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APRESENTAÇÃO 

Fui honrado com o convite do Professor Gleydson Kleber Lopes 
de Oliveira para apresentar esta sua nova obra, Apelação no direito 
processual civil, originária de sua tese de doutoramento pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, porém composta de modo diverso, 
para atender as finalidades a que se propõe, de ser um compêndio atu
alizado e o mais completo possível a respeito desse recurso, servindo 
assim tanto ao estudante de Direito, às finalidades acadêmicas em geral 
e, principalmente, ao profissional militante. 

Aceitei, com muito agrado, a missão, por conhecer não apenas 
o autor, de quem fui professor na graduação, como seus estudos ju
rídicos anteriores - participei das bancas de mestrado e doutorado a 
que se submeteu, e sou leitor de todos os livros e artigos jurídicos que 
vem publicando - e seu trabalho, pois é advogado de conceito e atua 
freqüentemente no Tribunal que integro. 

Sua vida profissional é modelar, e sua evolução como processu
alista se patenteia, após trabalhos brilhantes como Ações possessórias: 
enfoque sobre a cognição, de 2001, e Recurso especial, de 2002, no pre
sente estudo sobre o mais emblemático dos recursos cíveis. 

Com efeito, a apelação é o recurso por excelência, e discorrer 
sobre ele não é tarefa que se empreenda sem cuidados, por se tratar de 
senda trilhada já pelos maiores especialistas na matéria, sendo bastante 
lembrar - até pela origem potiguar comum - o clássico de Seabra Fa
gundes, Dos recursos ordinários em matéria civil. 

Entretanto, a importância do assunto exige, diante da constante 
atualização legislativa, sejam esses caminhos revistos, como se impõe 
refazer cartas náuticas, mesmo as relativas a rotas muito percorridas, 
quando mapeiam um litoral sempre alterado pelas idas e vindas das 
marés. 

Se era assim na Alemanha do final do século XIX, quando a ciência 
processual engatinhava, pelo que se depreende do prefácio de Adolf 
Wach a seu Manual de direito processual civil - tanto que ressalta a 
dificuldade de compreender o processo em sua conexão interna com 
o ordenamento jurídico como um todo, mas ao mesmo tempo em 
contato com a conveniência e a eficácia do problema particular, em 
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face de uma legislação que se transforma -, imagine-se no Brasil do 
começo da XXI centúria. 

Ainda mais que o legislador processual civil brasileiro de agora, 
em matéria recursal, tem se desdobrado. Há trechos do capítulo de 
recursos do Código de Processo Civil que já foram alterados mais de 
cinco vezes desde o início de sua vigência, sendo certo que nem sempre 
as modificações são inteiramente felizes, e às vezes até fazem surgir 
mais problemas do que aqueles a que visavam evitar. 

Não adianta, porém, apenas culpar o legislador. 

A uma, porque produzir leis de processo sempre é arriscado. O 
inesquecível Pitigrilli, escrevendo na Itália, berço de grandes proces
sualistas, ao final da primeira metade do século XX, com a finíssima 
ironia que sempre o caracterizou, pôs na boca de uma personagem 
notável, umJuiz que deixa a magistratura por não se conformar com 
a prática do Direito na vida real do foro, uma frase que bem revela a 
dificuldade primeiramente mencionada, referindo-se à grandeza de 
Moisés, um dos primeiros legisladores da História, dizendo que o 
sucesso dele deveu-se a ter tido a habilidade de se ocupar do Direito, 
sem tocar em processo. 1 

A duas, porque o Direito - e o pensamento jurídico contemporâ
neo tem hoj e essa consciência - não se faz só pela regra legislada, mas 
por sua repercussão social e por sua interpretação e aplicação prática, 
de maneira que jurisprudência e doutrina compõem, tanto quanto a 
legislação, o quadro real da normatividade. 

N esse sentido, tivemos recentemente uma modificação essencial 
na nossa estrutura normativa tocante à sentença, cujo próprio conceito 
jurídico restou afetado, pois deixou de ser a decisão judicial que punha 
fim ao processo, já que apenas passou a encerrar, e às vezes, nem isso, 
a fase cognitiva deste. O fim da separação estanque entre processo de 
conhecimento e processo de execução, que causou essa revolução 
em nosso direito processual civil, vem a se refletir, portanto, neces
sariamente, nas regras atinentes ao recurso cabível contra a sentença 
- justamente a apelação - e na compreensão que se há de ter delas. 

Daí porque o presente livro cresce na prateleira, e captura nossa 
atenção mais e mais, para que o tenhamos nas mãos e sob nossos olhos, 

1 O Experimento de Pott, 5. ed., Rio de janeiro , Vecchi, 1950, p. 4l. 
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para que o leiamos, e para que meditemos sobre o que nos diz. Ele 
pretende oferecer uma visão sistemática dessa matéria tão básica em 
nossa literatura processual, mas procura também abordar temas ainda 
não apreciados em trabalhos de sua espécie. 

Nos capítulos iniciais, examinam-se a sentença e toda uma série 
de temas a ela relacionados, e o recurso de apelação, tanto no âmbito 
do Direito Comparado como no do Direito Brasileiro anterior ao atu
almente vigente. 

Depois, vem a análise mais específica dos requisitos de admis
sibilidade da apelação - cabimento, legitimidade recursal, interesse 
recursal, tempestividade, regularidade formal, preparo, inexistência 
de fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer e apelação adesiva 
-, com ênfase na distinção entre admissibilidade e mérito recursais. 

A seguir, são enfocados os efeitos do apelo, e é nesse momento 
que são debatidos alguns assuntos polêmicos e recentes, como novos 
documentos e questões, o palpitante tema dos capítulos da sentença, 
a relação entre agravo e sentença não recorrida, a problemática da sen
tença em face da eficácia de tutela de urgência porventura pleiteada ou 
concedida no caso concreto, a hipótese da nulidade processual em grau 
de recurso, a possibilidade da produção de provas e da antecipação de 
tutela em sede recursal, para mencionar apenas os principais. 

O fortalecimento dos poderes do relator e o procedimento do apelo 
nos juízos a quo e ad quem são o assunto final, dissecando-se diversas das 
regras procedimentais mais discutidas no processamento e julgamento 
da apelação, com o que se encerra a pauta de matérias. 

Depois vem a bibliografia, a demonstrar que a mão segura que 
conduz todo o trajeto acima anunciado apóia-se em fundamentos fartos 
e de excelente qualidade, como se pode facilmente ver, e, se necessário, 
buscá-los para conferir outros mapas de outras praias desse imenso 
oceano do processo, pelo qual nos leva a bom porto nosso piloto. 

Tenho a certeza de que, no futuro, em algum momento, este tra
balho será referido, como aqui fizemos com um seu precursor, como 
um marco das letras jurídicas, não apenas norte-rio-grandenses, mas 
brasileiras, em matéria recursal cível. 

Como bem disse Eduardo Couture, A semelhança que existe entre 
este livro e outros que o precederam é a mesma que há entre o arbusto e a 
árvore. A diferença está em que, ao contrário da ordem natural, as idéias 
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do autor não crescem, antes condensam-se. Mas a similitude consiste em 
que, exatamente como na ordem natural, à medida que o tempo passa, as 
idéias amadurecem. O leitor que conhecer os outros livros encontrará, a 
par de conceitos semelhantes, profusas diferenças. É o amadurecimento 
que vai gerando conseqüências através do tempo. 2 

Isso se aplica perfeitamente ao Professor Gleydson Kleber Lopes de 
Oliveira e a este volume. Sua leitura demonstrará que não exagero. 

Recife, março de 2009. 

MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS 

Mestre e Doutor em Direito Processual Civil. 
Professor de Cursos de Graduação 

e Pós-Graduação em Direito. 
Desembargador Federal. 

2 Introdução ao estudo do processo civil, 3. ed., p. XI. 


