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PROCESSO CIVIL III 
 
26. Introdução aos Recursos: 
 
Conceito: Manifestação de insatisfação quanto a decisão judicial. 
 
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: 
 
I - apelação; 
II - agravo de instrumento; 
III - agravo interno; 
IV - embargos de declaração; 
V - recurso ordinário; 
VI - recurso especial; 
VII - recurso extraordinário; 
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário; 
IX - embargos de divergência. 
 
26.1. Recursos aos Tribunais Superiores (CF Art. 102, II e III; 105, II e III) 
 

STF: Recurso Ordinário e Recurso Extraordinário 
 
CF, Art. 102, II - julgar, em recurso ordinário: 
 
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única 
instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político; 
 
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 
decisão recorrida: 
 
a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.   
 

STJ: Recurso Ordinário e Recurso Especial 
 
Recurso Especial: tornara compatível as decisões da justiça estadual com a legislação federal 
 
II - julgar, em recurso ordinário: 
a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória; 
b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão; 
c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, 
Município ou pessoa residente ou domiciliada no País; 
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III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 
 c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 
 
26.2. Incidentes (Art. 947 e 976) 
 
1) Incidentes de Assunção de Competência: buscam revelar o padrão decisório*. 
 
Art. 947. É admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso, de remessa necessária ou de 
processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem 
repetição em múltiplos processos. 
 
Nosso ordenamento jurídico pátrio vigora o civil law (em regra), que prestigia a autonomia do magistrado “livre 
convencimento motivado”. Mas na prática funciona o CPC commom law e civil law. O objetivo do padrão 
decisório é diminuir a força da civil law, aproximando ao commom law.  
 
*Padrão Decisório: são paradigmas para forçar o sentido das decisões em primeira instância 
 
2) Incidente de Demanda Repetitiva:  
 
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, 
simultaneamente: 
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; 
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 
 
Recursos Repetitivos: são recursos paradigmas que vinculam a decisão dos demais recursos. 
 
ATENÇÃO!!! 
- Diminuem a autonomia dos magistrados 
- Aumentam a Segurança Jurídica 
 
26.3. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (Art. 948): 
 
É o controle difuso de constitucionalidade previsto no CPC. É um controle que surge no meio de um caso 
concreto. É necessário resolver sobre a constitucionalidade da lei, antes de prosseguir no julgamento do feito.  
 
Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o 
relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir 
o conhecimento do processo. 
 
Art. 949. Se a arguição for: 
I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; 
II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. 
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a 
arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre a questão. 
 
26.4. Sentença Estrangeira (Art. 960) 
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Como uma sentença é proferia no estrangeiro terá efeitos no Brasil. 
Ex: Divórcio.  
 
Art. 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão 
estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista em tratado. 
 
26.5. Reclamação 
Algo, no curso do processo, está sendo decidido/executado de maneira errada. Caberá então a reclamação, para 
que se cumpra a decisão correta da autoridade competente. 
 
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade;  
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas 
repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  
 
26.6. Regimentos Interno: 
 
Servem para determinar os detalhes de funcionamento de um tribunal. 
Há um recurso cabível em razão do regimento interno à Agravo Interno ou Regimental 
 
27. Fluxo dos Processo nos Tribunais: 
 

1. Registro / Distribuição – Art. 929 CPC 
Sorteio / Alternatividade / Publicidade – Art. 930 CPC 
Prevenção – Art. 930 Pú CPC 
 

2. Conclusão / Relatório / Voto (30 dias) - Art. 931 CPC 
 

3. Designação, Data julgamento (Presidente) – Art. 934 CPC 
 

4. Publicação – Art. 935 CPC 
Mínimo 05 dias  
Vista partes – Art. 935 §1° CPC 
 

5. Fixação pauta – Art. 935 §2° CPC  
 

6. Requerimento Sustentação oral – Art. 937 §2° CPC 
 

7. Sessão – Art. 937, Caput 
Relator - será o primeiro a falar (vai ler o relatório e expor o seu voto) 
Recorrente – quem interpôs o recurso (segundo a se manifestar caso tenha requerido sustentação oral)   
Recorrido – contra quem foi interposto o recurso (terceiro a falar caso tenha requerido sustentação oral) 
MP – último a falar caso tenha interesse 
Tempo máximo para sustentação oral 
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8. Votos – Art. 941 CPC 
(Possibilidade) Alteração 
Anúncio do resultado 
Redação - o voto será redigido pelo relator exceto se o relator for vencido, nesse caso quem redigira o 
voto será o autor do primeiro voto vencedor (primeiro voto que divergiu do relator)  
 

9. Acórdão – decisão colegiada Art. 943 CPC 
Ementa –  resumo do acordão na qual não consta os votos Art. 943 §1° CPC 
Publicação (Primeiro ocorre a publicação da Ementa 10 dias – Art.943 §2° CPC /Posteriormente haverá 
a publicação do Acórdão 30 dias – Art. 944 CPC) 

 
27.1. Registro/Distribuição (Art. 929): 
 
Art. 929. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria 
ordená-los, com imediata distribuição. 
Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados, mediante 
delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. 
 
Após o registro do recurso é feito o sorteio eletrônico. 
Princípio da Alternatividade: evita que um juízo tenha mais recursos para julgar do que outro.  
Publicidade (Art. 930) 
 
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a 
alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. 
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso 
subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. 
 
Prevenção: o Primeiro recurso protocolado, torna-se o Juízo prevento.  
 
27.2. Conclusão (Art. 931): 
 
Após registrado e distribuído, o recurso irá para o RELATOR (conclusão) 
 
Relator: é o primeiro desembargador que tem acesso ao recurso. 
Art. 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 (trinta) dias, depois de 
elaborar o voto, restituí-los-á, com relatório, à secretaria. 
 
Relatório: é um resumo do recurso 
Voto: o primeiro voto a ser proferido é o do relator 
Prazo: 30 dias para devolver o recurso para a secretaria 
 
27.3. Designação (Art. 934): 
 
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, 
em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial. 
 
Após o relatório será marcada a data do julgamento (Sessão de Julgamento) 
 
27.4. Publicação (Art. 935): 
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Mínimo de 05 dias (entre a publicação e a data de julgamento): Compatível com C & AD e Razoável Duração 
do Processo.  
 
(§1º) Vista das partes 
 
Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 
(cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo 
julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. 
§ 1º Às partes será permitida vista dos autos em cartório após a publicação da pauta de julgamento. 
 
27.5. Fixação Pauta (Art. 935, §2º): 
 
§ 2º Afixar-se-á a pauta na entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. 
A partir da fixação da pauta, o procurador que desejar poderá escrever seu nome na pauta para realizar sustentação 
oral. Os processos onde haverá a sustentação oral serão julgados em primeiro lugar.  
 
27.6. Requerimento (Art. 937, §2º): 
 
Art. 937. § 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que 
o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. 
 
§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno 
interposto contra decisão de relator que o extinga. 
 
Sustentação Oral: Nem todos os recursos será possível fazer a Sustentação Oral.   
 EXCEÇÃO: Agravo de instrumento e Embargo de Declaração (não há sustentação oral) 
 
27.7. Sessão de Julgamento (Art. 937, Caput): 
 
Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, 
sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, 
pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes 
hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 : 
 
ORDEM PARA FALA: 
 
1º) Relator – lê o relatório todo, proferindo seu voto.  
2º) Recorrente – se pediu sustenção oral 
3º) Recorrido – se pediu sustenção oral 
4º) MP (Art. 178 – prerrogativas do MP) – nem sempre o MP comparece para sustentação. 
5º) Votos dos demais desembargadores (Art. 941) 
 
27.8. Votos (Art. 941): 
 
Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o 
acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor. 
§ 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já 
proferido por juiz afastado ou substituído. 
§ 2º No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo 
voto de 3 (três) juízes. 
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§ 3º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os 
fins legais, inclusive de pré-questionamento. 
 
Nesta fase ocorre os votos dos demais desembargadores.  
Ex: Acompanho o voto do desembargador.  
Ex: discordo do voto do relator.  
 
5º) Voto  
6º) Anúncio do Resultado 
7º) Redação dos Votos: Após os votos, eles serão redigidos 
 
27.9. Acórdão (Art. 943): 
 
Art. 943. Os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem ser registrados em documento eletrônico 
inviolável e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do 
processo quando este não for eletrônico. 
§ 1º Todo acórdão conterá ementa. 
§ 2º Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias. 
Art. 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as 
notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão. 
Parágrafo único. No caso do caput , o presidente do tribunal lavrará, de imediato, as conclusões e a ementa e 
mandará publicar o acórdão. 
 
É uma decisão colegiada proferida por mais de um julgador (mínimo 3) 
 
Ementa: resumo do acórdão, que não contém os votos.  
Acórdão: é a íntegra do acórdão.  
 
Publicação da Ementa: 10 dias 
Publicação do Acórdão: 30 dias 
 
27.10. Observações: 
à Questões que poderão ocorrer no meio do fluxo do recurso 
 
Vista (Art. 940): (10 + 10) no meio da sessão o desembargador pede vistas aos autos. A sessão ficará suspensa 
para julgar aquele recurso. Não há sanção se o prazo de vistas não for cumprido. 
 
Vício Sanável (Art. 932): (5 dias) no meio do processo o desembargador descobre um vício no processo. 
Suspende-se a sessão e se dará prazo para parte sanar o vício. 
 
Fato Superveniente (Art. 933): (5 dias) Fato que acontece após a impetração do recurso.  
Ex: parte morreu, deverá haver a habilitação dos herdeiros.  
 
*Juiz não poderá ser manifestar de ofício – deverá ser aberto prazo para a parte prejudica se manifestar (Art. 
9º) 
 
Provas (Art. 938, §3º): 
 
Questão Preliminar (Art. 938 e 939): Acolhimento de uma preliminar por um desembargador.  
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Ex: apenas um desembargador votou para acolher a preliminar (em favor da extinção do processo sem 
julgamento do mérito). Os outros dois negaram a preliminar. Passou-se para a discussão do mérito. Assim, os 3 
deverão julgar o MÉRITO, ainda que um deles votou por acolher a preliminar  
 
Ordem de Julgamento (Art. 936) 
 
Art. 936. Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa necessária e os processos de 
competência originária serão julgados na seguinte ordem: 
I - aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos; 
II - os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento; 
III - aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão anterior; e 
IV - os demais casos. 
 
27.10.1. Técnica de Complementação de Julgamento (Art. 942): 
 
CONCEITO: Trata-se de um MECANISMO AUTOMÁTICO (diferente dos antigos Embargos Infringentes, 
previstos no CPC/73) que traz novos magistrados/desembargadores para um novo julgamento da causa quando 
houver decisão NÃO UNÂNIME (maioria), o que permite a INVERSÃO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO.  
 
Cabível na Apelação, Ação Rescisória e Agravo de Instrumento 
 
ANTES DO CPC/15: Os Embargos Infringentes estavam no Rol do Art. 994. Era o Recurso cabível para 
impugnar uma decisão NÃO UNÂNIME. O Recurso seria julgado pelo mesmo órgão.   
 
Ex: Em uma turma de 3 desembargadores, 1 votou pelo provimento, 2 votaram pelo desprovimento.  
 
Com o CPC/15, os Embargos Infringentes foram excluídos do rol de Recursos e foram substituídos pela Técnica 
de Complementação de Julgamento. 
 
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser 
designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no 
regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, 
assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos 
julgadores. 
 
§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros 
julgadores que porventura componham o órgão colegiado. 
§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. 
§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido 
em: 
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento 
ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; 
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. 
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: 
I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas; 
II - da remessa necessária; 
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial. 
 
Cabimento da Técnica de Complemetnação do Julgamento (Art. 942 §3° CPC): Apelação, Ação Rescisória 
que rescinde a sentença e Agravo de Instrumento que resolve parcialmente o mérito.  
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Apelação 
Ação rescisória: rescinde a sentença 
Agravo de Instrumento: reforma parcial de mérito. 

 
27.10.2. Poderes do Relator (Art. 932): 
*Poderes Gerais 
a) Não Conhecimento (III) 
b) Desprovimento (IV) 
c) Provimento (V) 
 
 

1. NÃO CONHECIMENTO: não vai analisar o mérito do recurso pois falta requisitos de 
admissibilidade ou em caso de recurso prejudicado ou quando o recurso não for impugnado 
especificamente, fundamentos específicos. (Art. 932, III CPC) 
 

2. DESPROVIMENTO: nesse caso há análise do mérito, mas o magistrado não dá razão ao recorrente, 
pois o recurso é contrário aos padrões decisórios (Art. 932, IV CPC)  
Súmula do STF 
Súmula STJ ou do próprio tribunal; 
Acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; 
Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; 
 

3. PROVIMENTO: nesse caso há análise do mérito e o magistrado dá razão ao recorrente, pois o recurso 
está de acordo com os padrões decisórios (Art. 932, V CPC) 

Súmula do STF 
Súmula STJ ou do próprio tribunal; 
Acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos; 
Entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência; 
 

Art. 932. Incumbe ao relator: 
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o 
caso, homologar autocomposição das partes; 
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos (efeito suspensivo) e nos processos de competência 
originária do tribunal; 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida; 
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...contrário aos PADRÕES DECISÓRIOS) 
 
Tipos de PADRÕES DECISÓRIOS: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; 
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 
 
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for 
contrária a: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; 
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c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado 
originariamente perante o tribunal; 
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; 
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. 
 
Ex1: Súmula STJ = mero inadimplemento não configura dano moral. 
 
Pedido: Autor pede Dano Moral 
Sentença de 1ª instância  à  Julga o pedido improcedente (a favor a súmula); 
Autor ingressa com Recurso  à  Relator nega provimento. 
 
Neste caso o recurso é Contrário aos Padrões, que é a Súmula STJ (Art. 932, IV). Isso quer dizer que a 
Decisão Recorrida (Sentença de 1ª Instância) está em conformidade com o padrão.  
 
Ex2: Súmula STJ = mero inadimplemento não configura dano moral. 
 
Pedido: Autor pede Dano Moral 
Sentença de 1ª instância  à  Julga o pedido procedente (contra a súmula); 
Réu ingressa com Recurso  à  Relator dá provimento. 
 
Neste caso o recurso é Favorável aos Padrões, que é a Súmula STJ (Art. 932, IV). Isso quer dizer que a 
Decisão Recorrida (Sentença de 1ª Instância) está contrária ao padrão.  
 
28. Conceito de Recurso e suas Características: 
 
Conceito (Alexandre Câmara): meio voluntário de impugnação das decisões judiciais capaz de produzir no 
mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração do pronunciamento impugnado 
(decisão recorrida). 
 
Recurso é um meio. 
 
Princípio da Taxatividade (Art. 944 c/c Leis Extravagantes): 
 
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: 
I - apelação; 
II - agravo de instrumento; 
III - agravo interno; 
IV - embargos de declaração; 
V - recurso ordinário; 
VI - recurso especial; 
VII - recurso extraordinário; 
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário; 
IX - embargos de divergência. 
 
Ex: Art. 34 lei 6830/80 – Embargos Infringentes.  
 
Voluntariedade (Art. 496): 
 
Diferença da Remessa Necessária: A remessa necessária é obrigatória, já o recurso voluntário.  
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28.3. Decisões Judiciais: 
 
Decisões Judiciais: pronunciamentos do magistrado 
 à Sentença: é uma decisão que põe fim a uma das fases do processo (Ex: Fase de Conhecimento, Fase 
de Execução) 
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio 
do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como 
extingue a execução. 
 
 à Decisão Interlocutória: tudo o que não é sentença, nem despacho. 
 
 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º. 
 à Despacho: tudo o que não é sentença, nem decisão interlocutória. 
 
São IRRECORÍVEIS: 

Despachos (Art. 1001) 
Decisão Deserção (Art. 1007, §6º) 
Prejudicial “RExt” (Art. 1031 §2º) 

 
Decisão Irrecorrível EM SEPARADO: 
 
Decisão contra a qual não cabe recurso próprio, interposto imediatamente, em que será preciso aguardar outro 
pronunciamento contra o qual será cabível um recurso que permitirá que se impugne também aquela decisão 
anterior.  
 
Ex: Agravo de Instrumento é cabível em determinadas hipóteses. Imagine que em um processo o Juiz profere 
uma DI desfavorável a mim. Só que nesse determinado caso de DI, não está previsto o Agravo de Instrumento 
(Art. 1015, CPC/15. Rol Taxativo do Agravo de Instrumento). Nesse caso, a solução é aguardar a sentença para 
que na Apelação, mencionado 
 
Ex: JEC. Não é admissível Agravo de Instrumento no JEC. Por este motivo, dever-se-á aguardar até a 
sentença.  
 
Prolongamento do Processo: 
O recurso não cria um novo processo é apenas o prolongamento do mesmo processo. 
 
Demanda Autônoma de Impugnação: 
A diferença entre um Recurso e uma Demanda Autônoma de Impugnação é exatamente o fato de que estas 
originam um outro processo, e aqueles não. 
Ex: Ação Rescisória, Reclamação 
 
Efeitos produzidos pelo julgamento dos RECURSOS: 
Os efeitos produzidos pelo recurso são: Reforma, Invalidação, Integração e Esclarecimento.  
 
Fundamentos do Recurso 
error in iudicando (erro de julgamento) à NOVA DECISÃO     à REFORMA 
*erro de julgamento tem relação com o mérito da causa (julgou mal) – há subjetivida. 
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error in procedendo (erro de atividade) à INVALIDADE DA DECISÃO RECORRIDA àINVALIDADE 
*erro de atividade tem relação com o “julgou errado”- não há subjetividade, os erros são objetivos, aplica-se 
a teoria das nulidades. 
 

INVALIDADE:  Sentença é declarada NULA e o processo volta para instância 
anterior, para que seja proferida uma NOVA sentença  

(“julgou errado” – objetivos – teoria das nulidades, ato nulo ou anulável) 
 

Ex1: Ação de cobrança. Réu foi condenado. No entanto, o Réu verifica que a sentença não foi fundamentada, 
ou seja, vício de NULIDADE. Neste caso, a instância superior irá ANULA a sentença 
 
Ex2: Ação de cobrança. Réu foi condenado. No entanto, o Réu verifica que não tem prova suficiente para 
condená-lo e ingressa com um RECURSO. A instância superior REFORMA a decisão e declara a inexistência 
de débito. 
 
Ex3: Decisão que indefere a prova, mas julga por falta de provas (matéria processual) 

 

REFORMA:  Sentença é REFORMADA pela instância superior. 
(“julgou mal” – o erro envolve a subjetividade do julgamento do Juiz) 

 
 
Ex1: Indeferimento de Prova (matéria processual) – erro in iudicando  
 
Ex2: A Inversão do ônus, exige o cumprimento de alguns requisito e é uma questão PROCESSUAL. Estes 
requisitos são subjetivos. Logo, caso não seja concedido (havendo a presença dos requisitos para concessão), 
 
Ex3: Obrigação que não era devida (matéria de mérito). Condenou uma dívida que não era devida.  
 
Ex4: Anulação de contrato sem vício.  
 
ATENÇÃO!!! 
 
à Não é correto afirmar que o erro in iudicando apenas tem relação com MÉRITO. Existe matérias processuais 
onde poderá ocorrer erro in iudicando.  
 
à Não é correto afirma que o erro in procedendo apenas tem relação com PROCESSO. Existe matérias de mérito 
onde poderá ocorrer erro in iudicando.  
 
 

ESCLARECIMENTO: Quando a sentença possui FALTA DE CLAREZA, ou 
seja, consiste em uma decisão OBSCURA ou CONTRADITÓRIA (este efeito de 

julgamento é alcançado por Embargo de Declaração) 
 

à Obscuridades: decisões mal escritas, decisões com expressões ambíguas, confusa  
 
à  Contradições: contradição interna, ou seja, é uma contradição que se encontra dentro da própria decisão. 
Conteúdos incompatíveis entre si dentro da própria decisão. 
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OBS: Tanto o efeito de ESCLARECIMENTO quanto o efeito de INTEGRAÇÃO serão alcançados por meio 
do recurso chamado de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  
 
Ex1: Fundamentação no sentindo da procedência e parte dispositiva no sentido da improcedência. 
 
Ex2: Julgamento improcedente por falta de prova, só que o Juiz anteriormente havia INDEFERIDO o pedido 
de produção de provas. Neste caso, não há contradição, já que esta não ocorre dentro da própria decisão.  
 
Ex3: ED. Art. 1.022, I CPC (Embargos de declaração) 
 
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: 
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; 
 

INTEGRAÇÃO:  Quando a sentença possui uma decisão OMISSA. (este efeito 
de julgamento é alcançado por Embargo de Declaração) 

 
à Omissão: faltou abordar algum ponto na decisão. 
  
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: 
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; 
 
Ex1: Quando há necessidade de pré-quesionamento, será possível interpor ED quando o Juízo não se 
manifestar sobre matéria que é requisito para subir para uma instância superior (pré-questionamento) 
 
Ex2: ED. Art. 1.022, II CPC (Embargos de declaração) 
 
28. Admissibilidade Recursal: 
 
Conjunto de requisitos necessários para que o recurso seja recebido, conhecido. Sem os requisitos de 
admissibilidade o Juízo para quem recorremos irá adentrar se quer no mérito.  
 
Requisitos GENÉRICOS:  
*Equiparados com as Condições da Ações e Pressupostos das Ações. 
 
A) Condições do Recurso: 
 i. Legitimidade (Art. 996) 
 ii. Interesse (necessidade/adequação) 
 
Legitimidade:  
 
Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, 
como parte ou como fiscal da ordem jurídica. 
 *Parte vencida: CPC foi atécnico pois a parte que venceu poderá também ter o interesse processual em 
recorrer 
 *Terceiro prejudicado: alguém que não está no processo mas que é atingido pela decisão 
  
Interesse-necessidade: decorreria da impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a atuação do 
Estado (já que o ordenamento veda a autotutela),  
 



    www.estudodireito.com 
 

 
169 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

Interesse-adequação: relação existente entre os meios processuais escolhidos e o meio desejado.  
 
EXCEÇÕES DO INTERESSE-ADEQUAÇÃO: 
 
Quando o recurso inadequado poderá ser admitido? 
R: Aplicando-se o Princípio da Convertibilidade e Princípio da Fungibilidade.  
Estes 2 princípios que são decorrentes do princípio da primazia da resolução do mérito - sempre que for 
possível para julgar o mérito, o magistrado poderá deixar os erros formais de lado, ou seja, relevar os erros 
formais que são sanáveis.  
 
1) Princípio da Convertibilidade (2 hipóteses TAXATIVAS): 
CPC/15 - Art. 1032, 1033 
 
Só há conversibilidade recursal quando se tratar destas 2 hipóteses. 
 
2) Princípio da Fungibilidade 
Existe uma margem de subjetividade do magistrado para admitir a fungibilidade. No entanto, neste caso, para 
que se admitia a fungibilidade, deverá haver: 
à Ausência de erro grosseiro (a dúvida deve ser razoável – no cenário jurídico pode existir uma dúvida 
razoável sobre qual recurso apresentar) 
à Ausência de má-fé (ausência da boa-fé subjetiva) 
à Tempestividade (o recurso errado deve estar dentro do prazo do recurso certo) 
Ex: comum ocorrer em decisões interlocutórias que acolhe um pedido determinado e prossegue com a 
execução provisória em relação aos demais pedidos. 
 
B) Pressupostos Recursais: 
 
i. Investidura: competência do órgão que irá julgar o recurso (órgão ad quem). Órgão recorrido (a quo) 
 
ii. Capacidade Postulatória: há necessidade de procurador (Advogado) 
 OBS: Juizados Especiais Cíveis – Lei 9.099 (Art. 4º e 40, §2º) 
 
iii. Regularidade Formal: 
 
Regularidade Formal 
 
A) Tempestividade (Art. 1003, §3º): recurso deve ser interposto dentro do prazo processual de 15 dias. 
Embargos Declaratórios são de 5 dias. 
 
Ressalvas: Art. 139, VI/ 186, 190. 
 
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: 
VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 
necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; 
 
Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. 
 
NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 
autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às 
especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes 
ou durante o processo. 
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B) Preparo: são as custas judiciais pagas para se ingressar com o recurso.  
Adiantamento das Custas - Art. 1007 
 
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação 
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 
 
Ressalvas: Art. 1007, §1º; 1023; 1042 §2º; 99 §7º. 
 
§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério 
Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos 
que gozam de isenção legal. 
 
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação 
do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. 
 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL / RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Art.1042, § 2º A petição de agravo 
será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e 
despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à 
possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação. 
 
Art. 99, § 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de 
comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-
lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 
 
C) Recolhimento à Menor: pelo princípio da primazia da resolução do mérito, deverá haver  
Complementação. Art. 1007, §2º 
 
D) Ausência de Recolhimento: tem o intuito de desestimular que a parte não recolha. No entanto, haverá de 
fazer o Recolhimento em Dobro (Art. 1007, §4º). 
 
E) Forma: o recurso deverá ser apresentado por meio de Petição  
(≠ Art. 578, CPP - EXCEÇÃO) 
 
F) Motivação: Razões Recursais 
 
Art. 932. Incumbe ao relator: 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os  
fundamentos da decisão recorrida; 
 
3. Impedimento Recursais: 
Se acontecer uma das 3 hipóteses haverá impedimento para se recorrer.  
 
A) Aceitação da Decisão: Art. 1000 
 
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. 
 
 à Aceitação Expressa: Art. 190 (Negócio Jurídico Processual – Ex: Pacto de não recorrer) 
 à Aceitação Tácita (Preclusão Lógica): Art. 1000/ §ú (Ex: Pagamento do que se deve) 
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Art. 1000, Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível 
com a vontade de recorrer. 
 
B) Desistência (Art. 998): é a desistência de um recurso que foi interposto. Dependerá de homologação.  
 
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do 
recurso. 
 
C) Renúncia (Art. 999): é a renúncia de recorrer, ou seja, o recurso ainda não foi interposto. Não interposto 
Art. 999 
 
Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. 
 
 
29. Pedido de Reconsideração: 
 
Natureza Jurídica: O pedido de reconsideração não tem Natureza Jurídica de recurso, ele é um sucedâneo 
recursal, já que não está previsto no taxativo de recursos do CPC/15. 
 
Oportunidade que o magistrado tem de rever a decisão recorrida.  
 
Formalmente é apresentado juntamente com o Recurso cabível.  
Apelação é apresentada na primeira instância. 
 
 
30. Recurso Adesivo (Art. 997, §1º, CPC/15):  
 
Natureza Jurídica: é um modo de interposição em que a parte só irá recorrer quando a outra parte assim o fizer.  
 
Ex: Havendo sucumbência recíproca e sendo proposta apelação por uma parte, será cabível a interposição de 
recurso adesivo pela outra parte.  
 
O que siginifica na prática? (Art. 977 §2º) 
R: O Recurso Adesivo só irá ser conhecido se o principal assim o for. A mens legis respeita que a parte que não 
recorreu inicialmente, só passou a recorrer de forma adesiva, porque a outra parte recorreu em parte do seu pedido.  
 
Prazo: idêntico o das contrarrazões do Recurso Principal – 5 dias. (Art. 977§ 2º, inciso I, parte final) 
 
CASO CONCRETO 1: 
 
1) A data da sessão de julgamento da apelação interposta por Manoel Carlos foi devidamente publicada no Diário 
Oficial. Diante do alto número de recursos pautados para serem julgados, o julgamento da apelação de Manoel 
foi transferida para sessão do dia seguinte. Após o julgamento desfavorável do respectivo recurso, o advogado 
de Manoel requereu a nulidade do julgamento vez que não foi intimado e que o recurso não poderia ter sido 
julgado no dia posterior à data previamente designada. Assiste razão ao patrono de Manoel? 
 
Resposta: Sim, considerando que o Art. 935 do CPC/2015, pressupõe que deverá existir um espaço mínimo de 
5 dias entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento. Obedecem ao Princípio do Contraditório e Ampla 
Defesa e da Razoável Duração dos Processos (Celeridade). A Mens Legis deste artigo busca atender que o 
advogado posso ter um tempo razoável para preparar sua defesa.  
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Questões objetivas:  
 
2) Incumbe ao relator, exceto:  
a) negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de 
Justiça ou do próprio tribunal.  
b) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida.  
c) dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o 
caso, homologar autocomposição das partes.  
d) decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado em sede de 
primeiro grau de jurisdição.  
 

R: CPC/15, Art. 932 letra d 
 
3) Quando o resultado do julgamento do recurso de apelação não for unânime deverá o Presidente do respectivo 
órgão fracionário do respectivo Tribunal:  
a) dar prosseguimento ao julgamento considerando a extinção do recurso de embargos de infringentes;  
b) deverá sobrestar o julgamento do recurso até a resolução da divergência pelos Supremo Tribunal Federal;  
c) deverá instaurar incidente para resolução da divergência instaurada no julgamento do recurso;  
d) inadmitir o recurso de apelação que originou a divergência. 
 

R: CPC/15, Art. 942 letra c 
Letra a) também estaria certo. 

Questão ANULADA. 
 
CASO CONCRETO 2: 
 
1) João ingressou com uma ação de reintegração de posse em face de Valdomiro visando obter a retomada de seu 
imóvel como também a indenização por perdas e danos. A pretensão foi acolhida em parte pelo juízo tão somente 
para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel. O autor interpõe recurso de apelação para o respectivo 
Tribunal de Justiça visando obter a indenização por perdas e danos, o que foi negado pela Câmara que apreciou 
o recurso. O recorrente, diante da omissão do colegiado acerca de pontos relevantes abordados no recurso, 
apresenta pedido de reconsideração no prazo de 15 dias, que foi rejeitado imediatamente pelo relator. Diante do 
caso indaga-se:  
 
a) O pedido de reconsideração possui natureza recursal?  
b) Poderia o relator aplicar o princípio da fungibilidade recursal nesse caso?  
 
a) Não, o pedido de reconsideração tem natureza jurídica de Sucedâneo Recursal, ou seja, têm os mesmos 
objetivos do Recurso mas não é considerado como tal, tendo em vista que para tal deveria estar na legislação 
vigente, perante o Princípio da Taxatividade, não havendo Lei que o considere um Recurso. 
 
b) Não, pois não vem a ser um Recurso, deste modo a Fungibilidade Recursal só poderia ser aplicada caso estivesse 
previsto na Legislação vigente e houvesse uma dúvida objetiva além da interposição no prazo do recurso correto. O 
princípio só poderia ser aplicado quando houver duvida objetiva sobre qual o Recurso a ser interposto, ademais cabe 
ressaltar que no caso concreto estaríamos diante da necessidade de interposição dos embargos de declaração, pois o 
problema relata uma omissão no julgamento. 
**Devemos lembrar que para aplicação deste princípio da Fungibilidade Recursal é preciso observar o prazo correto 
para oferecimento do recurso adequado. 
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O Recurso cabível nesta hipótese seria a embargo de declaração, o prazo são 5 dias. Logo para haver fungibilidade   
A Fungibilidade  
 
A fungibilidade é usar um recurso no lugar de outro.  
Não poderá se aplicado aplicado no caso concreto: 
1- Não há dúvida razoável, já que a há um erro grosseiro, pois no caso de omissão, o recurso cabível é o Embargo de 
Declaraçõa.  
2- Não se pode ser quer 
3- Consideração que o PR não é recurso, não há que se falar em fungibilidade.   
 
Professora: 
Não se aplica o principio da fungibilidade, tendo em vista que trata-se de erro grosseiro, pois a hipótese era 
claramente de Embargos de Declaração. Ademais, não há falar em tempestividade porquanto o prazo dos 
embargos é de 5 dias tendo sido o pedido de reconsideração apresentado em15 dias  
 
Questões objetivas:  
 
2) São princípios fundamentos dos recursos previstos no Código de Processo Civil (Promotor de Justiça/SP-
2006):  
 
a) o duplo grau de jurisdição, a taxatividade, a singularidade, a infungibilidade e a garantia do reformatio in peius.  
b) o duplo grau de jurisdição, a taxatividade, a singularidade, a fungibilidade e a proibição do reformatio in peius.  
c) o duplo grau necessário de jurisdição, a taxatividade, a singularidade, a fungibilidade e a garantia do reformatio 
in peius.  
d) o duplo grau necessário de jurisdição, a ausência de taxatividade, a singularidade, a infungibilidade e a garantia 
do reformatio in peius.  
e) o duplo grau de jurisdição, a ausência de taxatividade, a singularidade, a infungibilidade e a proibição do 
reformatio in peius.  
 
R: letra b. Quando se interpõe um recurso, apenas as matérias recorridas serão apresentadas para o tribunal. 
Assim o efeito devolutivo ocorrerá nas matérias questionadas. A situação da parte que NÃO recorreu não poderá 
ser alterada para piorar (garantia do reformatio in peius), é uma consequência do efeito devolutivo.  
 
Princípio da Singularidade: Tem relação com a Adequação: cada recurso é cabível em uma situação específica.  
 
Princípio do duplo grau necessário de jurisdição: é o mesmo que remessa  
 
3) Considerando o que dispõe o CPC a respeito de recursos, assinale a opção correta (OAB Nacional – 2009/1).  
 
a) Havendo sucumbência recíproca e sendo proposta apelação por uma parte, será cabível a interposição de 
recurso adesivo pela outra parte.  
b) A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, habilita o advogado a desistir do recurso.  
c) O MP tem legitimidade para recorrer somente no processo em que é parte.  
d) A desistência do recurso interposto pelo recorrente depende da concordância do recorrido . 
 
R: repostas 
b) desitir: exige poder expresso na procuração.  
c) MP: não, pode recorrer como fiscal da lei (custus iuris ou legis) 
d) A regra na primeira instância é a concordância da outra parte para a desistência do processo (se esta parte já 
foi citada) – NÃO HÁ o julgamento 
No caso do recurso, já houve uma sentença de primeiro grau. Assim não há essa preocupação, por este motivo 
não há a necessidade da concordância do Réu.  
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31. Efeitos da Interposição dos recursos 
 
Estes efeitos poderão ser alcançados desde a interposição dos recursos, antes mesmo de ser enviado para o 
Relator (Poderes do Relator). 
 
31.1. Impeditivo 
 
Efeito que impede a preclusão, ou seja, impede o trânsito em julgado da decisão recorrida 
 
Regra geral: EFEITO QUE ESTÁ PRESENTE EM TODOS OS RECURSOS. 
 
31.2. Devolutivo 
 
Efeito do recurso que faz com que a matéria seja transferida para o órgão ad quem (superior) o conhecimento 
da matéria impugnada (Art. 1002, CPC) 

Art. 1.002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte. 
 

Atenção!!! Devolve somente a matéria impugnada “tantum devolutum quantum appellatum” – consiste na 
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS RECURSOS, ou seja, só transfere para o tribunal ad quem aquil que foi 
impugnado.  

Efeito Devolutivo = impugnação específica dos recursos = tantum devolutum quantum appellatum 

à Vedação da “Reformatio in Pejus” 
A vedação do Reformatio in Pejus é uma consequência do  
Não será possível piorar a situação daquele que recorreu, beneficiando aquele que não recorreu. 
Ex:  Condenação em 10 mil reais, recurso requerendo redução, vedada a majoração em prejuízo daquele que 
recorreu. Se depois do recurso do RÉU, o Juiz aumentasse o quantum para 15 mil, esta sentença seria nula, pois 
houve a reformatio in pejus. 
 
31.3. Suspensivo 
 
É o efeito que suspende a eficácia da decisão.  
Quando acolhido o efeito suspensivo, a sentença não poderá ser executada de imediato, somente após a decisão 
do tribunal competente. 
Doutrina afirma que quando o efeito suspensivo é aplicado a sentença nasce morta ou em coma, pois precisa 
ser confirmada em segunda instância.  
 
Regra geral: Os recursos NÃO apresentam efeito suspensivo (Art. 995, caput) 
EXCEÇÕES:  
 Efeito Suspensivo Ope Legis – previstos em lei 
 Efeitos Suspensivo Ope Iudicis – deferido por decisão judicial  
 
31.3.1. Efeito Supensivo Ope Legis (Art. 1012 e 987, §1º): 
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Efeito suspensivo decorrente da lei. Efeito suspensivo automático. 
 
Ex1: Art. 1.012, CPC - A apelação terá efeito suspensivo. 
 
Ex2: Incidente de resolução de demandas repetitivas (Art. 987, CPC). 
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. 
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente 
discutida. 
 
31.3.2. Efeito Supensivo Ope Iudicis (Art. 995, §u): 
 
Efeito suspensivo deferido por decisão judicial, desde que preenchidos os requisitos do risco de dano irreparável 
e da fumaça do bom direito. Este é efeito depende do convencimento do Juiz.  
 
Este efeito possui os mesmos requisitos da tutela provisória de URGÊNCIA: 

1. Periculum in Mora: risco de dano irreparável 
2. Fumus Boni Iuris: verossimilhança das alegações 

 
Ex: Penhora Online de 10 milhões de reais de uma empresa de ônibus. Agravo de Instrumento não possui o efeito 
suspensivo ope legis, mas poderá ter ope iudicis. Risco do valor impossibilitar a prestação do serviço público e 
não pagamento dos funcionários.  
 
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido 
diverso. 
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata 
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a 
probabilidade de provimento do recurso. 
 
 
Art. 932. Incumbe ao relator: 
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o 
caso, homologar autocomposição das partes; 
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; 
(CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO) 
 
32. Recursos em Espécie: 
 
São divididos em ordinários e excepcionais. 
 
Ordinários:  
Nos recursos ordinários se discute matéria fática e de direito 
Ex: Neste caso, houve danos morais pois a parte comprou uma geladeira e, em virtude do vício, ficou sem 
geladeira em casa por um mês, e isso configura dano moral. 
 
Excepcionais (REsp, RExt): 
Nos recursos extraordinários apenas se debate matéria de direito 
Ex: Neste caso, há dano moral quando existe grave  
 
REGRA:  
Resp – Matéria de direito que viola Legislação Federal 
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RExt – Matéria de direito que viola Constituição Federal 
 
A) Apelação (Art. 1009): 
 
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. 
§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de 
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente 
interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 
 
i. Cabimento:  
 1) Sentença (Caput) 
 2) Decisão Interlocutória (§1º) – quando houver Decisões Interlocutórias Irrecorríveis em 
separado.  
 
Ex:  
à 1) Autor pede produção de prova (arrolar uma testemunha)  
à 2) Decisão indeferindo produção de prova (negou a testemunha)  
à 3) Sentença julga improcedente o pedido do autor  
à 4) autor vai apelar quanto a sentença final, e aproveita para arguir a decisão interlocutória.  
 
ii.Prazo: 15 dias (Regra geral: Art. 1003, §5º) 
 
iii. Forma da Petição: Art. 1010, CPC/15 

Ø Interposição Perante Juízo a Quo 
Ø Desnecessidade de qualificação da parte.  

 
OBS: Imagine um processo onde há uma sentença IMPROCEDENTE para o autor, e o réu fica satisfeito. No 
entanto, ele que recorrer quanto ao Valor de Causa inicial (caso onde não há possibilidade de agravo de 
instrumento). Neste caso, o reú poderá aguardar que o autor apresente sua APELAÇÃ, e ele apresente seu pleito 
em CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO (um capítulo dentro da contrarrazão). Caso o autor não apresente 
apelação, o réu poderá apresentar apelação apenas para contestar esta decisão interlocutória irrecorrível em 
separado.  
 
iv. Tipos de Pedido da Apelação: 
 a. Nova decisão (Reforma): Error in Iudicando 
 b. Invalidação: Error in Procedendo 
 c. Integração: para sentença Cita Petita.  
 
v. Procedimento: 
 
 Intimação p/ contrarrazões: Prazo 15 dias (Art. 1010, §1º) 
 Retratação (Art. 485, §7º, 331 e 332§3º): neste caso, o próprio Juízo de primeiro grau se retrata de sua 
decisão, as hipóteses estão previstas nos artigos do CPC. Mas a prática admite outras hipóteses.  
 *Neste caso (retratação), deverá haver o Juízo de Admissibilidade do recurso APENAS quanto a 
tempestividade 
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 Encaminhamento ao Juízo Ad Quem: não há análise de admissibilidade pelo Juízo de primeiro grau, ele 
manda direto para o segundo grau.  

Prevenção / admissibilidade é feita pelo Relator (Art. 932) 
Poderá ser enviado para o colegiado (Juízo de Admissibildade) 
 

vi. Efeitos da interposição da Apelação: via de regra as apelações TEM efeito suspensivo, MAS 
HÁ EXCEÇÕES. 
 

1) REGRA: Efeito Suspensivo: Art. 1012 
 à EXCEÇÕES ao Efeito Suspensivo: §1º e INCISOS  
 
IMPORTANTE!!!!! 
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. 
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente (não há efeito 
suspensivo) após a sua publicação a sentença que: 
I - homologa divisão ou demarcação de terras; 
II - condena a pagar alimentos; 
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; 
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; 
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; 
VI - decreta a interdição. 
 

à Cumprimento Provisório da Sentença (§2º): É possível que o APELADO, nos casos do §1º, quando 
NÃO HÁ O EFEITO SUSPENSIVO, peça o cumprimento provisório da sentença. 

 Ex: Há um valor incontroverso na sentença. Por exemplo 
à Requerimento de Efeito Suspensivo OPE IUDICIS (§3º e 4º): Como a apelação, nos casos do §1º, 

não tem o efeito suspensivo, o apelante poderá solicitar o efeito ao Juízo.  
 
 2) Efeito Devolutivo: Art. 1013 – o efeito devolutivo é amplo.  
  Faz devolver para o tribunal ad quem: 
 

1. a matéria impugnada (sentença); 
 
2. decisões interlocutórias (irrecorríveis em separado); 
 
3. Questões suscitadas mas não enfrentadas (§1º): são questões que foram alegadas pela 
parte mas não foram enfrentadas pelo Juízo de primeiro grau. 
 
4. Fundamentos não acolhidos (§2º): são fundamentos alegados pela parte e que foram 
enfrentadas pelo Juízo, mas não foram acolhidos naquele momento. O Juízo de segundo 
grau poderá analisar e poderá acolher ou não com base em outros fundamentos.  

 
 3) Efeito Translativo: Art. 1013, §3º - é um corolário (decorrência) do efeito 
devolutivo.  
  Possibilidade de pronunciamento sobre questão que a sentença não apreciou por inteiro ou se o 
pronunciamento do mérito foi inválido.  
 
É quando se espera do tribunal que ele anule a sentença e determina que o tribunal de primeira instância profira 
uma nova decisão. No entanto, se o processo estiver em condições de ser julgado (Teoria da Causa Madura) o 
Tribunal poderá proferir um sentença diretamente, sem precisar voltar para o para o Juízo de primeiro grau.  



    www.estudodireito.com 
 

 
178 Leonardo Ervatti 

Coach de Concursos 

 
Art. 1013, § 3º. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o 
mérito quando: 
I - reformar sentença fundada no art. 485 ;(sem resolução de mérito). 
Ex: Juiz de 1º grau julgou sem resolver o mérito. Tribunal, ao perceber que não era hipótese de resolver  
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; 
Ex: A sentença deve obedecer os limites da demanda (princípio da congruência). Caso a sentença ultrapasse 
esses limites (Citra, Extra, Ultra) 
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; 
Ex: Sentença Citra Petita 
IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. 
Ex: Sentença que não possui fundamentação, e estiver madura para julgamento, o tribunal poderá reformar 
diretamente, incluindo a fundamentação.  
 
 
B) Agravo de Instrumento: 
 

(PERDI 1º TEMPO) 
 
O nome é agravo de instrumento, pois ele devia ser instruído com peças obrigatórias e facultativas para processos 
físicos. 

  
 
Conceito: Recurso adequado para impugnar ALGUMAS decisões interlocutórias (aquelas que são recorríveis 
em separado). As decisões que não são recorríveis em separado, por não estarem incluídas no rol taxativo do 
1015, deverão ser alvo de Apelação ao final após a sentença) 
 
i. Cabimento (Art. 1015, CPC): 
O Art. 1015 traz um Rol Taxativo 
STJ: “taxativamente mitigada”* 
 
*O rol do art. 1.015 do CPC, embora taxativo, admite interpretação extensiva ou analógica, demandam ainda 
o obrigatório enfrentamento de algumas questões que impactarão diretamente nas atividades jurisdicionais e 
dos jurisdicionados.  
 

Resp Repetitivo 1704520 
 O rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite interposição de agravo de instrumento 
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação.  
No julgamento a Desembargadora menciona: o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as 
“situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação” – 
URGÊNCIA. 
 
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 
 
I - tutelas provisórias; “(urgência / evidência) – Todos os pontos da tutela provisória (Ex.: pedido de liminar)” 
II - mérito do processo; “(Art.356 e 332 CPC - Julgamento antecipado e improcedência liminar parcial)” 
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; “(Art. 485, VII CPC)” 
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

Agravante: quem interpõe o agravo 
Agravado: contra quem se interpõe o 

agravo  
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V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça / (“acolhimento a impugnação a gratuidade”) ou acolhimento 
do pedido de sua revogação; “(a decisão que concede a gratuidade de justiça é irrecorrível em separado)” 
VI - exibição ou posse de documento ou coisa; “(Art.396 a 404 e 420 CPC)” 
VII - exclusão de litisconsorte; “(Exclui: ou seja, a decisão que acolhe a defesa de ilegitimidade é recorrível por 
meio de agravo de instrumento)” 
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; 
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; “(Art.119 ao 137 CPC, exceto Art.138 CPC Amicius 
Curie)” 
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; 
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.	373,	§	1º	; 
XII - (VETADO); 
XIII - outros casos expressamente referidos em lei. 
 
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário 
 
 
ii. Prazo: 15 dias (Art. 1003, §5º) 
 
iii. Procedimento 
 
- Interposição perante o Juízo Ad Quem: Art. 1016 (Requisitos) 
- Instrução com peças obrigatórias e facultativas para processos físicos (Art. 1017) 
(Art.1017, § 3º CPC) Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a 
admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único . 
 
- Preparo: Art. 1017, §1º 
- Contrarrazões: Art. 1019, II 
 
Observações: 
 
1) Cópia da Petição e do comprovante de protocolo perante Juízo A Quo no prazo de 3 dias (contado do 
Protocolo do AI no Juízo Ad Quem) 
 
Este fato visa viabilizar o Juízo de RETRATAÇÃO e a AMPLA DEFESA do agravado (Ampla defesa somente 
em processo físico) 
 
Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de 
instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. 
 
§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de 
instrumento. 
 
§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) 
dias a contar da interposição do agravo de instrumento. 
 
§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa 
inadmissibilidade do agravo de instrumento. 
 
Não conhecimento do AI por não observância do Art. 1018 desde que alegado pelo Agravado e tenha causado 
Prejuízo.  
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2) Relator (Art. 932) 
 
3) Efeitos Suspensivo: Art. 1019, II. 
 
4) Reforma / Invalidação da Decisão 
 
5) Cabível a Técnica de Complementação de Julgamento (Art. 942, §3º, II) para o AI.  
 
C) Agravo Interno ou Regimental: 
 
Conceito: recurso adequado para impugnar decisão monocrática proferida por relator (ou presidente) que julga 
recurso inadmissível ou . Desta forma, se a decisão é proferida por um órgão colegiado, não caberá recurso. O 
Agravo de Instrumento 
 
Art. 932. Incumbe ao relator: 
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o 
caso, homologar autocomposição das partes; 
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; 
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os 
fundamentos da decisão recorrida; 
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; 
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for 
contrária a: 
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 
recursos repetitivos; 
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; 
VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado 
originariamente perante o tribunal; 
VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso; 
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. 
 
i. Cabimento:  
 
TODAS as decisões monocráticas proferidas por Relator (ou Presidente), EXCETO quando a lei disser 
o contrário.  Assim, atente para o artigo 932, que elenca os poderes do relator.  
 
Exemplo: Não caberá Agravo interno da decisão que declara REsp prejudicial ao RExt (Art. 1031, §3º) 
 
ii. Prazo: 15 dias (Art. 1003, §5º + 1070) 
 
iii. Procedimento: 
 
Impugnação Específica sob pena de não conhecimento (Art. 1021, §1º) 
Interposição perante o próprio relator 
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Contrarrazões: intima-se a parte contrária para apresentar contrarrazões (Art. 1021, §2º) 
Há possibilidade de Juízo de Retratação do Relator (Art. 1021, §2º) 
Aplicação da MULTA do Art. 1021, §4º e 5º, no caso de recurso manifestamente inadmissível ou meramente 
protelatório.  
O Objetivo do Agravo Interno é levar a decisão do relator para julgamento pelo Órgão Colegiado.  
 
Embargos de Declaração: 
 
Conceito:  
 
ED com Efeitos INFRINGENTES ou MODIFICATICOS 
 
São os ED que, quando acolhidos, acarretam alteração substancial da decisão embargada. Neste caso, o Juiz 
deverá abrir prazo para que a parte contrária apresente as CONTRARRAZÕES. Em regra, os ED 
 
iv. Procedimento: 
Interposição perante o próprio Juízo que proferiu a decisão  
Julgamento pelo próprio Juízo embargado 
Inexistência de preparo (Custas Judiciais) 
 
v. Prazo: 5 dias (Art. 1023, §2º) 
 
vi. Efeitos: 
 
Não há efeito DEVOLUTIVO (já que não transfere a decisão ao Juízo Ad Quem, ou seja, quem decide é o Juízo 
a quo) 
Não há efeito SUSPENSIVO ope legis, não impede a eficácia das decisões judicias, ou seja, a decisão embargada 
poderá ser executada.  
 
OBS: Nada impede que a parte requeira um efeito SUSPENSIVO ope judicis (Art. 1026, §1º) 
 
Art. 1026, § 1, CC A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou 
relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se 
houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 
 
à Hipóteses para concessão do EFEITO SUSPENSIVO OPE JUDICIS no ED: 
 
1) Evidência Recursal (grande probabilidade de provimento do recurso) 
2) Fumu boni iurus + Periculum in mora (cumulativos) 
 
Há efeito INTERRUPTIVO ED interrompe o prazo para apresentação de um eventual recurso, posterior ao ED, 
desde que o ED seja tempestivo. Assim, após a decisão do ED, inicia-se do “zero” a contagem do prazo para 
apresentação do recurso posterior (Ex: apelação) 
 
ED sendo apresentado APÓS / ANTES de outro Recurso: 
 

A) Embargo de Declaração apresentado ANTES de outro recurso.  
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Sentença à Publicação da Sentença à Recurso de ED à Decisão do ED à Publicação da Decisão do ED à 
início da contagem do prazo para recurso. 
 
Nesta caso haverá o EFEITO INTERRUPTIVO: ED interrompe o prazo para apresentação de um eventual 
recurso, posterior ao ED, desde que o ED seja tempestivo. Assim, após a decisão do ED, inicia-se do “zero” a 
contagem do prazo para apresentação do recurso posterior (Ex: apelação) 
 
 

B) Embargo de Declaração apresentado APÓS outro recurso (Art. 1024, §§ 4º e 5º c/c Art. 
218 §4º) 
 
Apresentado o recurso ANTES da interposição dos ED, estes serão julgados em primeiro lugar, tendo em vista a 
possibilidade de alteração da decisão sem que haja uma reforma ou invalidação. Por esta razão há inteligência 
dos artigos Art. 1024, §§ 4º e 5º c/c Art. 218 §4º no sentido da possibilidade de COMPLEMENTAÇÃO das 
Razões Recursais.  
 
Art. 1024, § 4º, CPC. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão 
embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de 
complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado 
da intimação da decisão dos embargos de declaração. 
§ 5º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o 
recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será 
processado e julgado independentemente de ratificação. 
 
Sentença à Publicação da Sentença à Recurso de Apelação (Parte X) à Recurso de ED tempestivo (até 5 dias)  
(Parte Y) à Julgamento do ED à Apresentação de complementação  
 
Ex: Decisão que não condenou honorário, sendo improcedente para Autor à Autor irá Apelar pela procedência 
à Réu irá apresentar ED para manter seus honorário.  
 
1) Primeiramente o Juiz DEVERÁ julgar o ED (apresentado por Y).  
 
2) Após a decisão do ED, abrirá prazo para que a parte X COMPLEMENTE sua Apelação  
 
ED sendo usado p/ pré-questionamento (Art. 1025, CPC): 
 
Em regra, o “Pré-questionamento” é requisito para o RExt e REsp.  
Pré-questionamento: O órgão julgador deverá ter se manifestado nas questões constitucionais do caso.  
 
Assim, caso não tenha havido este pré-questionamento, eu poderei interpor ED para solicitar o “pré-
questionamento”. 
 
Caso o órgão julgador, após este ED, ainda assim não se manifeste quanto ao pré-questionamento, considerar-se-
á o Pré-questionamento FICTO.  
 
ED opostos como Agravo Interno (Art. 1024, §3º): 
 
A parte poderá alterar a peça do ED e o julgamento será como se Agravo Interno fosse.  
 
ED meramente Protelatório (Art. 1026, §2º): 
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TEMAS QUENTES DA PROVA 

 
 
 
CASO CONCRETO 4: 
 
1- Carlos ingressou com uma ação indenizatória em face da Construtora JSP com o objetivo de obter indenização 
pela demora na entrega de seu imóvel. Após a citação, constatou-se que a construtora encerrou suas atividades 
irregularmente, o que motivou o autor a requerer a desconsideração da personalidade jurídica, que foi indeferido 
de plano pelo juiz. Terminada a instrução, o juiz condenou a construtora a indenizar ao autor no valor de 
R$10.000,00, devidamente atualizado e com juros legais. Irresignado com a sentença o autor interpôs recurso de 
apelação visando reformar a decisão interlocutória que indeferiu a desconsideração da personalidade como 
também aumentar o valor fixado a título de indenização. Diante do caso indaga-se:  
a) A apelação de Carlos foi formulada adequadamente?  
 
R: Não, pois o recurso cabível seria o agravo de instrumento. O Art. 1015 traz um rol taxativo de hipóteses de 
cabimento de AI, ainda que o STJ chame esta taxatividade de “mitigada”, que quer dizer que, o rol do art. 1.015 
do CPC, embora taxativo, admite interpretação extensiva ou analógica, além de outras hipóteses previstas em lei.   
No caso concreto, o Art. 1015 é claro, pois indica em seu item IV que, no caso de incidente de desconsideração 
de PJ, será hipótese de cabimento do AI. 
 
Art.1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 
 
b) O juiz sentenciante poderá inadmitir o recurso de Carlos?  
 
R: Não, pois a admissibilidade do recurso é feita no juízo ad quem. 
 
Art.1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: 
§3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, 
independentemente de juízo de admissibilidade. 
 
Questões objetivas:  
 
2 - Resposta: b) condenatória de prestação alimentícia; 
Art. 1.012.  A apelação terá efeito suspensivo. 
§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação 
a sentença que: 
II - condena a pagar alimentos; 
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3 - Resposta C) excepcionalmente, nos casos de julgamento liminar de improcedência e nos de indeferimento da 
inicial. 
Art. 331.  Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, 
retratar-se. 
Art. 332.  Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará 
liminarmente improcedente o pedido que contrariar: 
§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias. 
 
 


