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Com o salutar propósito de conferir maior efetividade à 

jurisdição, com ênfase na instrumentalidade, e viabilizando, via reflexa, 

um acesso mais amplo à Justiça, o legislador fez editar a Lei 10.352, de 

26.12.2001, por meio da qual se alterou a disciplina da norma inserida no 

§ 3º do art. 515 do Código de Processo Civil. A partir de então, as Cortes 

Revisoras ficaram autorizadas, quando do julgamento de recurso de 

apelação interposto em face de sentença terminativa, a adentrar desde 

logo na análise do meritum causae, desde que exclusivamente de direito a 

questão ali suscitada ou maduro o processo para pronto julgamento. 

A despeito de seu caráter inovador, pautada no conceito 

finalístico do aprimoramento do processo civil de forma equânime e 

racional, a alteração legislativa acabou por gerar uma série de 

controvérsias no mundo jurídico, seja do ponto de vista de eventual 

ferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição, enquanto corolário do 

devido processo legal, seja no tocante a aspectos relativos aos efeitos 

reflexivos da medida em face de institutos jurídicos a ela correlacionados. 

É fora de dúvida, entretanto, que a alteração veio, em tempo 

oportuno, aperfeiçoar a ordem processual civil, ainda que, para tanto, 

tenha o legislador se permitido tocar a esfera jurídica de outros institutos. 

Na presente obra, o jovem e talentoso advogado Mauro 

Pedroso Gonçalves, após traçar as linhas básicas do recurso de apelação, 

com a abordagem de seus caracteres informadores, realiza, de forma 

didática e eficiente, acurado exame do efeito da devolutividade sob a ótica 

da nova ordem processual, com foco nas implicações jurídicas dela 
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decorrentes, pontuando suas impressões quanto à pertinência e 

adequação da reforma implementada ao modelo almejado pelos 

jurisdicionados. 

Trata-se de criterioso trabalho, que vem, em boa hora, 

agregar novos conceitos ao estudo do instituto da devolutividade recursal, 

cuja assimilação, de incomensurável importância para os operadores do 

direito, é requisito da qualidade e eficiência que devem pautar o exercício 

da atividade jurídica. 

 

 


