídica, abordar o assunto sob a perspectiva da rede axiológica 

orientadora do Ordenamento Jurídico Pátrio, buscando ofertar uma conclusão que se alinhe 

aos rumos da processualística moderna, notadamente diante do seu princípio vetor, que o é o 

da efetividade processual. 

Saliente-se que, como metodologia, será adotado um modelo voltado à pesquisa 

bibliográfica e jurisprudencial, sob a ótica de um discurso aberto e expositivo, privilegiando-

se o estudo das argumentações que embasam ambas as posições jurisprudenciais. Para tanto, 

serão consultados livros doutrinários, periódicos das mais diversas áreas do Direito, 

especialmente do Direito Processual Civil, revistas jurídicas e páginas especializadas da 

Internet, sobretudo no que concerne ao repertório jurisprudencial, na intenção de obter dados 

atualizados e consistentes, a fim de verificar as polêmicas que permeiam a proposta ora 

discutida. 
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2 BREVE PANORAMA DO AVANÇO DA CIÊNCIA PROCESSUAL  

 

O processo civil moderno, na forma que o conhecemos, é resultante de longa 

evolução teórica, ocasião em que a perspectiva teleológica vem superando o tecnicismo 

reinante nos séculos passados. 

Para se ter uma ideia, Eduardo Talamini e Luiz Rodrigues Wambier relembram 

certo caso ocorrido no Direito Romano em que um litigante perdeu uma demanda por utilizar-

se de expressão diferente da lançada na Lei. Veja-se: 

 
Houve época, no Direito Romano, em que a forma era mais importante que o ato, 
pois a rigidez das regras traçadas pelos sacerdotes impunha uma verdadeira 
teatralização, obrigando os envolvidos a repetir fórmulas e modelos precisos, sob o 
risco de, inobservada a fórmula, perder a demanda, como aquele litigante que usou a 
expressão vitis (videira), quando a lei prescrevia arbor (árvore).

1
 

 
Tal situação, obviamente, seria inconcebível nos dias atuais, onde o processo não 

existe como mote de culto à forma, mas sim como meio de entregar a tutela jurisdicional a 

quem de direito. 

Pois bem, para que haja uma otimização da compreensão do tema em estudo, qual 

seja, da intempestividade por antecipação, mister se faz uma breve exposição das premissas 

teóricas que o permeiam. 

 

2.1 Fases da ciência processual 

 

Basicamente, a história do processo civil conta com três fases metodológicas. A 

primeira etapa, conhecida por sincretismo, era marcada pela sua dependência em relação ao 

direito material, sendo vista sob o ângulo de mero meio de exercício de direitos. 

A segunda fase, autonomista, teve seu nascituro com a publicação, em 1868, da 

obra de Oskar Von Bullow 2 , que consignou a ideia, ainda incipiente, de que a tríade 

processual – autor, réu e juiz – representa uma relação jurídica diversa daquela formada pela 

relação jurídico-material, ocasião em que o processo civil despontou como ciência, com 

método, princípios e conceitos próprios. 

                                                 
1    TALAMINI, Eduardo; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. 13. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2013. 1 v. p. 233. 
2     Die Lehre von den Proceßeinreden und die Proceßvoraussetzungen – Teoria dos pressupostos processuais e 

das exceções dilatórias.  
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Superada as fases formalistas, inaugurou-se a etapa instrumentalista do processo, 

onde se constata que este deve ser dirigido com vistas a ofertar efetividade ao direito material, 

atado à meta de alcançar os seus escopos metajurídicos, como nos ensina Cândido Rangel 

Dinamarco3. 

Passo seguinte, a Constituição de 1988 representou um marco científico nas 

diversas searas do Direito, difundindo, no Brasil, uma doutrina neoconstitucionalista, 

demarcando, em um contexto pós-positivista, um entrelaçamento entre Direito e Moral. 

Willian Couto Gonçalves relembra que: 

 
O processo move-se por interesses que transcendem os seus limites temporais, por 
isso questiona-se hoje o seu caráter social e sua humanização, dando a ele um valor 
humanístico de maior abrangência em razão da certeza de que a jurisdição que nele 
opera há de atuar, quando na sua fase específica, não exclusivamente no interesse de 
seus protagonistas e, sim, de toda coletividade que se beneficia com a segurança 
jurídica, a paz e a harmonia de seus integrantes.4 

 
O Direito Processual Civil não passou imune a tais evoluções, inaugurando-se o 

direito processual constitucional5, ocasião em que a interpretação das normas adjetivas civis 

deve ser levada a efeito sob a ótica do arsenal de princípios e garantias fundamentais grafadas 

na Carta Magna. Portanto, o Código de Processo Civil – Lei n° 5.869/73 –, editado em um 

contexto jurídico individualista, deverá ser revisto sob uma nova perspectiva, isto é, fazendo-

se uma filtragem constitucional de seus normativos. Referida fase vem sendo chamada por 

Alberto Álvaro Oliveira de formalismo-valorativo6. 

De fato, dispõe Karl Larenz que “ninguém mais pode afirmar seriamente que a 

aplicação das normas jurídicas não é senão uma subsunção lógica às premissas maiores 

abstratamente formuladas”7. 

Pois bem, na acepção jurídica ora empregada, o processo não é um fim em si 

mesmo, muito pelo contrário, é um instrumento, servindo-se como mote de satisfação da 

Justiça Social. 

                                                 
3    DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 

2001. 1 v. p. 136. 
4    GONÇALVES, William Couto. Garantismo, finalismo e segurança jurídica no processo judicial de 

solução de conflitos. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004. p. 65. 
5    ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 39. 
6    OLIVEIRA, Alberto Álvaro de. O Formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. 

Revista de Processo. São Paulo: RT, 2006, n° 137 apud DIDIER Júnior, Fredie. Curso de Direito Processual 
Civil. 12. ed. Salvador: Podivm, 2010. 1 v. p. 29.   

7    LARENZ, Karl. Methodenlehre der Rechtswissenschaft. 3. ed., Berlin/Heidelberg/New York, 1975. p. 154 
apud ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A teoria do Discurso Racional como Teoria da 
Fundamentação Jurídica. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 19.  
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Nesse sentido, dispõe Francesco Carnelutti que: “o processo se desenvolve para a 

composição justa do litígio”8 . Em outras palavras, a finalidade processual não deve ser 

voltada ao culto da forma, antes disso, existe para dar razão a quem efetivamente a tem. As 

formas possuem objeto muito bem delineado: gerar segurança e previsibilidade, e somente 

nestas medidas devem ser cultivadas.9 

Atado a essa noção, é de se notar que as formalidades excessivas devem ser 

atenuadas, notadamente quando atingida a finalidade do ato.   

A bem de ver, se é certo que o processo deve ter cunho formal com o intuito de 

endossar garantia aos poderes da jurisdição, não menos correto é afirmar que as formas devem 

se coadunar com os objetivos aos quais pretendem atingir, sob pena de se tornarem essenci-

almente formalistas.  

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco traduz a ideia de processo formal, mas 

sem formalismo. Confira-se:  

                                                 
O que se renega no direito formal é o formalismo, entendido como culto irracional 
da forma, como se fora esta um objetivo em si mesma. [...] Uma das características 
do processo civil moderno é o repúdio ao formalismo, mediante a flexibilização das 
formas e interpretação racional das normas que as exigem, segundo os objetivos a a-
tingir.10  

 
Nessa trilha, inoportuno seria olvidar que a bandeira da formalidade deve ser le-

vantada tão somente quando vier a causar prejuízo ao exercício da jurisdição ou mesmo às 

partes.  

Mais uma vez, explana o autor, veja-se: 

 
É de grande importância a regra da instrumentalidade das formas, concebida para 
conduzir a essa interpretação e consistente na afirmação de que, realizado por algum 
modo o objetivo de determinado ato processual e não ocorrendo prejuízo a qualquer 
dos litigantes ou ao correto exercício da jurisdição, nada há a anular ainda quando 
omitido o próprio ato ou realizado com transgressão às exigências formais.11  

 
Nessa trilha, para Tereza Arruda Alvim Wambier, as formas do processo possuem 

caráter instrumental, na medida em que são meios para atingirem-se determinados fins. Estes, 

                                                 
8    CARNELUTTI, Francesco: Sistema de Direito Processual Civil. 1. ed. São Paulo: Classic Book, 2000. 1 v. 

p. 373.   
9    TALAMINI, Eduardo; WAMBIER, Luiz Rodrigues. Op. cit, p. 233. 
10   DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit, p. 38. 
11   WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004. p. 39. 
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uma vez atingidos, não devem ser fulminados com pena de nulidade quando a forma prevista 

for eventualmente desatendida12.    

Pois bem, a noção neoconstitucional nuclear do processo repousa em verificar a 

efetividade de seus resultados, no sentido de criação de condições concretas de provocação do 

Poder Judiciário e da obtenção da tutela jurisdicional, quando justa.  

Em arremate, é de noção cediça que os entraves processuais devem sucumbir 

frente aos mecanismos que conferem efetividade ao processo.  

 

2.2 O Princípio Processual da Efetividade e seus desdobramentos  

 

Feitos tais lineamentos, inadequado seria olvidar que, no âmago da atual fase 

moderna do Direito Processual Civil, o Princípio da Efetividade Processual surge como mote 

de satisfação da Justiça. Ora, os direitos, além de reconhecidos no plano do direito material, 

devem ser efetivados, o que, muitas vezes, demanda ação respectiva.  

Na feliz expressão de Fredie Didier Júnior: “Processo devido é processo efetivo”13.  

Por sua vez, Marcelo Lima Guerra, se inclina por consignar que o sistema de 

tutela jurisdicional deve ser “capaz de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer 

direito merecedor de tutela executiva”14.  

Hodiernamente, tem-se a noção de processo civil de resultados, devendo ser 

propiciado, ao sujeito que tenha razão, uma situação jurídica melhor do que aquela em que se 

encontrava antes do processo.15  

Pois bem, referido princípio volta-se, mais especificadamente, aos resultados 

práticos do eventual reconhecimento do direito, na medida em que ele o seja.  Nesse contexto, 

surge o processo como meio capaz de viabilizar a tutela pretendida e idealizada pelo direito 

material. 

Acerca dos diversos institutos que garantem efetividade ao processo, explana 

Alexandre Freitas Câmara: 

 
O processo brasileiro é estruturado de forma a ser verdadeiramente efetivo [...]. 
Assim é que, por exemplo, temos em nosso sistema instrumentos como o mandado 
de injunção, capaz de permitir a tutela, em juízo, de posições jurídicas de vantagem 

                                                 
12   WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da sentença. 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2004. p. 179.  
13  DIDIER Júnior, Fredie. Op. cit, p. 68.  
14   GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil. São Paulo: 

Malheiros, 1997. p. 102. 
15   DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit, p. 39. 
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que não poderiam, em princípio, ser exercidas por falta de norma regulamentadora 
do direito previsto sem sede constitucional; outros, como a “ação popular” e a “ação 
civil pública”, permitem a tutela em juízo de posições de vantagem cujos titulares 
são indeterminados ou indetermináveis; os poderes instrutórios do juiz permitem a 
reconstrução dos fatos, tornando possível a descoberta da verdade; instrumentos 
como a tutela jurisdicional específica das obrigações de emitir declaração de vontade 
(arts. 639 e 641 do CPC) e a tutela jurisdicional específica das obrigações de fazer e 
não fazer (art. 461 do CPC) são capazes de assegurar ao titular de um direito o gozo 
específico daquilo a que faz jus; e, por fim, institutos como a tutela antecipada 
permitem a observância do princípio da economia processual, assegurando o 
máximo de vantagem com o mínimo de dispêndio.16 

 
Doravante, inadequado seria olvidar que as decisões judiciais exaradas na 

contramão das diretrizes instituídas pelo Princípio da Efetividade abalam o crédito do 

Judiciário, gerando, assim, uma crise da efetividade dos direitos, conforme se observa do voto 

exarado pelo Ministro do Superior Tribunal Federal, Luiz Fux, no julgamento do EDcl em HC 

101132. Veja-se enxerto:  

 
Com efeito, o descrédito social gerado em razão de decisões que se furtam à 
resolução do mérito por apego exagerado a questiúnculas procedimentais, sem 
qualquer fundamento razoável, gera uma crise de efetividade dos direitos e põe em 
xeque, em última análise, a sobrevivência dos Poderes instituídos.17 

 
Feitos tais sopesamentos, já é possível antever que o objeto do presente estudo se 

reveste de notável importância, posto que, em sendo a insurreição desconhecida em razão do 

reconhecimento de sua prematuridade, o seu mérito não vem a ser conhecido, possibilitando, 

assim, a manutenção de uma decisão eventualmente errônea, que, infelizmente, assola a vida 

forense com certa frequência. 

Atento a tais questões, Carlos Alberto Álvaro de Oliveira alerta que o formalismo 

excessivo, na contramão do Princípio da Efetividade, pode aniquilar o próprio direito da par-

te.18  

Passo seguinte, anote-se que o Princípio da Razoável Duração do Processo, insti-

tuído pela Emenda Constitucional n° 45/2004, veio, em ótima medida, ofertar efetividade ao 

processo. Isso porque, evidentemente, a demora na entrega da prestação jurisdicional vulnera 

o Princípio da Efetividade Processual.  

Ato contínuo, a entrega da prestação célere, agora sim, exige a desburocratização 

da legislação adjetiva civil, consoante nos ensina Misael Montenegro Filho: 

 

                                                 
16   CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 12. ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen 

Juris, 2006. 1 v. p. 225.  
17   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EDcl em HC 101132, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 24/04/2012, DJe 22/05/2012. 
18   OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Ob cit, p. 7-31 apud DIDIER JÚNIOR, Fredie. Ob. cit. p. 29.   
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A Reforma do Judiciário, que se tornou realidade no término do ano de 2004, 
incorporou um inciso ao art. 5º da CF (inciso LXXVII, com a seguinte redação: “a 
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”), positivando o 
princípio da razoável duração do processo na Carta Magna. Entendemos que a 
razoável duração do processo somente é possível, em termos reais e concretos, com 
a aprovação de normas que desburocratizam a Lei de Ritos, sob pena de o princípio 
constitucional se tornar letra morta.19  

 
Nessa linha de raciocínio, inadequado seria consignar que a noção de morosidade 

vai de encontro à ideia de efetividade e instrumentalidade do processo, por lhe ser incompatí-

vel, assim como, em uma visão ampla, do ideal de Justiça, objeto da jurisdição. 

Portanto, é fácil antever que atos que prestigiam a celeridade, seja por parte dos 

magistrados, seja mesmo por iniciativa das partes ou de seus advogados, são medidas que se 

coadunam com o Princípio da Efetividade Processual.  

Nessa trilha, Franscesco Carnelutti explana que “o tempo é um inimigo implacá-

vel do processo, contra o qual todos – o juiz, seus auxiliares, as partes e seus procuradores – 

devem lutar de modo obstinado”20. 

A duração indefinida do processo judicial não afeta somente a ideia de proteção 

judicial efetiva, como também compromete o Princípio da Dignidade Humana, uma vez que 

permite a transformação do ser humano em objetos de processos de cunho estatal.21 

Bem assim é verdade que José Roberto Bedaque se inclina pela possibilidade de 

afastamento da preclusão, pelo juiz, quando a decretação desta for medida que eventualmente 

não favoreça a celeridade processual, tampouco facilite a entrega efetiva da prestação jurisdi-

cional a quem de direito. Confira-se: 

  
Se for possível verificar que o reconhecimento da preclusão em determinado caso 
concreto, além de não favorecer a celeridade do processo, irá proporcionar tutela 
jurisdicional a quem não tem direito a ela, deverá o juiz afastá-la.22  
 

Lado outro, há de se ter em mente que a rede axiológica do Ordenamento Jurídico 

brasileiro prima pela realização, em ótima medida, do devido processo legal, donde se obser-

va que o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, a despeito do fato de não vir expressamente 

consignado no texto constitucional, encontra-se umbilicalmente atado à meta da realização 

                                                 
19   FILHO, Misael Montenegro. Curso de Direito Processo Civil. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 21.  
20   CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. Napoli: Morano, 1958. p. 35 apud NUNES, Gustavo 

Henrique Schneider. Tempo do Processo Civil e Direitos Fundamentais. 1. ed. São Paulo: Letras Jurídicas, 
2010. p. 126. 

21   BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; INOCÊNCIO, Mártires Coelho e MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de 
Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 545.  

22   BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. p. 130. 
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das garantias constitucionais. Bem assim é verdade que o art. 5°, inciso LV, da Constituição 

Federal dispõe que: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes". 

Ante o exposto, tem-se por certo o seguinte: em se admitindo a hipótese da 

intempestividade por antecipação ser medida injusta e contrária aos ditames da efetividade 

processual, seria o mesmo que retirar do insurgente a garantia ao devido processo legal, 

juntamente com as prerrogativas de ampla defesa que lhes são inerentes, no pressuposto de 

que a jurisdição, em casos tais, impediria o acesso do insurgente ao segundo grau e, quem 

sabe, tolhendo o seu direito de alcançar, quando for o caso, a reforma de uma decisão judicial 

eventualmente injusta.  

Por tal razão, a temática precisa ser alvo de revisão, notadamente diante da 

premente necessidade de pacificar a questão em prol do atributo segurança jurídica. 
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3 A DEFLAGRAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA INSURREIÇÃO 

PROTOCOLADA ANTES DA PUBLICAÇÃO OFICIAL  

 

De longa data, os Tribunais Superiores vêm emanando orientação no sentido de 

estigmatizar de prematura a insurreição recursal veiculada antes da publicação da decisão 

obstaculizada, sob a fundamentação de que tais pretensões não se enquadrariam na linha 

temporal compreendida entre o início da contagem do prazo recursal e o seu termo final. 

De acordo com tal diretriz, o prazo recursal teria como termo a quo a publicação 

da decisão no órgão oficial, e não o mero conhecimento do julgamento, tão comum, 

hodiernamente, na prática forense. A declaração de intempestividade, de acordo com tais 

precedentes, derivaria tanto das postulações prematuras quanto de impugnações tardias, em 

desrespeito ao prazo estipulado por Lei. 

Veja-se, nesse sentido, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – EXTEMPORANEIDADE DE 
ANTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL 
PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO 
ACÓRDÃO RECORRIDO – RECURSO IMPROVIDO. - A intempestividade dos 
recursos tanto pode derivar de impugnações prematuras (que se antecipam à 
publicação dos acórdãos) quanto decorrer de oposições tardias (que se registram 
após o decurso dos prazos recursais). Em qualquer das duas situações – impugnação 
prematura ou oposição tardia –, a conseqüência de ordem processual é uma só: o não 
conhecimento do recurso, por efeito de sua extemporânea interposição. - A 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem advertido que a simples notícia do 
julgamento, além de não dar início à fluência do prazo recursal, também não 
legitima a prematura interposição de recurso, por absoluta falta de objeto. 
Precedentes.23 

 
Somente por amostragem, no mesmo sentido: AI 693244 ED/SC, Rel.  Ministra 

ELLEN GRACIE, TRIBUNAL PLENO, julgado em 31/03/2008, DJ 15/05/2008; AI 502004 

AgR/MG, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, 

DJ 04/11/2005; AI 375124 AgR-ED/MG, Rel.  Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 28/05/2002, DJ 28/06/2002; AI 546903 AgR/RJ, Rel.  Ministro EROS 

GRAU, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 31/01/2008; AI 255654 AgR/MG, 

Rel. Ministro SYDNEY SANCHES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2001, DJ 

08/03/2002; AI 406483 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 10/10/2003, DJ 17/10/2003; AI 242824 AgR-ED-AgR, Rel. Ministro MAURÍCIO 

CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/08/2000, DJ 04/08/2000 e AI 183389, Rel. 
                                                 
23   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. EDcl em EDcl em AgR em AI 823070, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJ 16/06/2012.  
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Ministro SYDNEY SANCHES, julgado em 30/09/2001, DJ 19/10/2000. 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a diretriz jurisprudencial se repete. Ve-
ja-se: 
 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO ANTES 
DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXTEMPORANEIDADE. 
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal 
de Justiça entende que os embargos de declaração opostos antes da publicação do 
acórdão embargado é intempestivo. 2. O dies a quo recursal dá-se com a publicação, 
na imprensa oficial, da decisão que se quer impugnar, sendo extemporâneo o recurso 
manifestado antes desse ato processual. Em suma, "a extemporaneidade do recurso 
ocorre não apenas quando é interposto além do prazo legal, mas também quando 
vem à luz aquém do termo inicial da existência jurídica do decisório alvejado" (EDcl 
no REsp 210.522/MS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 25.2.2002). 
[...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento.24 

                                                           
Referido procedimento não é, por igual, isolado, vide, por exemplo: AEDAGA 

557.235/RJ, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2004, DJ 

06/09/2004; AROMS 15205/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, julgado em 08/06/2004, DJ 

01/07/2004; REsp 182918/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TUR-

MA, julgado em 28/10/03, DJ 26/04/04; EERESP 238.127/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2004, DJ 05/04/2004; AGRESP 

438097/GO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, julgado em 09/09/2003, DJ 

20/10/2003; EDREsp 298.073/AL, Rel. Ministro GILSON GIPP, QUINTA TURMA, julgado 

em 13/11/2001, DJ 04/02/2002 e AGA 514518/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO ME-

NEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/03 e DJ 20/10/03. 

Por sua vez, referido posicionamento é contemplado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça. Colhe-se, a título de exemplificação, jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará: 

 
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. CONTRATO. 
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO. RECURSO PREMATURO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CO-
NHECIMENTO. 1. É com a publicação da decisão que começa a correr o prazo de 
interposição do recurso cabível, fixando-se o dies a quo; 2. No curso do prazo até 
sua preclusão (dies ad quem), não havendo manifestação de insurgência, a sentença 
transita em julgado; 3. O recurso apresentado fora deste período é inoportuno; 4. Po-
sição definida do STF e do TST, pela intempestividade, sendo prematuro o recurso 
interposto; 5. Embargos não conhecidos.25 

 

                                                 
24   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AGR-RESP 671.903/RS, Rel. Ministro Convocado HONILDO 

AMARAL DE MELLO CASTRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJ 23/11/2009.  
25   BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. EDcl 680013-92.2000.8.06.0001/2, Rel. Desembargador 

FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 10/07/2007, DJ 
24/07/2007. 



21 
 

Referido posicionamento se espraia pelas justiças especializadas. Exemplo disso é 

que na Justiça do Trabalho a matéria foi, inclusive, sumulada, vide Súmula 434, inciso I, do 

Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe: “é extemporâneo recurso interposto antes de 

publicado o acórdão impugnado”.26 

Em estudo, por amostragem, das jurisprudências dos Tribunais Superiores é 

forçoso concluir que a maioria dos precedentes limita-se a invocar a autoridade anterior dos 

julgados. Contudo, analisando, de forma aprofundada, a jurisprudência basilar acerca do tema 

em questão, observa-se que tal entendimento é reflexo de ponderações acerca da existência da 

decisão a ser recorrida. 

Resta, portanto, verificar em que consiste a existência jurídica de uma decisão, de 

sorte a referendar – ou não – a teoria da prematuridade recursal. 

 

3.1 Da existência jurídica de uma decisão judicial  

 

Consoante noção cediça no mundo jurídico, para o efetivo ingresso da insurreição 

recursal, é preciso que o recorrente atenda a certos requisitos, os chamados intrínsecos – 

cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer – e os extrínsecos – preparo, tempestividade e regularidade formal.27 

Portanto, inadequado seria olvidar que, para o manejo de um recurso, a decisão 

necessita ser juridicamente existente. 

A jurisprudência matriz da temática em monta aponta a publicação formal como 

termo inicial da existência jurídica da decisão. De tal sorte, o manejo de uma insurreição que 

se antecipe à publicação oficial revelar-se-ia comportamento processual inadequado, sendo 

ato destituído de objeto, vez que a decisão alvejada sequer teria existência jurídica. 

Confira-se: 
 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO ANTES 
DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO 
IMPROVIDO. 1. O acórdão, enquanto ato processual, tem na publicação o termo 
inicial de sua existência jurídica, que em nada se confunde com aqueloutro com que 

                                                 
26   No sentido do entendimento sumulado: RR 291100-02.2003.5.12.0030, Rel. Ministro IVES GANDRA, 

QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 16/02/2007; RR 217700-15.2011.5.02.0446, Rel. Ministra 
KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2011, DEJT 04/05/2011; AIRR 
2204-94.2010.5.09.0000, Rel. Ministro LUIZ PHELIPPE VIEIRA DE MELO FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 14/09/2011, DEJT 23/09/2011; AIRR 881-1998-029-04-40-6, Rel. Ministro LUIZ PHELIPPE 
VIEIRA DE MELO FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/09, DJ 06/11/2009 e RR 82000-
18.5.05.0196, Rel. Ministro IVES GANDRA, SÉTIMA TURMA, julgado em 13/05/2009, DJ 22/05/2009. 

27   CUNHA, Leonardo José Carneiro; DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 3. ed. 
Salvador: Jus Podivm, 2009. 3 v. p. 44.  
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se dá ciência às partes do conteúdo, intimação, que marca a lei como inicial do prazo 
para a impugnação recursal. 2. A extemporaneidade do recurso ocorre não apenas 
quando é interposto além do prazo legal, mas também quando vem à luz aquém do 
termo inicial da existência jurídica do decisório alvejado. Precedente do STF. 3. 
Constatado que os embargos declaratórios foram opostos sem que o acórdão da 
Corte estadual sequer tivesse sido publicado, não se constituindo, portanto, o dies a 

quo do termo legal para a interposição do recurso, deve-se tê-lo como extemporâneo. 
(EDcl em HC 9.275/RJ, da minha Relatoria, in DJ 19/12/2002). 2. Agravo 
regimental improvido.28  

 
Da leitura do enxerto transcrito, é possível verificar que referido posicionamento 

mescla, em um só, os conceitos de existência jurídica e exigibilidade de conhecimento da 

decisão, cujo ato processual recebe o nome técnico de intimação. 

Diferentemente, para Cândido Rangel Dinamarco, a decisão judicial passa a ter 

existência desde que um magistrado ou órgão colegiado faça um pronunciamento judicial com 

conteúdo decisório.29 

Por sua vez, para Jonathan Doering Darcie, um determinado ato passa a gozar de 

existência jurídica tão logo preencha os requisitos previstos em uma norma jurídica. Veja-se: 

 
A existência jurídica – e, em sentido contrário, em seu aspecto negativo, a 
inexistência – nasce através do fenômeno lógico da incidência. Havendo o 
preenchimento suficiente da hipótese abstratamente descrita através de determinada 
norma jurídica, há incidência, há um algo jurídico.30 

 
Pois bem, a esse título, observe-se que o art. 458 do Código de Processo Civil31 

elenca os requisitos essenciais de uma sentença, dentre os quais, curiosamente, não consta a 

sua veiculação em veículo oficial. Por sua vez, cabe ressaltar que nenhum outro normativo da 

Lei dos Ritos eleva a intimação por meio oficial ao status de condição de um comando 

sentencial.   

Por excesso de zelo, pontue-se que, a despeito do fato do art. 463 da Lei Adjetiva 

Civil32 estabelecer a preclusão judicial, isto não quer dizer que a decisão passaria a gozar de 

                                                 
28   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 438.097/GO, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2003, DJ 20/10/2003.  
29   DINAMARCO, Cândido Rangel. Tempestividade dos Recursos. São Paulo: Revista Dialética de Direito 

Processual. n. 16. 2004, p. 9-23. 
30   DARCIE, Jonathan Doering. Ensaio sobre Existência e Inexistência no Direito. Lisboa: Revista do 

Instituto de Direito Brasileiro. n. 3. 2012, p. 1359-1388. 
31   Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro 
das principais ocorrências havidas no andamento do processo; 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem. 

32   Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:  
I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de 
cálculo; 
II - por meio de embargos de declaração. 
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status jurídico somente desde então. 

Referido normativo somente estabelece o momento da publicação como fronteira 

a partir da qual a decisão não poderá mais ser alvo de alteração pelo mesmo órgão que a 

prolatou, ressalvadas as hipóteses legais. A razão de tal dispositivo é evidente. Em sendo o 

órgão judicial imparcial, não lhe cabe ficar alterando seu posicionamento, de sorte que, uma 

vez publicada a sentença, exaurida estará a função jurisdicional do magistrado prolator. 

Não obstante, a rigor, o sentido técnico da expressão “publicação” grafada no 

texto legal não deve ser confundido com a divulgação do decisium na imprensa oficial. 

Referida expressão linguística, longe disso, possui o escopo de denotar a integração da 

decisão aos fólios processuais, dando vida jurídica ao ato decisório, que era um mero projeto 

antes disso. Por sua vez, a veiculação em meio formal é apenas uma forma de promover a 

intimação das partes. Nesse sentido, dispõe Cândido Rangel Dinamarco: 

 
Realmente, uma sentença só existe como ato do processo a partir de quando publi-
cada. Antes disso, é mero projeto de sentença, ou, no caso de julgamento feito por 
um tribunal, é apenas um ato em via de formação, mas ainda não formado porque 
lhe falta um requisito essencial indispensável. Mas que publicação é essa? Será que 
estamos a falar da mesma coisa? A publicação do acórdão ou sentença pela imprensa 
oficial será essa mesma publicação que toda a doutrina aponta como requisito exis-
tencial indispensável, sem o qual as decisões judiciárias não comportam ainda recur-
so algum? A resposta a essas indagações é francamente negativa: a publicação em 
sentido técnico a que a doutrina se refere não é aquela publicação a ser feita pelo ór-
gão oficial com o objetivo de intimar os defensores das partes. Em sentido técnico, 
publicar é integrar o ato do juiz ou tribunal ao processo, convertendo-o em verdadei-
ro ato processual.33 

 
É dizer, a publicação exaltada no art. 463 da legislação adjetiva civil refere-se, na 

verdade, à exposição do ato decisório, o que é levado a efeito em atenção ao Princípio da 

Publicidade dos Atos Processuais. A decisão poderá, a partir de então, ser livremente acessada 

por qualquer interessado. 

A ratio legis grafada no normativo em estudo é evidente, porquanto, segundo 

mandamento constitucional (art. 93, IX, CF/88), os julgamentos secretos não serão permitidos, 

atado à meta de ofertar transparência à atividade jurisdicional34. Ainda para os casos em que o 

processo corre em segredo de justiça, a publicidade dos autos é assegurada às partes e aos 

seus patronos.   

Ou seja, a publicação, no sentido técnico empregado no texto legal em estudo, 

indicaria a integração da decisão ao processo, podendo, então, ser alvo de acesso pelos 

interessados. Diferentemente, a veiculação do decisum na imprensa oficial é ato de 

                                                 
33   DINAMARCO, Cândido Rangel. Op. cit, p. 12. 
34   WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Op. cit, p. 235.  



24 
 

comunicação processual, cujo objeto inequívoco é cientificar as partes dos atos processuais, 

oportunizando, assim, a manifestação nos autos, em nome da garantia ao contraditório e à 

ampla defesa (art. 5°, inciso LX). 

Assim, é noção intuitiva que, sem a ciência do ato, não se mostra legítima a 

fluência do prazo recursal para qualquer das partes.  

Pois bem, uma vez delineados referidos conceitos, falta, então, precisar o exato 

momento em que uma decisão judicial passa a gozar de existência jurídica.  

Sem maiores delongas, uma decisão exarada em um processo concluso para 

julgamento se consolida com a entrega da peça judicial ao cartorário. Nesse sentido, afirma 

Liebman (1987) que “a sentença torna-se pública mediante entrega no cartório do juiz que a 

proferiu. [...] Entende-se pacificamente que é com o ato da entrega [em cartório] e a contar daí, 

que a sentença se torna juridicamente existente”35. 

Por sua vez, uma sentença prolatada em audiência passa a existir por ocasião de 

sua própria realização, consoante explana Cândido Rangel Dinamarco:  

 
Quando esta é proferida em audiência, sua publicação é gradual e vai acontecendo à 
medida em que o escrevente lança no papel ou na memória do computador os 
dizeres que lhe vai ditando o juiz (art. 457). Depois, a este só resta assinar o termo e 
àquele, inseri-lo nos autos: a sentença já existe como ato público desde quando foi 
ditada. Sendo elaborada fora de audiência, a publicação se faz em mãos do escrivão, 
ou seja, mediante entrega do texto escrito e assinado ao cartorário responsável.36 

 
Lado outro, em relação aos julgamentos colegiados, observa o autor que a mera 

pronuncia dos votos não retrataria, seguramente, a publicação de tais atos decisórios, 

porquanto eles não estariam reduzidos a termo. A despeito de tal fato, em razão da publicidade 

das sessões de julgamento e das modernas gravações, em mídia digital, dos julgados 

colegiados, pode-se advogar que a publicação de tais decisões se consolida pelo 

pronunciamento final do presidente da sessão.  

Portanto, na ocasião da intimação, a rigor, a decisão já é juridicamente existente, 

ou seja, comunicam-se as partes de um ato judicial anterior, perfeitamente acabado, 

independente de estarmos diante de uma decisão do primeiro ou segundo grau.  

Entender de forma diversa, no sentido de que a publicação da decisão, exaltada no 

art. 463 da Lei dos Ritos, se refere à publicação no jornal oficial, seria permitir que o 

magistrado alterasse sua decisão no referido ínterim, o que, obviamente, não se coadunaria 

                                                 
35   LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 1 v. p 

245 apud DINAMARCO, Cândido Rangel. Ob cit. p. 9.  
36   DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 

2004. 3 v. p. 676. 
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com o dever de parcialidade que deve sobrepairar a conduta do magistrado. A preclusão 

judicial constitui medida de Segurança Jurídica, por estabelecer a impossibilidade de o juiz 

alterar as razões já exaradas, encerrando, a partir de então, sua atividade jurisdicional. 

Dessa forma, tão logo publicada sua decisão, o magistrado não pode alterá-la, 

independentemente da ocorrência de ulterior publicação em veículo oficial. 

Reconhecidamente, sendo as decisões judiciais de fácil acesso pelas partes, seria mesmo 

incrível que uma decisão, certamente já conhecida, pudesse ser alterada antes da publicação 

em Diário Oficial.  

Seguindo a linha de raciocínio até aqui tracejada, a existência jurídica do ato 

decisório se consolida com a assinatura do juiz, ou colegiado competente, do documento 

oficial que contenha a decisão jurisdicional, seguida da posterior integralização da decisão aos 

autos do processo, dando-lhe, assim, publicidade, não se confundido, portanto, com o ato de 

comunicação formal.  

 

3.2. Da jurisprudência defensiva 

 

À luz de um raciocínio meramente especulativo, pode-se supor que a 

jurisprudência, ao negar seguimento ao recurso interposto de forma prematura, o faz como 

forma de filtrar o grande volume de julgados, em procedimento que se convencionou chamar 

de jurisprudência defensiva.  

Consoante noção cediça no mundo jurídico, os recursos Especiais e 

Extraordinários, de competência dos Tribunais Superiores, são instrumentos excepcionados, 

vocacionados a ofertar interpretação correta à Lei Federal e à Constituição. Por isso mesmo, 

as exigências formais à sua admissão são, no mais das vezes, justificáveis, até mesmo em 

nome da celeridade processual, tão aclamada pela ordem jurídica.  

Além do mais, é corolário lógico que a intensificação dos julgamentos, em trâmite 

nas Cortes Superiores, aumenta a possibilidade de falhas, bem como de decisão destoantes, 

endossando insegurança à jurisprudência emanada daquelas Cortes.  

Não se olvida, entretanto, que a formalidade, quando levada ao extremo, obsta o 

acesso à justiça, retirando do jurisdicionado as garantias a ela inerentes. Atento a tais 

questões, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luis Inácio Lucena Adams, em entrevista 

ao site do planalto, nos deixou a seguinte indagação: “é importante estudar as consequências 

da jurisprudência defensiva. Será que ela de fato reduz a litigiosidade? Não é mais eficiente 

conhecer mais recursos, julgar mais questões de mérito, do que não conhecer e, portanto, não 
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resolver os problemas?”37. 

É certo, como se deu notícia, que os recursos, de natureza extraordinária, devem 

ter, por sua própria natureza, requisitos de admissibilidade rígidos, sob pena de se instaurar o 

princípio do triplo grau de jurisdição, medida que certamente não iria ao encontro dos 

princípios da celeridade e da efetividade processual, tampouco garantiria segurança jurídica 

aos jurisdicionados. Contudo, não menos correto é que essa filtragem certamente deve estar 

presa aos limites da Lei, a exemplo da exigência de repercussão geral para ingresso de 

Recurso Extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.38  

A jurisprudência defensiva, no sentido ora empregado nesse estudo, oferta 

obstáculos fora das amarras legais, no mais das vezes despidos de razoabilidade, impondo, no 

exame de admissibilidade, critérios de alta complexidade, bem como da leitura restritiva – 

muitas vezes inconstitucional – de determinados requisitos.39 

É dizer, a criação jurisprudencial de requisitos sem fundamento teleológico traduz 

a ideia de jurisprudência defensiva, que objetiva diminuir a pauta de julgamento das Cortes 

Superiores, propiciando desfecho mais célere aos processos. 

Ocorre que a jurisprudência defensiva, quando mal utilizada, causa, em realidade, 

perplexidade e frustação ao jurisdicionado, que, ao não ter seu recurso julgado, não saberá se 

efetivamente possui o direito reclamado, tornando-se frustrado o reclamo da jurisdição de 

pacificação social, de modo que o problema de excesso de serviço judicial é resolvido apenas 

aparentemente. 

Em casos tais, o órgão julgador, ao que parece, distancia-se de seu papel de 

cooperar com a finalidade processual, que é entregar a tutela a quem de direito, olvidando da 

regra geral de cooperação, que deve envolver todos os sujeitos participantes da relação 

processual. 

Em tal norte, exemplificam Luiz Guilherme Marinone e Daniel Mitidiero: 

 

                                                 
37   PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Centro de Estudos Jurídicos da 

Presidência. Disponível em: <http://www4.planalto.gov.br/centrodeestudos/entrevista-com-o-advogado-
geral-da-uniao-ministro-luis-inacio-lucena-adams>. Acesso em: 11 maio 2013. 

38   BRASIL. Lei n° 11.418, de 19 de dezembro de 2006. Acrescenta à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil, dispositivos que regulamentam o § 3o do art. 102 da Constituição Federal. 

39   BRITO, Lívia Caldas. Jurisprudência defensiva do Superior Tribunal de Justiça: sua superação pelas 
recentes alterações do Código de Processo Civil. 2011. 65 f. Monografia (Bacharelado em Direito) - 
Universidade de Brasília, Brasil, 2011. Disponível em: 
<http://bdm.bce.unb.br/bitstream/10483/1975/1/2011_LiviaCaldasBrito.pdf>. Acessado em 6 maio 2013. 
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Por força da regra da cooperação, cuja base constitucional está no direito 
fundamental à participação no processo (art. 5°, LV, CF), o juiz tem outros deveres 
na condução do processo além daqueles enunciados no art. 125, CPC. Haja vista o 
seu dever de conduzir o processo de maneira isonômica, observado e fazendo 
observar o contraditório, tem os deveres de esclarecimento, prevenção, consulta e 
auxílio para com os litigantes.40 

 
Pois bem, o Processo Civil moderno pauta-se na ideia de colaboração dos 

julgadores para com as partes litigantes, obviamente que mediante tratamento isonômico, 

atado à meta de cooperar no sentido de proteger os direitos postos à sua cognição. Ou seja, 

tem o magistrado o dever constitucional de observar o processo com zelo, somente 

restringindo as garantias do jurisdicionado quando houver previsão legal que o autorize a 

fazê-lo.  

Daí porque o dever de colaboração, dotado de base constitucional (art. 5°, LV, CF), 

deveria impedir que o magistrado se arvorasse na prática de julgamento defensivo, em prol de 

maximizar sua tarefa de prestar socorro jurisdicional. 

Efetivamente, o Poder Judiciário vem enfrentando um dilema: de um lado, o 

crescimento dos recursos; de outro, a falta de infraestrutura humana e material para atender a 

demanda. 

Acerca da jurisprudência defensiva, somente exemplificando, há julgados no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça que não conhecem recursos especiais ao fundamento 

jurídico de que as respectivas guias de recolhimento das custas estão preenchidas a caneta. 

Confira-se: 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÚMERO DE 
REFERÊNCIA NA GUIA DE PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. 
OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS RESOLUÇÕES 
DO STJ. ACRÉSCIMO À MÃO. RESURA. INADMISSIBILIDADE. (...) 2. 
Qualquer informação aposta à mão num documento que deva ser preenchido 
eletronicamente deve ser considerada como rasura, e esses dados não tem 
credibilidade, dando oportunidade a fraude, sendo impossível sua aceitação. 3. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.41 

 
No mesmo sentido, AgRg no REsp 924.942/SP, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 18/03/2010; 

AgRg no REsp 925.221/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 08/02/2011 e DJe 21/02/2011 e AgRg no REsp 1149408, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010. 

                                                 
40   MARINONE, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 174. 
41   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AI 1.155.821/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

TERCERIA TURMA, julgado em 30/03/2011, DJe 01/04/2011.  
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Do ementário transcrito acima, a Colenda Corte, de forma taxativa, submeteu a 

decisão à autoridade de Resolução lavrada por ela própria, donde se conclui inexistir, na 

decisão, qualquer respaldo legal, como de fato inexiste. De fato, não há na Lei, no sentido 

formal e muito menos material, dispositivo que estabeleça requisito dessa natureza. 

De antemão, o detalhe burocrático, acima referendado, no preenchimento das 

guias, parece-nos ser, em efetivo, de somenos importância quando em confronto com o mérito 

da solução dos conflitos postos à cognição do Judiciário. 

O limite de acesso às instâncias superiores, quando aplicado no extremo, reduz a 

amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais, conforme dito pelo Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Eros Graus42. 

Bem assim é verdade que o próprio Superior Tribunal de Justiça vem revendo sua 

jurisprudência: 

 
PROCESSUAL CIVIL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. GRU. INDICAÇÃO 
DO NÚMERO DO PROCESSO. PREENCHIMENTO À MÃO. POSSIBILIDADE. 
1. O preenchimento manual do campo correspondente ao número do processo não 
ofende as exigências formais da Guia de Recolhimento da União – GRU referente 
ao pagamento do porte de remessa e retorno, previstas na Resolução n° 12/2005/STJ. 
2. Embargos de Divergências providos.43 

 
Igualmente, o Supremo Tribunal Federal vem, de forma taxativa, buscando rever a 

sua jurisprudência defensiva. 

Confira-se: 

 
EMENTA: Agravo Regimental em Agravo de Instrumento. 2. Ausência de assinatura 
do advogado constituído nos autos. 3. Advogado com procuração nos autos. 
Inexistência de dúvida quanto à identificação do advogado que vinha atuando no 
processo. Erro material. 4. Necessidade de revisão de “jurisprudência defensiva”. 5. 
Agravo provido.44 

 
Outro exemplo é que, sob o influxo do instrumentalismo, o Supremo Tribunal 

Federal, alterando sua jurisprudência, passou a permitir a comprovação posterior do requisito 

de tempestividade recursal, nos casos em que a intempestividade vier a ser reconhecida em 

virtude de feriados locais ou de suspensão de expediente forense no tribunal recorrido.45 

                                                 
42   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 84078, Rel. Ministro EROS GRAUS, TRIBUNAL PLENO, julgado 

em 05/02/2009, DJe 25.02.2010.  
43   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EREsp 1.090.683/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 09/06/2011, DJe 22/06/2011.  
44   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ag no AI 519.125-2, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 12/04/2005 e DJE 05/08/2005. 
45   Conferir julgado: EMENTA. Recurso. Extraordinário. Prazo. Cômputo. Intercorrência de causa legal de 

prorrogação. Termo final diferido. Suspensão legal do expediente forense no juízo de origem. Interposição do 
recurso no termo prorrogado. Prova da causa de prorrogação só juntada em agravo regimental. 
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Tais julgamentos sinalizam a modificação da jurisprudência pátria, capitaneada 

por julgadores que, com afinco, se dedicam à utilização adequada do processo, transformando 

os Tribunais Pátrios em via democrática de realização da Justiça, arvorando-se, pois, no dever 

constitucional de colaborar na resolução dos casos postos à sua cognição. 

Resta-nos saber, portanto, se a jurisprudência que deflagra a intempestividade nos 

casos de manejo de recurso prematuro se insere dentro da jurisprudência defensiva e, via de 

consequência, deve ser revista. Para tanto, imprescindível que se analise a inserção desse 

entendimento às amarras legais. 

 

3.3. Do prazo recursal 

 

Já definido o momento em que uma decisão passa a gozar de existência no plano 

jurídico, resta-nos definir em que consiste o prazo recursal. 

Em crivo preliminar, cumpre exaltar que os atos processuais possuem uma 

dimensão temporal, delineada de forma objetiva, com o intuito de ofertar previsibilidade aos 

mesmos, em atenção ao Princípio da Segurança Jurídica. 

O prazo recursal, portanto, é o espaço temporal expressamente conferido pela Lei 

dos Ritos46, cujos termos a quo e ad quem se operam de forma objetiva. Inicia-se nos termos 

grafados pelo art. 242 da legislação adjetiva civil, o qual dispõe: “o prazo para a interposição 

de recurso conta-se da data, em que os advogados são intimados da decisão, da sentença ou do 

acórdão”. Por sua vez, o termo final não causa nenhuma dúvida, vez que os recursos possuem 

prazos definidos em Lei. 

A norma principiológica que orienta a manutenção de um prazo recursal vai ao 

encontro dos ditames de um Devido Processo Legal, na medida em que possibilita à parte 

interessada o requestionamento da matéria decidida, afinal de contas, o inconformismo é 

inerente à vivência humana. Outrossim, o engessamento da decisão não impugnada no 

interstício temporal conferido endossa segurança jurídica, tão cara para a manutenção da 

ordem jurídica. 

Cada um dos princípios invocados apenas reflete uma vertente aparentemente 

divergente, mas que, a rigor, apenas harmonizam-se, viabilizando, quando for o caso, a 

                                                                                                                                                         
Admissibilidade. Presunção de boa-fé do recorrente. Tempestividade reconhecida. Mudança de entendimento 
do Plenário da Corte. Agravo regimental provido. Voto vencido. Pode a parte fazer eficazmente, perante o 
Supremo, em agravo regimental, prova de causa local de prorrogação do prazo de interposição e da 
consequente tempestividade de recurso extraordinário. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 626358 
AgR, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 22/03/2012, DJe de 22/08/2012).  

46   ROCHA, José de Albuquerque. Ob. cit, p. 74.  
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alteração do decisium, assim como sua imutabilidade, a depender do comportamento 

processual da parte. 

Pois bem, Fredie Didier Júnior e Leonardo Cunha elencam o impedimento ao 

trânsito em julgado como efeito dos recursos, destacando, ao final, que o não conhecimento 

do recurso imutabiliza a decisão obstaculizada. Confira-se: 

 
A interposição de recurso impede o trânsito em julgado da decisão. (...) É importante 
lembrar, porém, que, de acordo com a concepção de Barbosa Moreira, já examinada, 
apenas os recursos admissíveis produzem efeitos e, portanto, apenas o recurso que 
for conhecido poderia impedir o trânsito em julgado; recurso não-conhecido não 
impede o trânsito em julgado, de acordo com esse entendimento.47  

 
Nessa trilha de raciocínio, há de se observar que o trânsito em julgado é benefício 

outorgado pela ordem jurídica ao vencedor da demanda, assim como a possibilidade da 

alteração da decisão o é para a parte sucumbente. É dizer, o início da contagem do prazo 

recursal é uma prerrogativa de quem tem interesse em recorrer. Nesse contexto, a intimação 

insere-se como medida que oportuniza o conhecimento da decisão, não podendo ser exigido 

da parte o manejo da peça recursal antes disso. 

O prazo final, ao contrário, é preceito de ordem pública, cujo âmbito de 

abrangência extrapola o interesse das partes, afinal de contas, visa, justamente, estabilizar a 

lide em nome da segurança jurídica. Por isso mesmo, referido lapso prazal é peremptório, 

insuscetível, assim, de dilação por convenção das partes. 

Em conclusão, prazo recursal é um conceito jurídico composto, que depende da 

conceituação de seus termos inicial e final. 

 

3.3.1 Da natureza unilateral do termo inicial do prazo recursal  

 

Viu-se, a contento, que a conceituação exata do prazo recursal exige a combinação 

de seus termos inicial e final. Este, como se viu, é uma prerrogativa da parte sucumbente e 

aquele uma exigência de notável interesse público, cuja inobservância consolida a 

imutabilidade da decisão não atacada, de reconhecida importância à segurança jurídica. 

Pois bem, sendo o prazo recursal uma prerrogativa da parte sucumbente, já é fácil 

antever que a ordem jurídica lhe concede o poder de renúncia, orientação positivada no art. 

186 da legislação adjetiva civil, que dispõe: “a parte poderá renunciar ao prazo estabelecido 

exclusivamente em seu favor”. 

                                                 
47   DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Ob. Cit, p. 80. 
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Em sendo uma prerrogativa de cunho unilateral, pode a parte a ele se antecipar, 

sendo medida que, antes de estigmatizada de prematura, deveria ser alvo de aplauso pelo 

Poder Judiciário. A diligência dos advogados, em interpor de forma prematura o recurso, é 

medida que está, portanto, em consonância com a almejada Celeridade e Efetividade, valores 

tão caros para a Ordem Jurídica. 

Por sua vez, tal procedimento não trará nenhum prejuízo à parte recorrida, vez que 

seu direito ao pleno contraditório será plenamente assegurado. A rigor, a aceleração do feito é 

medida que beneficia a ambas as partes. 

Arthur Nogueira Feijó e Joel Sousa do Carmo relembram que entendimento 

diverso ocasionaria inegável inversão de valores processuais, afinal de contas, compelir a 

parte recorrente ao aguardo da publicação em meio oficial, que não raras vezes demora 

semanas ou meses, é onerá-la com uma prerrogativa que lhe foi outorgada, unilateralmente, 

pela Ordem Jurídica. 48 

Verbi gratia, no REsp 182.918/CE, sob relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido, 

o acordão foi julgado em 28/10/2003, tendo sido publicado no Diário Oficial somente em 

26/04/2004, ou seja, a intimação dos advogados demorou cerca de 6 (seis) meses para ser 

efetuada. Daí a incongruência das razões contidas no decisium, o qual, no mesmo tempo em 

que impede a interposição de recurso de forma antecipada, é publicado com grande lentidão 

pela serventia da própria Corte, na contramão dos ditames da celeridade processual. 

Ora, um Tribunal que adota tal entendimento, deveria, ao menos, maximizar o 

processo de publicação de suas decisões. 

A gravidade de tal entendimento se intensifica quando as partes se veem diante de 

situações emergenciais, nas quais se faz necessário o manejo imediato do recurso. À luz do 

entendimento jurisprudencial elucidado, certamente, a parte, antecipando-se ao pretenso início 

do prazo recursal, veria sua irresignação obstada. 

Com efeito, imagine-se a clássica hipótese em que um magistrado negue medida 

liminar para a realização de urgente cirurgia de indivíduo que se encontra em grave situação 

de risco de morte. Nesses casos, é mesmo ilógico obrigar a parte que fique no aguardo da 

publicação oficial para que, só então, ingresse com agravo de instrumento que tencione 

modificar tal decisão, afinal de contas, a demora, em casos tais, poderá significar o fim da 

vida do jurisdicionado, quando, na verdade, o prazo recursal é benefício outorgado 
                                                 
48   FEIJÓ, Arthur Nogueira; CARMO, Joel Sousa do. Estudo crítico do atual entendimento jurisprudencial 

acerca da intempestividade recursal por antecipação. Jus Navigandi, Teresina, ano 17, n° 3366, 18 set. 2012. 
Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/22637>. Acesso em: 7 maio 2013. 
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exclusivamente em seu favor. 

A angústia injusta sofrida pela parte, sem soçobro de dúvidas, vulnera o Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1°, inciso III, da CF/88), justamente pelo órgão que 

deveria protegê-lo. Efetivamente, o Estado encontra-se vinculado ao dever de respeito e 

proteção do cidadão contra exposição a ofensas ou humilhações.49 

Cumpre relembrar que, em ótima medida, a própria Lei dispensa a publicação 

oficial em determinadas situações, a exemplo dos casos em que a sentença vem a ser proferida 

em audiência, fiel ao que dispõe o art. 506, inciso I, do Código de Processo Civil50. Ora, pelas 

mesmas razões de direito, há de ser ter por dispensada a prerrogativa de intimação quando a 

parte tiver acesso ao conteúdo da decisão por outros meios. 

Inclusive, a própria citação para a causa – certamente o mais importante ato de 

comunicação processual – é reputada prescindível quando a parte ré comparece, 

espontaneamente, ao processo, vide art. 214, parágrafo primeiro do Código de Processo 

Civil51. 

Nesse viés: 

 
Embora a citação seja ato processual que apresenta requisitos específicos, sua 
finalidade essencial é de dar ciência ao réu que a demanda foi proposta. Se por outro 
modo a ciência chegou ao destinatário, e por isso houve o comparecimento 
espontâneo, não há necessidade de se realizar a citação: a falta estará suprida.52 

 
Veja-se, in locu, que as razões que sustentam a prescindibilidade da citação são as 

mesmas que deveria nortear os julgadores das instâncias superiores. 

Não se dúvida que a parte que compareceu ao processo sem ser citado teve dele 

conhecimento; da mesma forma, é fácil antever que a parte que pretende recorrer, certamente, 

já teve conhecimento das razões contidas no decisum hostilizado. 

Isso porque os atos processuais – e a comunicação oficial é um deles – não 

possuem um valor em si mesmo, possuindo sempre uma finalidade que a Lei pretende 

alcançar. Como corolário, não há porque insistir em levar a parte o conhecimento daquilo que, 

de forma inexorável, já é conhecido. 

Nesse diapasão, Fredie Didier Júnior e Leonardo Cunha depõem no sentido de 

                                                 
49   BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; INOCÊNCIO, Mártires Coelho e MENDES, Gilmar Ferreira. Ob cit, 545. 
50   Art. 506. O prazo para a interposição do recurso, aplicável em todos os casos o disposto no art. 184 e seus 

parágrafos, contar-se-á da data: 
I - da leitura da sentença em audiência; 

51   Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.  
§ 1o O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação 

52   WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Ob. cit, p. 387. 
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que a tese de intempestividade do recurso prematuro é esdrúxula, na medida em que, se a 

insurreição foi interposta, o recorrente dera-se por intimado, a despeito de não ter sido 

intimado via publicação oficial.53 

Lado outro, mesmo raciocínio há de ser aplicável aos entes detentores da 

prerrogativa de intimação pessoal, pois tal forma de comunicação de atos processuais, 

compondo prerrogativa funcional – leia-se unilateral –, assume o mesmo papel da publicação, 

fazendo-se, apenas, por outro modo. Ou seja, tais sujeitos podem perfeitamente darem-se por 

intimados da decisão a ser combatida, através do próprio ato de interposição recursal, afinal 

de contas, aquele que discorda da decisão proferida, dela tem conhecimento, eliminando, por 

conseguinte, a necessidade de intimação pessoal, que faz as vezes de publicação em meio 

oficial. 

Efetivamente, por vezes, a prerrogativa de intimação pessoal acaba por impor 

lentidão ao procedimento de intimação, face ao grande volume de atividades dos Oficiais de 

Justiças. Daí porque referida benesse, conferida pela Lei, acaba por impor ônus aos seus 

detentores, na medida em que pode atrasar o manejo de um recurso eventualmente reputado 

como urgente. 

Penalizar a parte que, agindo de boa-fé, contribui para o progresso do itinerário 

processual com a pena de não conhecimento da insurreição, pode conferir direito à parte que 

não o tem, tudo isso, em nome de um purismo formal que não subsiste a uma filtragem dos 

valores processuais constitucionais. 

Em nome de um processo civil de resultados, é mesmo preciso avaliar a 

razoabilidade de se colocar entraves sob medidas que agilizam os atos processuais. Nesse 

caminhar, o advogado que se antecipa à publicação da decisão em órgão oficial apenas 

contribui com a celeridade e efetividade processual, sem trazer qualquer ônus ao Estado, 

tampouco para a parte recorrida. 

Nesses casos, a interposição recursal de forma antecipada consolida, em ato único, 

a dação por intimada da parte, assim como consuma o ato de apresentação da peça recursal, 

ocorrendo, assim, a preclusão consumativa do ato. 

 

3.4 Da necessidade de ratificação do recurso interposto antes da publicação do acórdão 

dos embargos de declaração 

 

                                                 
53   DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Ob. cit, p. 56. 
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Ao final, cumpre-nos fazer uma ressalva, no que toca à legitimidade do 

reconhecimento da prematuridade recursal, nos casos em que a parte interpõe recurso 

endereçado à instância superior, ainda na pendência de julgamento – e não apenas de mera 

publicação – de embargos aclaratórios no juízo a quo. 

 A rigor, a insurreição não pode, por certo, ser de logo apreciada, em razão da 

possibilidade da modificação do julgado na instância inferior, razão pela qual é razoável se 

exigir, em casos tais, a reiteração posterior da postulação prematura, a fim de ratificar a 

pretensão recursal. 

Nesse exato sentido dispõe a Súmula n° 418 do E. STJ: “É inadmissível o recurso 

especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior 

ratificação”. 

Ocorre que, sendo os embargos rejeitados, não há razão para desconhecer o 

recurso dirigido ao órgão ad quem, mesmo não havendo a reiteração, afinal de contas, a 

motivação se mantém incólume. 

Diversamente, entretanto, é o atual entendimento do STJ, perfilhado no âmbito 

dos tribunais pátrios, exigindo a ratificação do recurso outrora manejado, mesmo na hipótese 

de embargos de declaração rejeitados e, inclusive, quando manejados pela parte adversa. 

Veja-se: 

 
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL – DECI-
SÃO MONOCRÁTICA DECRETANDO A EXTEMPORANEIDADE DO 
APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE – INTERPOSI-
ÇÃO DO RECURSO ESPECIAL PREVIAMENTE AO JULGAMENTO DE 
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO PROFERI-
DO NA CORTE DE ORIGEM – NECESSIDADE DE POSTERIOR RATI-
FICAÇÃO DO RECLAMO, SOB PENA DE INTEMPESTIVIDADE – 
SÚMULA N° 418 DO STJ – SUPOSTAS NULIDADES E PRECEDENTES 
INVOCADOS, INAPTOS AO AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA - RE-
CURSO DESPROVIDO. I. A decisão recorrida está de acordo com o enten-
dimento jurisprudencial pacífico e sumulado desta Corte (Súmula 418/STJ), 
na esteira de que o recurso especial interposto em momento anterior ao do 
julgamento dos embargos de declaração, ainda que opostos pela parte adver-
sa, é considerado extemporâneo caso não ratificado oportunamente. II. Tendo 
a recorrente sido devidamente intimada do acórdão que julgou os embargos 
declaratórios opostos pela parte contrária, as nulidades apontadas por ocasião 
do agravo regimental não possuem o condão de afastar a necessidade de rati-
ficação do recurso especial, nem também se prestando a tanto o fato dos re-
cursos abordarem matérias diversas. III. Imprescindibilidade do esgotamento 
da instância ordinária. IV. Agravo regimental desprovido.54 

 
Diferentemente, no seio do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, a matéria é 

                                                 
54   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1.205.497/RJ, Rel. MINISTRO MARCO BUZZI, 

QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 22/11/2011. 
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pacífica no sentido de que a interrupção do prazo recursal, face ao manejo de aclaratórios, não 

prejudica a parte que interpôs seu recurso regularmente. 

Veja-se, para tanto, o teor da Súmula n° 434, inciso II, do TST: “a interrupção do 

prazo recursal em razão da interposição de embargos de declaração pela parte adversa não 

acarreta qualquer prejuízo àquele que apresentou seu recurso tempestivamente”. Inexigível, 

dessa forma, a famigerada reiteração posterior no âmbito da justiça laboral. 

Nesse sentido: 

 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA. 
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE REVISTA APRESENTADO ANTES DO 
ACÓRDÃO DECLARATÓRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. 
PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 
Alega o Reclamado que ao examinar e entender preenchidos os pressupostos 
extrínsecos de admissibilidade da Revista da Reclamante, a Eg. Turma incorreu em 
omissão e contradição, pois teria deixado de analisar a circunstância de o Recurso 
ter sido apresentado antes da publicação da decisão de Embargos de Declaração, o 
que o faria intempestivo por precipitação. A jurisprudência tem defendido que a 
intempestividade por antecipação se dá quando o recorrente protocoliza o apelo 
antes de publicada a decisão da qual está recorrendo. No caso dos autos, porém, não 
se verifica tal situação, pois o acórdão impugnado já havia sido publicado no 
momento da apresentação do apelo. Não é porque o posterior Acórdão Declaratório 
se integre ao Principal que se vá reconhecer nele o poder de fazer desaparecer do 
mundo jurídico o fato da publicação deste último. Se a irresignação estivesse voltada 
contra os termos de Acórdão Declaratório não publicado, então sim, se poderia 
aplicar com plenitude o entendimento da intempestividade por antecipação; mas não 
é o caso. Observe-se que sequer o efeito modificativo foi admitido no julgamento 
dos Embargos de Declaração. Embargos de Declaração conhecidos a que se dá 
parcial provimento, apenas para prestar esclarecimentos.55  

 
Portanto, observa-se que a máxima Corte trabalhista já se posicionou em sentido 

diametralmente oposto ao elucidado pelo Superior Tribunal de Justiça, situação que, a 

despeito do fato de estarmos diante de Justiça Especializada, endossa inegável insegurança 

jurídica à jurisdição, notadamente diante do teor do art. 769 da CLT, o qual dispõe que os 

casos omissos serão regulados pelo direito processual comum56. 

Com efeito, as Cortes Superiores deveriam, efetivamente, apresentar 

jurisprudência uniforme, ao menos em nome da segurança jurídica, notadamente quando o 

posicionamento destacado pelo Superior Tribunal de Justiça não sucumbe a uma análise 

instrumentalista do processo, afinal de contas, soa como medida arbitrária se exigir da parte a 

confirmação de uma pretensão que se manteve inalterada. 

 

                                                 
55   BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. ED-RR 53700-35.2001.5.10.0006, Rel. Ministro JOSENILDO 

DOS SANTOS CARVALHO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2006 e DJ 09/02/2007. 
56    Art. 769 - Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do 

trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título. 
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4 DO AVANÇO JURISPRUDENCIAL E LEGISLATIVO EM RELAÇÃO À 

TEMÁTICA DE ANTECIPAÇÃO RECURSAL 

 

4. 1 Da alteração do entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores 

 

Atento aos reclames de celeridade e efetividade processual, o imbróglio 

jurisprudencial vem sendo, de forma paulatina, desfeito, em prol da aceitação de insurreições 

prematuras. 

Efetivamente, observa-se uma tendência atual de revisão da jurisprudência 

defensiva, em nome de um bem maior, qual seja a realização, em ótima medida, da Justiça. 

Nessa trilha, modernamente, observa-se uma tendência que, antes de impor ônus à 

parte diligente, aplaude a antecipação. 

Vem se reconhecendo, portanto, que o prazo para interposição de um recurso 

conta-se da intimação, considerando-se o gênero do termo, é dizer, o ato de comunicação é 

igualmente válido quando realizado em audiência, ou fora dela, ocasião em que se realizará 

pelas várias formas postas à disposição: pela tradicional publicação em órgão de comunicação 

oficial, pela via postal, mediante intimação em cartório ou, finalmente, por qualquer ato que 

dê ciência inequívoca às partes do conteúdo decisório. A mesma sorte, obviamente, deve ter 

os atos de comunicação referentes aos acórdãos, donde se conclui que a ciência inequívoca da 

decisão colegiada oportuniza a interposição da insurreição. 

Nessa trilha, em decisão capitaneada pelo Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, que 

presidiu a comissão de juristas encarregada de elaborar o Projeto do Novo Código de 

Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal, fazendo estudo minucioso sobre a doutrina 

processual moderna que consagra a fase instrumentalista do Direito, endossou validade ao 

recurso manejado antes da publicação oficial. 

Confira-se: 

 
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO ANTES 
DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO. INSTRUMENTALIS-
MO PROCESSUAL. PRECLUSÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE 
QUE CONTRIBUI PARA A CELERIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ EXIGIDA 
DO ESTADO-JUIZ. DOUTRINA. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁ-
RIO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊN-
CIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. A doutrina moderna ressalta o 
advento da fase instrumentalista do Direito Processual, ante a necessidade de inter-
pretar os seus institutos sempre do modo mais favorável ao acesso à justiça (art. 5º, 
XXXV, CRFB) e à efetividade dos direitos materiais (OLIVEIRA, Carlos Alberto 
Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. In: 
Revista de Processo, São Paulo: RT, n.º 137, p. 7-31, 2006; DINAMARCO, Cândi-
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do Rangel. A instrumentalidade do processo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009; 
BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processu-
al. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010). 2. “A forma, se imposta rigidamente, sem 
dúvidas conduz ao perigo do arbítrio das leis, nos moldes do velho brocardo dura 

lex, sed lex” (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Simplificação e adaptabilidade no 
anteprojeto do novo CPC brasileiro. In: O Novo Processo Civil Brasileiro – Direito 
em Expectativa. Org. Luiz Fux. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 76). 3. As preclu-
sões se destinam a permitir o regular e célere desenvolvimento do feito, por isso que 
não é possível penalizar a parte que age de boa-fé e contribui para o progresso da 
marcha processual com o não reconhecimento do recurso, arriscando conferir direito 
à parte que não faz jus em razão de um purismo formal injustificado. 4. O formalis-
mo desmesurado ignora a boa-fé processual que se exige de todos os sujeitos do 
processo, inclusive, e com maior razão, do Estado-Juiz, bem como se afasta da visão 
neoconstitucionalista do direito, cuja teoria proscreve o legicentrismo e o formalis-
mo interpretativo na análise do sistema jurídico, desenvolvendo mecanismos para a 
efetividade dos princípios constitucionais que abarcam os valores mais caros à nossa 
sociedade (COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis 
metateórico. Trad. Miguel Carbonell. In: “Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía 
del Derecho”, nº 16, 2002). (...) 7. O recurso merece conhecimento, na medida em 
que a parte diligente, opôs os embargos de declaração mesmo antes da publicação do 
acórdão, contribuindo para a celeridade processual.57 

 
Na condução do voto em tela, o Ministro Luiz Fux relembrou as palavras de Cân-

dido Rangel Dinamarco, que prescreve: 

 
A supervalorização do procedimento, à moda tradicional e sem destaques para a rela-
ção jurídica processual e para o contraditório, constitui postura metodológica favorá-
vel a essa cegueira ética que não condiz com as fecundas descobertas da ciência pro-
cessual nas últimas décadas.58 

 
Evidentemente, o ementário acima vai ao encontro aos ditames da doutrina pro-

cessual neoconstitucionalista, cuja postura metodológica proclama a conexão entre direito e 

moral, sepultando, de uma vez por todas, a fase científica do Direito Processual, onde o pro-

cesso detinha importância maior do que o próprio direito material. 

Certamente sob o influxo dessas ideias, o Superior Tribunal de Justiça assim vem 

se pronunciando hodiernamente: 

 
PROCESSO CIVIL – RECURSO – TEMPESTIVIDADE – MUDANÇA DE 
ORIENTAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte 
firmou-se no sentido de considerar intempestivo o recurso interposto antes da 
publicação da decisão no veículo oficial. 2. Entendimento que é revisto nesta 
oportunidade, diante da atual sistemática de publicidade das decisões, monocráticas 
ou colegiadas, divulgadas por meio eletrônico. 3. Alteração jurisprudencial que se 
amolda à modernização da sistemática da publicação via INTERNET. 4. Agravo 
regimental provido59.  

                                                 
57   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 101.132 ED/MA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 24/04/2012, DJe 22/05/2012. 
58   DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 

267. 
59   BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg nos EREsp 492.461/MG, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, 

CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2004, DJe 23/10/2006. 
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Por oportuno, segue trecho do voto emitido, na oportunidade, pelo Ministro 

Franciulli Neto que entendeu ser uma contradictio in adjeto o entendimento que considera 

intempestivo o manejo da insurreição de forma prematura, concluindo que: 

                                                
Quanto ao problema de modificar a jurisprudência, penso que, em determinados 
casos, devemos ter a humildade de mudar. Tão ruim, como já alertava o grande 
Victor Nunes Leal, é mumificar ou estratificar a jurisprudência, quanto também de 
alterá-la constantemente. Mas esse não é o caso, pois não se trata de alteração 
prematura. Estamos colocando a questão à discussão. Se porventura os precedentes 
forem abandonadas, é de supor que daqui para frente a nova orientação será 
obedecida. Considero ser questão de tempo: mais cedo ou mais tarde, com os 
avanços técnicos, teremos de nos curvar a essa realidade de que o mundo caminha 
para processo de resultados, um processo mais ágil. Quando aparecerem medidas 
que de uma forma ou de outra acabam agilizando os atos processuais, não há 
motivos para colocar entraves. Os tempos são outros, a pretória de autos é 
avassaladora. Teremos que nos adaptar a essa realidade. 

 
No mesmo sentido, EREsp 489.703/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005 e DJ 10/10/2005; REsp  

942.018/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009 

e DJe 21/08/2009; REsp 1.223.357/AM, Rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011 e DJe 31/03/2011 e AgRg nos EDcl no Ag 

1.067.981/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

23/02/2010, DJe 05/03/2010. 

Veja-se, portanto, que se era facultado ao defensor manejar recurso antes da 

publicação no Diário Oficial à época do processo físico, com mais razão há de sê-lo por 

ocasião da informatização judicial, onde a publicidade dos atos decisórios por meio eletrônico 

facilita, de sobremodo, o acesso do advogado às decisões, previamente à sua publicação 

oficial. 

Obviamente que a ciência das partes, em relação aos fundamentos adotados pelo 

julgador é imprescindível à apresentação dos argumentos recursais, bem como à impugnação 

específica a todos os termos da decisão recorrida, de modo a indicar, corretamente, os motivos 

de fato e direito pelos quais é pretendida nova prestação jurisdicional. Não se dúvida, contudo, 

que, atualmente, as decisões judiciais são publicadas em razão do fenômeno de 

disponibilização, na íntegra, das decisões judiciais em meio eletrônico, inexistindo, assim, 

qualquer razão para que o entendimento em tela se mantenha hodiernamente. 

No mesmo sentido, aliás, posiciona-se o Tribunal Superior Eleitoral: 

 
ELEIÇÃO MUNICIPAL, PLEITO DE 2000. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO 
DE DIPLOMA JULGADO PROCEDENTE PELA CORTE REGIONAL. 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRELIMINARES. Preliminar de 
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intempestividade do recurso especial, arguida pelo recorrido. Não é intempestivo o 
recurso interposto antes da publicação da decisão. Afastada (Precedentes: REspe nº 
15.358/GO de 17.8.99; Ag nº 3.174/CE, de 23.4.2002; AgRgAg nº 3.236/CE, de 
18.6.2002).60 

 
A título de informação, cumpre exaltar que o Tribunal Superior do Trabalho 

mantém-se, em certa medida, preso às amarras da Súmula 434, I, que disciplina ser 

extemporâneo “recurso interposto antes de publicado o acórdão impugnado”. 

Curiosamente, já decidiu esta mesma Corte que o Recurso Ordinário, cabível 

contra sentença de primeiro grau na jurisdição trabalhista, pode ser interposto em momento 

anterior à publicação da sentença no órgão oficial. 

Veja-se 

 
RECURSO DE REVISTA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. 
INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO ÓRGÃO 
OFICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DO JULGADO. O prazo para 
interposição de recurso contra sentença é contado da intimação, em sua acepção 
genérica, seja pela leitura em audiência, pela publicação em órgão oficial, por via 
postal, mediante intimação em cartório ou até pela ciência inequívoca das partes. 
Nesse contexto, assentou o Tribunal Regional que fora designada data para prolação 
da sentença para 11/7/2008, ocasião em que o seu conteúdo se tornou disponível. 
Em que pese tenha sido determinada a sua publicação em Diário de Justiça, não 
pode a parte diligente ser penalizada por antecipar-se a este ato, visto que lhe era 
possível ter conhecimento do resultado do julgamento de modo a permitir a 
interposição do recurso cabível, embora anteriormente à intimação pelo órgão oficial. 
Ademais, o apelo ordinário foi protocolado em 21/7/2008, precisamente no prazo 
previsto em lei, tomando-se como termo inicial a data em que proferida a sentença 
(art. 506, inciso I, do Código de Processo Civil). Não se aplica, nesse caso, o 
disposto na Orientação Jurisprudencial 357 da SBDI-1 do TST, que considera 
extemporâneo o apelo interposto antes da publicação, mas cuja exegese se limita à 
interposição de recursos contra acórdãos, cujo prazo recursal tem previsão legal 
específica, este sim, contado apenas da publicação oficial, e cujo teor, aliás, nem 
sequer fica disponível anteriormente às partes. Recurso de revista conhecido e 
provido.61 

 
Na realidade, a máxima corte trabalhista, apenas, invoca a autoridade da 

Orientação Jurisprudencial n° 357 da SBDI-1, posteriormente convertida na mencionada 

Súmula 434, I, do TST. Em efetivo, não há razões para se permitir o manejo de Recurso 

Ordinário antes da publicação oficial da sentença, para, por outro lado, negar seguimento à 

Recurso de Revista interposto contra acórdão, vez que as situações jurídicas, a rigor, são as 

mesmas. 

                                                 
60   BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. RESPE 19.898/MT, Rel. Min. LUIZ CARLOS MADEIRA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 13.12.2002, DJe 20.12.2002.  
61   BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR 383500-16.2007.5.09.0018, Rel. Ministra DELAÍDE 

MIRANDA ARANTES, SÉTIMA TURMA, julgado em 28/08/2011, DEJT 08/10/2011. No mesmo sentido: 
RR 56100-63.2005.5.04.0001, Rel. Ministra MARIA DE ASSIS CALSING, QUARTA TURMA, julgado em 
01/06/2011 e DJET 10/06/2011. Em sentido contrário: RR 22700-70.2007.5.19.0001, Rel. Ministro 
MÁRCIO EURICO VITAL AMARO, OITAVA TURMA, julgado em 14/09/2011 e DJET 16/09/2011.  
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De toda sorte, tendo em vista a recente alteração da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça parece ser provável que a jurisprudência do 

Tribunal Superior do Trabalho passe a rever a sua jurisprudência defensiva. 

Apresentou-se, assim, a tendência dominante da jurisprudência pátria, 

notadamente das Cortes Superiores, a qual, sob o influxo dos ideais instrumentalistas, passou 

a conferir leitura proativa dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo provável que tal 

diretriz se espraie pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 

 

4.2 Do Projeto do Novo Código de Processo Civil 

 

Em paralelo a essa tendência jurisprudencial vanguardista, ver-se-á que a 

tendência legislativa é de tornar pacífica a divergência jurisprudencial apresentada nesse 

estudo. 

Sabe-se que a Presidência do Senado Federal, por meio dos atos n°s 379 e 411, de 

2009, indicou a comissão de juristas responsável pela elaboração do Anteprojeto do Código 

de Processo Civil, sob a presidência do Ministro Luiz Fux. 

Elaborado o Anteprojeto, este, atualmente, tramita como Projeto de Lei n° 

8.046/2010. 

Reconhecidamente, o Código em gestação busca engendrar no ordenamento 

jurídico um sistema processual que busca, com supedâneo na rede principiológica 

constitucional, ofertar efetividade e celeridade na entrega da tutela jurisdicional. Em ótima 

medida, observa-se que o legislador infraconstitucional buscou atender às necessidades 

concretas dos jurisdicionados que se dirigem ao manto protetor do Judiciário. 

É preciso se ter em mente que um Código de Processo Civil só pode ser 

compreendido, dentro do atual contexto de Direito Constitucional, como um esforço 

legislativo em prol de densificar o direito de ação como garantia a um processo justo.62 É 

dizer, há de se assegurar, ao jurisdicionado, um direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva 

e tempestiva. 

Nesse diapasão, vale lembrar que o Código em gestação cria, na sua parte geral, 

uma gama de garantias fundamentais, aplicáveis especificamente ao Processo Civil. No que 

toca ao tema deste estudo, o art. 4° do Projeto de Lei em estudo dispõe que: “as partes têm 

direito de obter em prazo razoável a solução integral da lide, incluída a atividade satisfativa”. 

                                                 
62   MARINONE, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. O projeto do CPC: Críticas e propostas. 1 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 15. 
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 Veja-se, assim, o valor dado ao atributo celeridade, tão caro para a Ordem 

Jurídica. Nesse sentido, é fácil concluir que o novel Código de Processo Civil não iria 

penalizar a parte que, em ato de boa-fé, auxilia o Poder Judiciário a dar celeridade aos feitos. 

Não por outra razão é que o art. 186, parágrafo único do Projeto de Lei n° 

8.046/2010, determina que: “não se consideram intempestivos atos praticados antes da 

ocorrência do termo inicial do prazo”. 

O regramento, portanto, autorizou a prática de atos processuais, em sentido lato, 

de forma antecipada, antes mesmos da ocorrência do termo inicial do prazo. 

Resta-nos saber, portanto, em que, exatamente, consistem os atos mencionados no 

regramento acima transcrito. 

Fredie Didier Júnior define ato processual como sendo “todo aquele 

comportamento volitivo que, considerado pelo Direito como relevante para o processo, está 

apto a produzir efeitos jurídicos na relação jurídica processual”63. 

Não se põe em dúvida que o recurso é um remédio que tem por objetivo instaurar 

uma relação jurídico-processual em outra instância, sendo, por isso mesmo, considerado um 

ato processual, cuja peça recursal solicita um provimento de ordem judicial. 

Portanto, em sendo o recurso considerado um ato processual, como de fato o é, 

fica fácil antever que o novo Código de Processo Civil inovou na matéria, dando por finda a 

discussão jurisprudencial debatida no presente estudo. 

Nesse sentido, explanam Luiz Guilherme Marinone e Daniel Mitidiero, ao 

tratarem do regramento em alusão: “este determina expressamente que ‘não são intempestivos 

atos praticados antes da ocorrência do termo inicial do prazo’. Trata-se de resposta a 

determinados setores da jurisprudência que entendiam intempestivo o recurso interposto antes 

da abertura do prazo recursal”64. 

Portanto, acaso aprovado na forma como está, todos os órgãos do Poder Judiciário 

estarão adstritos à Lei, sendo, portanto, convidados a conhecer das insurreições outrora 

fulminadas pelo manto da intempestividade. 

Observe-se que o Projeto do Novo Código de Processo dispõe, em seu art. 163 e 

seus parágrafos que: “Os Tribunais devem disponibilizar todos os atos do processo, em 

primeiro ou segundo graus de jurisdição, em página própria na rede mundial de 

computadores”. 

A bem de ver, a tendência de informatização possibilita o rápido e integral 

                                                 
63   DIDIER JÚNIOR, Fredie. Ob. cit., p. 266.   
64   MARINONE, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Ob. cit, p. 94. 
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conhecimento do conteúdo da decisão a ser alvejada, inexistindo, dessa forma, qualquer razão 

que eventualmente autorizasse a recalcitrância da jurisprudência em rever seu posicionamento 

tradicional. 

Mercê do exposto, é com grande efervescência que se aguarda o advento do novo 

Código de Processo Civil, pacificando-se, em definitivo, a questão da extemporaneidade 

recursal, ocasião em que os advogados estarão autorizados a se utilizarem de sua faculdade 

processual de interpor, de forma antecipada, a insurreição, medida que se coaduna com os 

ideais de celeridade e efetividade processual. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Viu-se que o processo civil moderno, na forma como o conhecemos, foi resultante 

de uma longa evolução teórica, vindo a perspectiva teleológica, durante esse itinerário 

histórico, superando o tecnicismo reinante nos séculos pretéritos. 

O processo não mais existe como mote de culto à forma, antes disso, serve como 

meio de entregar a tutela jurisdicional a quem de direito. Nesse caminhar, o Princípio da 

Efetividade Processual reconhece relevância ao processo, agora visto como meio efetivo de 

solução definitiva dos litígios postos à cognição do Judiciário. 

Atado a essa noção, ainda que intuitiva, observou-se que as formalidades 

excessivas podem – e devem – ser atenuadas quando atingida a finalidade do ato. Ora, tendo 

em mente que as formas do processo, agora sim, possuem caráter instrumental, não há que se 

falar em nulidade do ato processual quando atingidos os fins almejados. 

Reconhecidamente, a noção neoconstitucional nuclear do processo repousa em 

verificar a efetividade de seus resultados, no sentido de criação de condições concretas de 

provocação do Poder Judiciário e da obtenção da tutela jurisdicional, quando justa. Daí que, 

ao se furtar a julgar o mérito dos recursos postos à sua cognição, sob a alegação de 

intempestividade dos recursos interpostos de forma prematura, os Tribunais, seguramente, 

acabaram por manter diversas decisões errôneas, as quais, infelizmente, assolam a vida 

forense com frequência maior do que a esperada. 

Com efeito, a análise, ao extremo, dos requisitos de admissibilidade obsta o aces-

so à Justiça, ferindo, via de consequência, a gama de direitos e garantias a ela inerentes. Não 

por outra razão é que a jurisprudência defensiva, quando mal utilizada, causa, em realidade, 

perplexidade e frustração ao jurisdicionado, que, ao não ter seu recurso julgado, não saberá se 

efetivamente possui o direito reclamado, tornando-se frustrado o reclamo da jurisdição de 

pacificação social. 

Pois bem, fato é que os atos processuais possuem uma dimensão temporal, 

delineada de forma objetiva, com o intuito de ofertar previsibilidade aos mesmos, em atenção 

ao Princípio da Segurança Jurídica. Pois bem, observa-se que o prazo recursal vem a ser o 

intervalo temporal expressamente conferido pela Lei dos Ritos, cujos termos a quo e ad quem 

são delineados de forma objetiva. 

Tem início, nos termos do art. 242 da Lei dos Ritos, na data em que os causídicos 

defensores são intimados da decisão, da sentença ou do acórdão. Por sua vez, o termo final 
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não causa nenhuma dúvida, afinal de contas, os recursos possuem prazos definidos em Lei. 

Sem dúvidas, a norma principiológica que orienta a manutenção de um prazo recursal vai ao 

encontro do Devido Processo Legal, como forma de garantir às partes a rediscussão da 

matéria. Por sua vez, o engessamento do decisium eventualmente não impugnado endossa 

segurança jurídica, sob pena de eternização das demandas. 

Nessa trilha, verifica-se que o trânsito em julgado é benefício conferido ao 

vencedor da demanda, assim como a possibilidade da alteração da decisão o é para a parte 

sucumbente. Nesse contexto, a intimação insere-se como medida que oportuniza o 

conhecimento da decisão, não podendo ser exigido da parte o manejo da peça recursal antes 

do advento do lapso prazal conferido. 

A finalidade da norma adjetiva que determina a publicação oficial, sem dúvida, é 

dar ciência àquele que objetiva recorrer, em prol de garantir o acesso ao segundo grau. Nesse 

tom, se a parte, por qualquer outro meio, teve conhecimento da decisão, ainda que não 

consumada a sua intimação oficial, não há porque esperar o desfecho da comunicação via 

Diário Oficial, vez que atendidos, à exaustão, os fins da prescrição normativa. 

Há de se notar, nessa trilha, que o prazo recursal é uma prerrogativa unilateral da 

parte sucumbente, na medida em que este pode a ele renunciar, podendo, com mais forte razão, 

a ele se antecipar, sendo medida que, antes de estigmatizada de prematura, deveria ser alvo de 

aplauso pelo Poder Judiciário. 

Lado outro, há de se observar que o procedimento de insurreição não traz nenhum 

prejuízo seja para a parte adversa, seja para o Estado, muito pelo contrário, todos são 

beneficiados com a celeridade nos andamentos dos atos processuais. 

Compelir a parte recorrente ao aguardo da publicação em meio oficial, é onerá-la 

com uma prerrogativa que lhe foi outorgada pela Ordem Jurídica em seu benefício, 

notadamente quando se está diante de causas que demandam a interposição de recurso de 

forma urgente. Em casos tais, a angústia injusta sofrida pela parte, sem soçobro de dúvidas, 

vulnera o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1°, inciso III, da CF/88), justamente 

pelo órgão que deveria protegê-lo. 

Interessa anotar que a própria citação para a causa – sem dúvidas alguma, o mais 

importante ato de comunicação processual – é reputada prescindível quando a parte 

comparece, de forma espontânea, ao processo. 

Assim, à luz de um raciocínio lógico, é fácil antever que, se o recorrente 

comparece aos autos de forma espontânea, é porque do ato impugnado já tem conhecimento. 
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Retornando-se ao já exposto, os atos processuais – e a comunicação oficial é um 

deles – não possuem um valor em si mesmo, possuindo sempre uma finalidade que a Lei 

pretende alcançar. Como corolário, não há porque insistir em levar à parte o conhecimento 

daquilo que, de forma inexorável, já é conhecido. 

Dessa arte, sob o influxo dos ideais instrumentalistas, não há como se ter por 

intempestiva a peça recursal interposta antes do prazo, razão pela qual se aplaude a tendência 

atual de revisão jurisprudencial das Cortes Superiores, ocasião em que se aguarda, com 

grande efervescência, as alterações a serem empreendidas pelo novel Código de Processo 

Civil na temática. 
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