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RESUMO 
 
Com o advento das mudanças do Código de Processo Civil pela Lei 13.105/2015, 
posições doutrinárias foram adotadas pelo legislador. Objetiva-se analisar as 
diversas correntes quanto à devolução da matéria ao órgão ad quem por meio do 
recurso de apelação. Efetuou-se, então, a análise da abrangência e limite da 
sentença e da atuação do órgão ad quem quando provocado, utilizando-se estudo 
da legislação atual e anterior, nacional e estrangeira, e com uso de metodologia 
de pesquisa bibliográfica. Analisaram-se a formação dos capítulos de sentença, o 
duplo grau de jurisdição, o conteúdo do recurso de apelação e a autonomia do 
órgão ad quem na análise recursal. Constataram-se a existência de diversas 
correntes quanto aos assuntos abordados e a falta de adoção de um único 
posicionamento pelos Tribunais. Concluiu-se a necessidade de renovação da 
interpretação e efetivação do efeito devolutivo em sua extensão e profundidade. 
 
 
Palavras-chave: Código de Processo Civil. Efeito devolutivo. Recurso de 

apelação. Sentença. Capítulos de sentença. Duplo grau de 
jurisdição. 
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ABSTRACT 
 
Lawmakers adopted doctrinal positions after the changes in the Code of Civil 
Procedure by law number 13.105/2015. The objective herein is to analyze the 
many currents regarding the return of the matter to the Superior Court through the 
appeal. The analysis of the scope of the sentence and the Superior Court’s 
interaction when provoked was carried out, using a study of the current and 
previous, national and foreign legislation and using a bibliographic research 
methodology. The sentence chapters formation, the jurisdiction double degree, the 
appeal content and the Superior Court’s autonomy in the review process were 
then analyzed. There were several currents on the addressed issues and a lack of 
adoption of a single position by the Courts. It was concluded that one needs 
considerate a new interpretation and higher performance of the devolutive effect in 
its extension and depth. 
 
 
Keywords: Code of Civil Procedure. Devolutive effect. Appeal. Sentence. 

Sentence chapters. The jurisdiction double degree. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O princípio da invariabilidade da sentença vincula a autoridade judiciária à 

sentença por ela proferida, impedindo que a revogue ou a modifique na sua 

substância, exceto por meio de recurso. 

Conforme o art. 1.009 do Código de Processo Civil, da sentença caberá o 

recurso de apelação. Considerada como recurso por excelência, a apelação é o 

recurso que permite o reexame das questões de fato e de direito decididas na 

sentença por um órgão hierarquicamente superior. 

Da apelação, são dois seus efeitos: o devolutivo e o suspensivo. Peculiar a 

todos os recursos, o efeito devolutivo, surgido no direito romano, enfatizava o 

poder monopolizado do soberano em examinar e julgar causas e recursos 

independente em que grau fosse. Assim, por meio do recurso, a jurisdição para o 

julgamento da causa, inicialmente delegada pelo imperador, a ele era devolvida. 

Tal procedimento tem-se como adotado pela maior parte dos ordenamentos 

jurídicos, evidenciando nestes o princípio do duplo grau. 

Com a evolução de nosso Código de Processo Civil o efeito devolutivo se 

mostrou cada vez mais peculiar, impondo situações que geraram entendimentos e 

correntes doutrinárias que até hoje se mostram atuais e fundamentadas gerando 

até mesmo conflito nos próprios Tribunais. 

O presente trabalho introduzirá o leitor ao conceito doutrinário do efeito 

devolutivo, sempre com enfoque ao recurso de apelação, apresentando ainda 

algumas das inúmeras discussões quanto às situações que o Judiciário acaba por 

enfrentar, apresentando hipóteses para um melhor estudo do efeito em sua 

extensão e profundidade, atualizando os dispositivos legais das obras utilizadas 

para facilitar e direcionar a leitura. 

No segundo capítulo tecerá considerações relevantes quanto a sentença, 

questões que podem levar sua nulidade e a atual situação da decisão parcial de 

mérito. Será analisado ainda o princípio do duplo grau e sua posição ou não como 

garantia constitucional, buscando ainda ilustrar a figura do recurso de apelação e 

a definição e identificação dos capítulos de sentença. Ainda neste primeiro 
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capítulo serão analisadas as peculiaridades do recurso parcial e hipóteses 

apresentadas. 

No terceiro capítulo adentrará ao tema central do trabalho, estudando os 

critérios distintos para definição de um conceito único quanto ao efeito devolutivo, 

entendendo sua complexidade quanto à devolução da matéria ao órgão ad quem, 

entrando em temas de extrema relevância como o efeito translativo, a teoria da 

causa madura e a proibição ou não da reformatio in pejus e sua abrangência. 

Já no quarto capítulo fará as últimas análises quanto a extensão e 

profundidade diante questões mais peculiares, dando enfoque ainda aos 

parágrafos 1º e 2º do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 

Finalizando o trabalho buscará conclusões quanto aos pontos abordados, 

acreditando ser possível entender por uma necessidade de nova interpretação, 

limitação e aplicação do efeito devolutivo, diante as alterações do código pelo 

legislador e a falta de positivação expressa no ordenamento nacional, dando 

ênfase ao imposto no comando do art. 10 do Código de Processo Civil e a 

necessidade ou não da prevalência da vontade das partes. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O sistema recursal previsto no Código de Processo Civil está sempre 

sofrendo relevantes modificações visando atingir a melhor prestação jurisdicional 

àqueles que buscam seus direitos. 

A tarefa de pesquisa e interpretação realizada poderia resumir-se aos 

textos legais, porém, como visto, não seria o suficiente para uma análise mais 

aprofundada do efeito devolutivo da apelação e suas peculiaridades. A 

discrepância entre as diversas teorias que explicam e aplicam o efeito recursal 

mostra a necessidade de o legislador, assim como em outros ordenamentos 

estrangeiros, de se posicionar quanto aos limites, dando ênfase à extensão e 

profundidade do efeito devolutivo para que a interpretação não ganhe mais teorias 

a cada situação que o cotidiano nos apresenta. 

Uma vez provocado por interesse do recorrente, o efeito devolutivo 

possibilita a nova apreciação da matéria já decidida em primeiro grau, pelo órgão 

ad quem, porém não poderia ser tão simples assim. Como elemento 

indispensável ao recurso, concluímos que o efeito devolutivo não só possibilita a 

nova apreciação, mas transfere o dever de julgamento da matéria à instância 

recursal, que deverá realizar nova análise da matéria já decidida e também da 

matéria ainda não decidida, ainda que isso implique em julgamento originário. 

De forma objetiva, podemos dividir o efeito devolutivo em extensão e 

profundidade, sendo o primeiro referente ao limite horizontal e o segundo ao limite 

vertical. O limite do objeto do recurso de apelação é o interesse recursal pelo qual 

o recorrente busca obter situação mais vantajosa que aquela advinda da sentença 

não podendo ser conhecido pelo tribunal o que venha a exceder a esse limite. 

Diante a necessidade de delimitação e, então, demonstração de interesse 

pelo recorrente, a apelação que não especifica os pontos da decisão objeto do 

recurso não deverá ser conhecida por contrariar o imposto pelo art. 1.010 ainda 

diante a notória falta de interesse. Poderá, no entanto, ser objeto de apelação 

matéria que não foi objeto de apreciação de forma expressa em sentença. 
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Conforme se demonstrou, o princípio dispositivo é peça essencial na 

aplicação do efeito devolutivo no recurso de apelação, apesar de alguns conflitos 

doutrinários quanto a abrangência da análise ex offício. Porém, ainda com o 

advento do art. 10 do Código de Processo Civil, a vontade das partes se mostra 

cada vez mais presente no desenvolver da lide, sendo determinante quanto à 

matéria devolvida ao órgão ad quem que deverá limitar seu pronunciamento ao 

que lhe foi dado o dever de se manifestar. Ora, do contrário bastasse um recurso 

de apelação genérico, o que certamente, além de abarrotar os tribunais recursais, 

traria ainda a desvalorização e falta de credibilidade ao juízo de primeiro grau. 

Para a delimitação da matéria recorrida há a necessidade de se partilhar a 

sentença em capítulos, construindo assim, inclusive, a lógica da decisão, 

permitindo o enfoque apenas da matéria de interesse do recorrente resultando, 

por outro lado, na impossibilidade de modificação daquilo que não foi objeto 

recursal dando ênfase à satisfação dos jurisdicionados quanto ao que restou 

decidido. 

Mas não só as matérias apontadas pelas partes são objetos do efeito 

devolutivo. Por força de lei, os pedidos implícitos – juros legais, correção 

monetária, custas e honorários sucumbenciais – acompanham todas as fases 

processuais, sendo sempre objeto de apreciação mesmo que sem provocação, 

vez que não se tratam de condenação ao perdedor, mas sim de medida 

compensatória ao vencedor da lide. 

Para ocorrência do efeito devolutivo, mostrou-se imperial a existência do 

duplo grau de jurisdição que, apesar de parte da doutrina defender o princípio 

como uma garantia constitucional, devido à própria Constituição Federal excluí-lo 

de determinados procedimentos, este se identifica então como princípio 

constitucional que, apesar de não ser garantido a todos, deve nortear o legislador 

e o juiz, nunca podendo ser objeto de negociação entre as partes. 

Ainda quanto às questões de ordem pública, em estudo quanto ao efeito 

translativo, pode-se concluir pela necessidade de este estar sempre presente, 

porém sua aplicação não poderá ser feita de forma ampla. A atuação do órgão 

recursal quanto às questões de ordem pública em que deverá atuar mesmo sem 

provocação das partes deverá se limitar à extensão do efeito devolutivo, 

garantindo não só que a vontade das partes quanto à reanálise da sentença 
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quanto também a não ocorrência de decisão surpresa, hoje expressamente 

vedado pelo art. 10 do Código de Processo Civil. 

Porém, apesar de se defender a limitação do efeito translativo pela 

extensão do efeito devolutivo isto não ocorre no que toque à aplicação da teoria 

da causa madura. Tendo como objetivo a otimização do julgamento de processos 

em ganho de celeridade e economia processual, e não de proteção do interesse 

particular do recorrente, a teoria da causa madura se mostra ligada não ao efeito 

devolutivo, então, mas sim ao efeito translativo, sendo posição adotada pelo 

Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação da teoria da causa madura 

poderá inclusive gerar prejuízo à parte sem que se opere a reformatio in pejus do 

apelante. Tal entendimento se dá por não se identificar o agravamento da 

situação do recorrente que instaura a fase recursal almejando situação vantajosa, 

mas sim por o órgão ad quem tomar medida de efetivação da prestação 

jurisdicional. 

Não se negar que o juiz sempre deverá zelar pela efetivação da prestação 

jurisdicional, porém a análise de questões de ordem tem sua abrangência 

limitada. Conclui-se que, apesar do dever de atuação de ofício, qualquer 

constatação de questão prejudicial, ainda que não atacada pelo recorrente, terá 

sua eficácia limitada à extensão do efeito devolutivo, ou seja, identificado a 

ilegitimidade da parte em fase recursal, a extinção da lide se limitará aos capítulos 

da sentença devolvidos pelo recurso de apelação. 

Neste sentido é preciso reconhecer que a redação dada pela Lei 

13.105/2015 ao Código de Processo Civil trouxe posicionamento do legislador a 

diversas questões, porém ainda é necessária maior objetividade a questões como 

o efeito devolutivo garantindo ao operador do direito maior segurança jurídica e 

padronização quanto ao procedimento. Por mais que isso possa criar uma 

situação ilógica, é forçoso lembrar que a lógica do processo não é a mesma do 

transeunte. São lógicas técnicas. 
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