
SUMÁRIO 

Tomo I - Teoria Geral dos Recursos ................................ ................ 25 

Capítulo I - Noções Gerais .......................................................... 27 

l. Excertos iniciais .................. .... ............................................. 27 

1.1 Distinções entre processo e procedimento ...... ... ..... ...... 28 

2. Atos processuais . ......... ......... ............ .. .... ......... ..... ... ............. 28 

2.1 Pron unciamentos judiciais pass íveis de recurso (arts. 162 

a 165/CPC) .... .. ......... ............................................................. 29 

2.1.1 Sentença...... ..... ........... ............. ... ................. ....... .. ... 29 

2.l.2 Decisão interlocutória ........ ....... .. .. .. ....... .... ............. 32 

2.1.3 Despachos ................................. .. ..... .. .... ...... ............ 33 

2.1.4 Atos meramente ordinatórios ............................. .... 35 

2.1.5 Pronunciamentos proferidos nos tri bunais ............. 36 

3. Conceito de Recurso ......................................... ...... .............. 37 

4. Natureza Jurídica .............................................. .. .... .. .. ........ 39 

5. Finalidade dos Recursos ...................................................... 40 

6. O órgão revisor e o processamento do recurso ................... 41 

7. Espécies e classifi cações dos recursos cíveis...................... 42 

8. Recurso adesivo ......................... ... ........................ .... ..... ...... 44 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 14 MdllUdl dos Recursos Cíveis 

9. Reexame necessário (remessa ex offic io) .... ... .... .... ....... ...... 47 

10. Nomenclatura .......... ......... ..... .. ... .... .......... .. .. .... .. ........... ... .. 50 

11. Pedido de Reconsideração ...... .... .. ........... .... .. .................. 51 

Capítulo II - Princípios NOIteadores da Sistemática Recursal.... . 59 

1. Princípio do duplo gra u de jurisdição ...................... ...... 60 

1.10 d uplo grau é princípio ou garantia consti tucional? .. 61 

2. Princípio da colegialidade .. .. ...... ...... .. ... ......... ................. 64 

2.1 Princípio da reserva de plenálio ................................... 65 

3. Princípio da taxatividade recursal ........... .. .... .. .............. .. 67 

4. Princípio da unirrecorribilidade (ou da unicidade, ou da 

si ngularidade) ... ... .. . ... .. ......... .. .... .. .. ... .... ... .. .. .. .. .. ... .. ........... ..... 68 

5. Princípio da correlação (ou da tipicidade ou cabimento 

ou adequação) .............. ..... ...... ................ ...................... .. .... .... 69 

6. Plincípio da fungibilidad e recursal..... ....... ... .. ... .... ........... 70 

7. Princípio da dialeticidade ....................... ........ .. ......... .... 73 

8. Princípio da proibição da reformalio in pejlls ................ .. . 74 
9. Princípio da ampla defesa e contraditório .. ...... ............... 76 

Capítulo III - Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito ...... . 83 

1. Considerações Iniciais.. .. .... .... .. .......... ................ ..... .. ..... ... .. 83 

2. Distinções en tre o juízo de admissibilidade e o juízo de 

mérito recursais ................... ..... .. ........ .. ................. ... ...... ......... 84 

3. Mé rito da causa e méri to do recurso .......... .... .. .... ........... .. .. 86 

4. Competência para o juízo de admissibilidade recursal ..... 87 

5. Requisitos de admissibilidade .. .. ...... ... ........... ... .... ....... .... 89 

5.1 Cabimento ........ .. ... .. ....................... .... ... .. ... ..... ..... .. ........ 91 

5.2 Legitimidade para recorrer ...... .. ............... ... ............... 92 

5.2 .1 Parte vencida ............... .... .. ...... .......... .... ... ..... ........... 92 

5.2.1.1 O assistente simples.. . .......... ..... .. .. ................. . 92 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marcelo Augusto da SHvelrd 

5.2.2 Terceiro prejudicado .... ... .. .... . ........... .. ........... .. ...... 93 

5.2.3 Ministério Público ............... ... . 93 

5.2.4 Legitimados não expressame nte previs tos. .......... 94 

5.3 Interesse em recorrer ..................................................... 95 

5.3.1 Interesse recursal na cumulação de pedidos.. 96 

5 .4 Tempestividade ......................... .. ........... 97 

5.4.1 Prazos especiais ....... 99 

5.4.2 Meios peculiares de interposição de rec urso e 

consequências para o prazo recursal ........................ .... ... 100 

5.4.3 A (in) tempestividade do "recurso prematuro" .... .. . 101 

5 .44 Ausên cia de publicação da decisão em nome do 

advogado indicado pE'la parte .................................... ... ... 102 

5.5 Regula lidade formal .................................................... 103 

5.6 Preparo .................................. ... .... .............................. .. 104 

5.7 Inexistência de fato impeditivo ou extintivo ................. 106 

6. Requisitos de admissibilidade dos " reclli'SOS extraordinários" 

lato sensu ............................ .................. ................................... 108 

6.1 Reflexos da admissibililidade dos" recursos extraordi

nários" lato sensu na competência para o julgamento da ação 

rescisólia ....................... .................... ............... ............. 110 

7. Juízo de mérito ............................................. .... ..... .. ............ 111 

Capítulo IV - Efeitos dos Recursos ............. .. ........... .. ..... ... .. ....... 123 

1. Efeito devolutivo ........................................ ...................... .... 123 

2. Efeito regressivo (ou de re tra tação) ...................... .. ... .. ........ 135 

3. Efeito diferido (ou condicionado) .......... ... ...... ...... .... 136 

4. Efeito substitutivo .................................. .. .... .. .. .. .... .. .. .... . ... 137 

5. Efeito expansivo ........................................... .. ........... ...... . 138 

5.1 Efeito expansivo obje tivo ................................. .. ... .. ...... 138 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Md nuaJ dos Recu rso~ Cíve is 

5.2 Efeito expansivo subje tivo (ou extensão subj etiva dos 

efeitos do julgamento) ....... ................. ........ .. ................... 139 

6 . Efe ito translativo ......... .. .. .. ............ ..... .. .. .. ..... .. ..... ......... ... .. 140 

7. Efeito suspensivo .............. .. .. .. ...... .... .. .. ........... .. .................. 141 

7.1 Efeito suspensivo ope legis vs. periculum in mora .. ..... 144 

8. Execução proviSÓria .......................... .... ................... .. . 146 

Capítulo V - Sucedâneos Recursais ..................... .. .... . .... ........ 155 

l .Recursos e ações a utônomas de impugnação .................... .. 156 

1.1 Ação anulatória (querella nullilatis insanabiJis) ......... 156 

12 Ação Rescisória ..... . .. ... ...... ........... ....................... 157 

13 Mandado de Seg urança .... .... ........ .. . .. ............ .. ........ 158 

2. Espécies de Sucedâneos Recursais.. .... .. ........ ... .... ... .. ..... ... 160 

2. 1 Reclamação ..... . .......... .. .. .. ..... . .. .... .... .. .. .. .. .. ...... 161 

2.2 Corre ição Parcial ...... .. ........ ..... . 163 

Tomo II - Recursos em Espécie .... ....... .... .. .. ........ .. .... ... .. .. .... .. .. .. .. 175 

Capítulo I - Apelação ................ .. ...... .. .. ............. .. ... ............. .. ... 177 

1. A Lei 11 .232/05 e a insuficiência do con ceito legal d e 

" t " sen ença ............................................... . 

2. Cabimento ........ ..... ............................. ........... ....... ............ .. 

2.1 Recurso inominado contra sentença nos Juizados Espe-

177 

180 

ciais (Lei 9.099/95 e 10.259/01) ..................................... .. . 181 

2.2 Embargos inftingentes de alçada contra sentenças pro

feridas em execução fiscal de até 50 ORTN (Lei 6.830/80) ... 182 

2.3 Causas internacionais (art. 539. n, "b"/CPC c/C Arts. 36 e 

37/Lei 8038-90) " ..... ...... .. .... ... ... ... .... ..................... .. ............ 182 

2.4 Sentença decretalória de falência (Lei 11.101/05) ....... 183 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marce lo Augus to da Silvc lfa 17 • 

2.5 Sentenças agraváveis (doutrina e jurisprudência) .. 184 

3. Legitimidade para apelar .................................................... 185 

4. Fundamentos que podem ser a legados ....... ... ....... ............. 185 

5. Procedimento no juízo a quo .... .......... ...... ...... .. .. ..... ............ 187 

6. Procedimento no juízo ad quem .... ..... .. .... .. .... ...... ...... ...... ... 190 

7. Requisitos da petição de apelação (art 514/CPC) ..... . 193 

8. Preparo..... ............... ............ ........ .... .. .. ........... 194 

9 Efeitos.................... .. ..... . . .... .... .. .. . .. ................. .. .. 195 

10. Alt. 515, §3°/CPC ................................................................ 197 

10.1 Alt. 5 15, §3°/CPC vs. d uplo grau de jurisdição .. ..... .. ... 200 

10.2 O ali. 515, §3° - ex officio ou a requerimento da palie? .... 201 

10.3 O art. 515, §3° como hipótese excepcional de reforma tio 

in~us .... .. ......... ........... ..... ...... ..... .............. 202 

11. Alegação de novos fa tos ..................................................... 203 

12. Hipóteses excepcionais do juizo de retratação de sentença ... 204 

Capítulo 11 - Agravo .............. ...... .. .... .. .. ... ....... .. .. .... . .... .. ... .. ..... ... 227 

1. Conceito e cabimento.. ... .. ....... .. . .. .. .. . ...... ... .... 227 

2. Modalidades de agravo ................ .. .. ..... ........ .... ......... .. ....... 232 

2.1 Agravo retido .................. .... ....... .. ... ........ .. .. .. ......... ... ...... 233 

2.1. 1 Procedimento ........................ ..... ............................... 234 

2.1.1.1 In teresse recursal quanto à matéria de ordem 

pública ........ ............ ................... ............... .. ................... 236 

2.1.1.2 Agravo retido em audiência (art. 523, §3°/CPC) ... 236 

2.2 Agravo de instrumento .............................. .. ................... 240 

2.2. 1 Procedimento........... ... ... .... ... .... . . .. .... .. ............ 241 

2.2.2 A formação do "instrumento" ..... ... .. ........ .. .............. 243 

2.2.2. 1 Peças "obrigatórias" ....... ... .. ............................... 244 

2.2.2.2 Peças "facultativas" e peças "essenciais" ......... 244 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MdnuaJ do!' Recursos Clvels 

2.2 .3 Comunicação da interposição do juízo a quo (art. 

526/CPC) ........... ... ........... .. .. ..... ........................................ 246 

2.2.4 Decisões interlocutórias com conteúdo de sentença .. 247 

2.2.5 Decisões interlocutórias proferidas após a sentença .. 249 

2.2.6 Poderes do relator (art . 527/CPC) .. ......... .. ................ 250 

2.2.6.1 Alt . 527, parágrafo único - a irrecorribilidade 

da decisão do relator ...................... .. .... .. ...................... 258 

2.2.7 Superveniência de sentença enq ua nto pend ente 

agravo de instrumento .......... ... .......... .. ............................. 259 

2.3 Agravo interno (ou agravo regimental ou "agravinho") ... 262 

2.4 O agravo do alto 544/CPC ... .... .......................... .. ............ 263 

Capítulo III - Embargos de Declaração ..... .. ................ ............... 283 

1. Conceito e cabime n to .......... ......... .... .. .. ........ .. ...................... 283 

1.1 O art. 463/CPC.. ............................ ............ . . ......... 285 

2. Efeitos infringentes ou modificativos ......................... ........ 287 

3. Procedimento ................................................. .. .. .......... .. .. .. .. 288 

4. Efeitos .... .... ....................... .. ...... .. .. ............................. ... ....... . 290 

5. Embargos manifestam ente protelatórios ............ .. ...... .. .... .. 291 

6. Embargos de declaração prequestionadores .............. .. ...... 291 

Capítulo IV - Embargos Infring entes ........... .... ...... ....... .. .... .. ... 301 

1. Conceito ....... .... ... .. ..... .... ...... .. ..... ........... .. ..................... .... .... 301 

2. Cabimento ................... ..................... .................................... 303 

2.1 Acórdão não-unânime que houver reformado, em grau 

de apelação, a sentença de mérito ...... .. ............................... 304 

2.1.1 Reexame necessário vs. embargos infringentes .... . 306 

2.1 .2 Art . 515. §3° VS . embargos infringe ntes ............ .. .... 307 

2.1.3 Casos específicos sumulados .................... ............... 308 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marce lo Augusto da Sllveira 

2.2 Acórdão não-unãnime que hou ver julgado procedente 

a ação rescisória ........ ....... .. ...................... .. . ............... 309 

3. Procedimento ............. ..... .... ................. .. .............. .. ... ........ 310 

4. Efeitos .... ... .. ... .......................................................... ............ 311 

5. Embargos infringentes e recursos especial e extraordinário ... 313 

5.1 O esgotamento da via ordinária e a existência de "dúvida 

objetiva" ...... .................................... ... ................................ . 314 

Capítulo V - Recurso Ordinário ..... . .. ... ............. ... ............... 327 

1. Conceito...................... .. . ................................ .... . 327 

2. Cabimento ................... ... ...... ......... .. ....... . .... .. 328 

3. Procedimento ...... ....... ..... ... ........ .. .. . . ..... .. ............. 332 

Capítulo VI - Recurso Extraordinário e Recurso Especial .... ..... 339 

1. Considerações iniciais.. . ........................... .. .............. 339 

2. Recurso extraordinário ............... ..... ............. ........... .. .... ...... . 341 

2.1 Previsâo legal .......................................... . . ....... 342 

2.2 Requisitos de admissibilidade ..... ... ........... ... ... ........... . 345 

2.2 .1 Prévio exaurimento da via ordinária 

2.2.2 Existência de ques tão federal constitucional ........ 346 

2.2.3 Prequestiona mento ........... ................. ......... .. ... ........ 347 

2.2.4 Repercussão geral .................. ............ ........ .. ..... .. 349 

2.3 Julgamento por amostragem de recursos extraordinários 

repe titivos (a lt. 543-B/CPC) ..... .............. .. . ............... 356 

2.4 Súmula vincunla nte (art. 103-NCF) ....... . .... . . ... ...... 358 

3. Recurso especial. ............................. ... . ........ .... ......... .. ...... 362 

3.1 Previsâo Legal .. .............................. . ........................... 363 

3.2 Requisitos de admissibilidade .. ................. ... ....... ... ..... 367 

3.2.1 Prévio exaurimen to da via ord inária ......... ...... ...... 367 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mdoual dos Recursos Clvels 

3.22 Existência de questão federal infraconstitucional .. 368 

3.2.3 Prequestionamento ... ..... ........ ..... ... ............. .. ....... .. 370 

3.3 Julgamento por amostragem de recursos especiais repe-

titivos (a rt. 543-C/CPC) .. ..... ... ........ .................................. 370 

3.3. 1 Desistência do recurso paradigmático - (im) possi-

bilidade .... .... ........ .. ..... ....... ........................................ " ..... 372 

4. Procedimento no juízo a quo ... ................. ........ ....... 373 

5. Juízo de admissibilidad e no juízo a quo ........................ .. .. 376 

6. Agravo de instrumento do art. 54 4/CPC e o procedimento 

no JUIZO ad quem ......... ........ .... .. ... .. .. .. .............. ... .... .. . 377 
7. Concomitância de interpos ição dos dois recursos excep-

~M~ ... ...... ......... .... ..................................... 380 

8 . Recurso extraordinário e/o u especial re tido (art. 542. §3°/ 

CPC) .................... ................ .. .. ... .. .. .. .. ..... .... ...... .... .. .. .. ... .... ... 382 

8.1. A lacunosidade da redação do a rt . 542. § 3° ...... ..... .... .. 383 

8.2 O procedimento ... ..... ... .. ...................... ....... ............. .. 384 

8.3 A falta de interesse em entrar com recurso especial ou 

recurso extraordinálio .. .. .. ...... ..... .. ...... .. ...... ................... .. .... 386 

8.4 Decisão interlocutória suscetivel de causar à parte lesão 

grave e de difícil reparação e su as consequênci as proce-

dimentais ...... ... .. .................. ... .. ... ....... .................................. 387 

Capítulo VII - Embargos de Divergência ..... ............... .... .. ......... 415 
Conceito .......................... ... .. .. .... ..... .... ....... .... ..... ... .. .. .. . ........... 415 

2. Hipóteses de cabimento ...... .. ............. .. .. .. ............ .. .. .. .. .. ... 416 

3. Procedimento ........... .. .......................................... .. ............... 418 

Referências Bi bliográficas ...... .. .... . ........................ .. ................. 423 

  㖀 駺駺뮫 甒甒 甒畅̦$̦ ǻ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


