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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa será a análise das implicações ao direito de acesso à Justiça decorrentes de eventual
decisão teratológica que, em sede de agravo interno, não dá provimento ao recurso e de consequência impõe multa
impeditiva  de  recurso  ao  agravante.  O  estudo  ponderará  a  sistemática  processual  recursal  vigente  integrada  à
Constituição Federal. O problema que se identifica é o obstáculo de acesso à Justiça que a multa impeditiva de recurso
causa ao recorrente que está fundado na decisão que julga o agravo interno. A hipótese levantada é a de que há grave
violação do direito fundamental de acesso à Justiça em razão de que quando teratológica a decisão que julga o agravo
interno não provido a respectiva multa impeditiva de recurso estaria fundada em decisão inválida. Se utilizará o método
científico hipotético-detutivo para se colocar a prova a hipótese mencionada, cujos dados a serem ponderados nos testes
a serem feitos sobre a hipótese serão obtidos pelo método teórico-bibliográfico. Ademais, para melhor compreensão
acerca tema, serão de extrema importância a utilização de periódicos, doutrinas, jurisprudências e artigos. Além da
disciplina relacionada aos temas, será imprescindível estabelecer a relação com o acesso à justiça, em especial da
forma como tratado por Mauro Cappelletti, eis que menciona os obstáculos principais à busca pela tutela jurisdicional.

PALAVRAS-CHAVE: Processo Civil; Sistema Recursal; Espécie de Recurso. 

1 INTRODUÇÃO

O direito pátrio é calcado na segurança jurídica, o que significa dizer que todas as decisões
judiciais possuem pressupostos para sua validade. Exemplo é a necessidade de fundamentação das
decisões, as quais devem conter os embasamentos pertinentes que levaram o julgador a concluir
seu raciocínio de determinada forma, vinculada às fontes do direito e aos fatos do caso concreto. No
Brasil, a ausência de fundamentação acarreta na nulidade da decisão judicial.

Neste liame, quando se fala em decisão teratológica, ocorre uma completa desvinculação da
justiça do “decisum” para com as fontes do direito que regulam o caso “sub judice”. Isso implicaria
num sistema regido pela Escola do Direito Livre que, no âmbito jurisdicional, é proibido no Brasil.

No mais,  a  pesquisa  relacionará  os  institutos  do direito  processual  civil  com o acesso à
justiça, visto que eventual decisão recursal teratológica, em sede de agravo interno, e que poderá
ensejar multa ao recorrente que é impeditiva de novo recurso caso não seja paga ao Recorrido. 

A multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, é um óbice econômico ao
prosseguimento do processo em instância superior, o que constitui um entrave ao acesso à Justiça,
devendo, portanto, ser analisada sua constitucionalidade frente ao próprio princípio de acesso à
justiça, duplo grau de jurisdição. 

Sob este aspecto é que a pesquisa se fundará, analisando-se os pressupostos processuais
do Código de Processo Civil de 2015 bem como da possibilidade ou não da aplicação da multa pela
improcedência teratológica do pedido recursal sob o prisma da constitucionalidade e dos princípios
existentes que norteiam o Direito Processual Civil brasileiro. 
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O  sistema  recursal  será,  de  igual  forma,  analisado  substancialmente,  de  modo  que  é
imprescindível ao operador do direito avaliar a validade da aplicabilidade da multa impeditiva de
recurso, em especial ao que se refere ao agravo interno.

Por fim, para se concluir a presente pesquisa e observar se a disciplina jurídica do Código de
Processo  Civil  de  2015  é  ou  não  constitucional,  serão  utilizados  materiais  como  legislações,
periódicos, artigos científicos, doutrinas e particularmente a jurisprudência. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

O  método  será  o  hipotético-dedutivo  para  identificar  os  pressupostos  teóricos  do  Direito
acerca do tema pesquisado e colocar a prova a hipótese que se propôs por meio de testes que
serão  relatados  no  relatório  de  desenvolvimento  da  pesquisa.  Os  dados  necessários  para  se
estabelecer  as  leis  que  regem  o  problema  em  questão  serão  obtidos  pelo  método  teórico-
bibliográfico.  Para  tanto  serão  utilizadas  revisão  bibliográfica,  bem  como  periódicos,  doutrinas,
legislação pertinente ao tema, tanto nacional como internacional a fim de comparação entre ambas.
A técnica de fichamento também será utilizada. A utilização da internet será de extrema importância,
uma vez que se abre um leque muito maior de análise, tendo como principal objetivo a revisão de
casos concretos pertinentes ao assunto.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando que o sistema jurídico brasileiro exige, como regra de tutela jurisdicional, que
sejam prolatadas decisões como decorrência das fontes do Direito brasileiro e a elas vinculadas,
identifica-se o problema jurídico da cominação legal de multa para o agravante que obteve o não
provimento unânime de seu recurso de agravo interno, na forma do art. 1.021, §4.º, do novo Código
de Processo Civil, isto porque, ante a exegética na referida fonte, pretende-se obter, como resultado
desta pesquisa, a confirmação da hipótese de que há grave violação do direito fundamental  de
acesso à Justiça em razão de que quando teratológica a decisão que julga o agravo interno não
provido a respectiva multa impeditiva de recurso estaria fundada em decisão inválida.
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