
.... 


SUMÁRIO 


APRESENTAÇÃO À 5_" DIÇÃO ..... ... _.. ......... ..... .. __ _ ._ .. _... .. _.. . _ .. .. .. ..... .. ...... .. 7 


APRESENTAÇÃO À 4'" EDIÇÃO. 	 9 


APRESENTAÇÃO À 3. ' EDIÇÃO . 	 11 


PREFÁCIO À l a EDIÇÃO - j OSF CARLOS BARBOSA MORE IRA ._ .. 	 13 


ABREVIATURAS . _ ... .. ... ... .. . _.. . 	 23 


1. 	 A IMPUV<AÇÃO DAS DEClSÕESjUD ICIAIS .... . __ .. 27 


2. 	 CONCEITO DE RECURSO... ... _ . ... 30 


3. 	 A IMPORTÃNCIA CONSTITUCIONAL DOS RECURSOS 37 


4. 	 CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS .... 44 


Recursos ordinários e extraordinários 44 

Recursos d e fundamenta ção livre e fundamentação vinculada .. 46 


5 . 	 PRONUN CIAMENTOS JUDICIAIS SUJE ITOS A RECURSO ._ .. 51 


5_1 Senlença ..... 53 


5_2 Decisão inte rlocutória ..... . _ .... .................. .. _... 57 

5.3 	 Des pachos .. . ..... .. .. _.. . ...... _._ ..... _ 59 


5.4 	 Dis tinção entre sentença e d ecisão interlocutória ..... __.. .... .... .. .. ..... . 63 


5 .5 	 Distinção entre decisão interlocutória e despachos 64 


5.6 	 Pronunciamentos proferidos nos tribunais 66 


6. 	 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EjUÍZO DE MÉRITO DOS RECURSOS 69 


6 .1 	 juízo de admissibilidade._ 70 

6. 1.1 Conteúdo __ _ 	 70 


6. 1.2 Competência .. ___ .. ___ ...... __ .. ... _.. 	 73 


6.1.3 Natureza da decisão .. _..... _.... .. .. .. .. 	 77 


6.2 	 juízo de mérito 81 


6, 2.1 Conteúdo ........ ...... .. ............. _... -_ ... ._- ... .. -... . 81 


6.2.2 Competência .. , ....... _.. _.. ........ ..... .. ..... .. .. .. . __.. ... ... ,.. ... _.... _.... ... .. 84 


 

 

STJ00091467



l 

18 TEORIA GERAL DOS RECURSOS CíVEIS 

6.2.3 Função substitutiva e função rescindente dos recursos (a au 9.3.1.3 Asu 

sência de correspondência com os vícios da decisão) 87 9.3.1.4 A ju 

6.3 Os juízos de admissibilidade e de mérito nos recursos de fundamenta- par< 

ção vinculada ..... ...... ...... . 91 praz 

9.3.1.5 A ir 

7. O JULGAMENTO DOS RECURSOS NOS TRIB I AIS 96 oui 

9.3.1.6 Op 
8. AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS EM 9.3.2 Regularidade f 

SEDE RECURSAL. .................... .. ......... . 104 9.3.2.1 A in 

9. REQUISITOS DI : ADMISSIBILIDADE ......... .. .. . 

9.1 Classificação 

106 

106 

9.3.22 

9.3 .2.3 

Am 

Imr 
rcc 

9.2 Requisitos intrínsecos ... .. .. .... ..... .... ..... ..... ...... ..... .. .... . .. ..... .. .. ... ..... ... .. . . 

9.2.1 Cabimento .. 

108 
108 

9.3.3 Preparo .... 

9.3.3.1 O rr 
9.2.2 Legitimidade para recorrer ... 110 

9.3.32 O v 
9.2 .2.1 O conceito de parte recursal 112 pIei 
9.2 .2.2 O terceiro prejudicado 116 9.3.3.3 Ajl 
9.2.2.3 O Ministério Público ........ .... .... .. ........ .... .. .... .. ..... . 123 
9.2 .2.4 Auxiliaresdajustiça 125 10. PRINCÍPIOS ......... . 

9.2.2.5 O advogado .. .. ........ ........ . 126 10.1 Noções gerais .. 

9.2.3 Interesse em recorrer .. 132 10.2 Os princípios recursai: 

9.2.3.1 O critério da sucumbência formal .... 133 10.2.1 Princípio da v 

9.2.3.2 O critério da sucumbência material .. 134 10.2.2 Princípio da d 

9.2.3 .3 A regra da impossibilidade de recorrer dos funda 10.2.3 Princípio da s 

mentos da decisão .... ...................... ...... . .. 138 10.3 Princípio do duplo gn 

9.2.3.4 A incompatibilidade lógica como fator excludente 10.4 Princípio da taxativio; 

do interesse em recorrer .............. . 142 10.4.1 O agravo regi 

9.2.3 .5 A chamada Súmula Impeditiva de Recurso (§ 1.0 do 10.4.11 0, 
art. 518). .. ........... . 146 10.4.1.2 A ( 

9.2 .4 A inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de 10.4.2 Outros "mei, 
recorrer .. 148 (sucedãneos ' 
9.2.4.1 Renúncia. 150 10.4.2.1 A I 

9.2.4.2 Aquiescência 153 10.4.2.2 Pe 
9.2.4.3 Desistência 155 10.4.2.3 Cc 

9.3 Requisitos extrínsecos 158 10.4.2.4 M; 
9.3.1 Tempestividade. 158 la 

9.3.1.1 A fluência do prazo recursaL. 159 

9.3.1.1.1 O recurso interposto antes da intima le 
ção 166 

9.3.1.2 A interrupção do prazo recursal.. 169 

9.3 .1.2. 1 Os embargos de declaração 172 

 

 



SUMÁRIO I 19 

ão rescindente dos recursos (a au 9.3.1.3 A suspensão do prazo recursal.. 178 
~om os vícios da decisão) .. " ........ . 87 9.3.1.4 A justa causa (justo impedimento) como motivo 

H~rilo nos recursos de fundamenta- para a interposição do recurso após esgotado o 

91 prazo 182 

9.3.1.5 A irrelevância da vontade das panes para suspender 
TRIBUNAIS 96 ou interromper o prazo recursal " .... . "."" 184 

3SUPOSTOS PROCESSUAIS EM 

104 
9.3.2 

9.3.1.6 O prazo em dobro para recorrer 

Regularidade formal. .. 

9.3 .2.1 A interposição dos recursos. 

185 

189 

192 

106 9.3.2.2 A motivação como traço fundamental dos recursos. 196 

106 9.3.2.3 Impossibilidade de complementação das razões 

108 
recursais .. .... ............. ............. ... . ............... . 200 

108 9.3.3 Preparo .. 202 

110 
9.3.3.1 O momento de seu recolhimento .. " . " "" .. "."" ... 203 

ne recu rsa I ...... ... ..... ... .. ... .... ..... .. . 112 
9.3.3 .2 O valor a ser recolhido e a possibilidade ele com

plementação (art 511, § 2°do CPC). 207 
.icado" "'"'''''''''' 

llico ". 

116 

123 
9 .3 .3.3 AJusta ca usa e a relevação da pena de deserção 210 

tiça.. 125 10. PRINCÍPI S . 213 

126 10.1 Noções gerais 213 

132 10.2 Os princípios recursais. 216 

1mbência formal """ ..... " ... .. ."".,, 133 10.2.1 Princípio da voluntariedade. ... .. ... .. . " .. 220 

1mbência material 134 10.2.2 Princípio da diaJeticidade ..... " ... .. ..... .... .. ........... ... .. .. . 221 

5sibilidade de recorrer dos fu nela 10.2.3 Princípio da singularidade .. ............ .. ..... .. ... .. .. . ...... .. ... .. . 221 
o ..... ... . 138 10.3 Princípio do duplo grau de Jurisdiçâo 226 

de lógica como fator excl udente 10.4 Princípio da taxatividade .. 23 1 
correr.. ... " " ............. ". 142 10.4.1 O agravo regimental. 232 

lIa Impeditiva de Recurso (§ 1.0 do 10.4.1.1 O agravo regimental como recurso. 235 
146 10.4.1..2 A (in)constitucionalidade do agravo regimental.. 238 

~ditivos ou extintivos do poder de 
148 

10.4.2 Outros "meios " de reformar ou anular as dec isões judiciais 
(sucedâneos recursais e flguras aflns) .. . .. ...... " . .... 240 

150 10.4.2.1 A remessa necessária (art. 475, caput , do CPC) 241 
153 10.4.2 .2 Pedidos de reconsideração ... 243 
155 

10.4.2.3 Correição parcial.... .. ........... .. .. ............ .. .... ...... ... 245 
158 

158 
10.4.2.4 Mandado de segurança contra ato judicial 24 7 

w recursal. ..... " .. " ..... " .. 

urso interposto antes da intima-

prazo recursal.." ...... 

159 

166 

169 

10.4.2.4.1 

10.4.2.4.2 

Mandado de segurança contra ato judi
cial nos Juizados Especiais".... . ... ... ..... 

Mandado de segurança contra ato judi
cial impetrado por terceiro prejudicado 
(Súmula 202 do Superior Tribunal de 

252 

lbargos de declaração .... """" .. ". 172 Justiça) .. . 256 

 

 



20 I TEORIA GERAL DOS RECURSOS CiVEIS 

10.5 Princípio dispositivo .... .......... .... ... ... . ... .. .. .. ....... .. .. 261 11.6.2 Os recursos em e 

10.5 .1 A proibição da reformario in pejLls. .. .. . 263 11.6.2.1 Apela< 

10.5.2 A proibição da reformatio in pejus e a remessa necessária (a rt. 11.6.2.2 Agravl 

475, capur, do CPC)................ . .. ......... .. .... .. . 264 11.6.2.3 Embal 

10.6 Princípio inquisitório ...... 266 11.6.2.4 Embal 
10.6.1 A possibilidade da reformatio in pejus e o princípio inquisitó 11.6.2.5 Recur! 

rio........... ................... ... ............ . ........... ..... . 268 11.6.2.6 Recur! 
10.7 Princípio da ineficácia das decisões recorríveis. 269 11.6.2.7 Embal 
10.8 Princípio da fungibilidade ..... ....... ......... .. ... " 270 rio e e 

10.8.1 O sistema recursal do Código de Processo Civil de 1939 .. 271 11.6.3 A correlação entr< 

10.8.2 O sistema atual............ .. ............ .. 272 11.6.3.1 Aimp 

10.8.3 A inexistência de erro grosseiro ou ocorrência de dúvida ob rida .. 

jetiva como requisitos para a incidência do princípio 275 11.6.4 Mecanismos para 

10.8.4 O prazo para a interposição do recurso e o princípio da fun 11 .6.4. 1 A mec 
gibilidade . ........... ... ........... . 279 susper 

10.8.5 O procedimento do recurso quando aplicada a fungibilidade 11.6.4.2 Mand, 

recursal. 283 efeito 
11.6.4.3 Agrav 

11. EFEITOS DOS RECURSOS 286 pensi\ 
11.1 

11.2 

Noções preliminares 

Uma consideração à visão clássica dos efeitos recursais e a decisão 
judicial sujeita a recursos (os efeitos devolutivo, suspensivo e obs
tativo ) .. ..................... ........ ..... . ......................... . 

286 

288 

12. RECURSO ADESIVO. 
12.1 Noções preliminares .... 

12.11 Do instituto no d 

11.3 Outros possíveis "efeitos" dos recursos (translativo, expansivo, subs 12.2 Natureza jurídica .. 

titutivo, regressivo e diferido) .................... ... .............. . 291 12.3 A importância do recursc 

11.3.1 Especificamente o "efeito" translativo .. . 293 12.4 Subordinação ao recurso 

11. 4 Os efeitos e o sistema recursal ....................... . 298 
12.5 Objeto do recurso adesiv, 

11.5 Efeito devolutivo ............. ... ....................... ....... .......... ... ......... ...... . .. 

11 .5. 1 A extensão e a profundidade do efeito devolutivo ... 

11.5.1.1 A extensão do efeito devolutivo 

299 

305 

306 

12.6 Requisitos de admissibili 
12.6.1 Cabimento. 
12.6.2 Legitimidade pai 
12.6.3 Interesse em rec< 

11.5.1.1.1 Especificamente sobre o § 3.° do art 12.6.4 Tempestividade. 
515 do CPC 307 12.6.5 Regularidade for 

11.5.1.2 A profundidade do efeito devolutivo . 310 12.6.6 Inexistência de : 

11.5.1.2.1 Nulidades processuais "sanáveis" .... 315 correr . 

11.5.2 

11.5.3 

A extensão subjetiva do efeito devolutivo (art. 509 do CPC) . 

Os ratos novos na seara recursal . ........... .. 

321 

325 

12.6.7 
12.6.8 

Preparo ..... 
Impossibilidade 
curso principal . 

11.5.4 A produção de provas perante o tribunal ................ ........... .. . 327 

11.5.5 O efeito devolutivo e os recursos ordinários .. 329 BI\BLlOGRAFIA ... ....... ... .. ... . .. ... .. ... 

11 .5.6 O efeito devolutivo e os recursos extraordinários .......... .. ....... . 331 
OUTRAS OBRAS DO AUTOR ..... 

11.6 Efeito suspensivo .......... .... .... ......... .. ........ .. 331 

11.6.1 Os critérios ope legis e ope judieis do efeito suspensivo 332 

11.6.1.1 A concessão ex offieio do efeito suspensivo. 335 

 

 



pejus .......... . 

I pejus e a remessa necessária (are 


ia in pejus e o princípio inquisitó

'ecorríveis ..... .. ...... .... ..... .... .. .. ..... . . 


,o de Processo Civil de 1939 


,eiro ou ocorrência de dúvida ob
I incidência do princípio .. 
) do recurso e o princípio da [un

'quando aplicada a fungibilidade 

dos efeitos recursais e a decisão 
os devolutivo, suspensivo e obs

sos (translativo, expansivo, subs

éanslativo 

do efeito devolutivo ..... .. .. .. ...... .. 

ito devolutivo ............. . 

cificamen te sobre o § 3.0 do art. 
JCPC ....................................... . 


o efeito devolutivo ..... .... ... . 


ades processuais "sanáveis" 


) devolutivo (art. 509 do CPC) ... 


rsal 


te o tribunal 


rsos ordinários ....... . 


rsos extraordinários 


:iieis do efeito suspensivo 

leio do efeito suspensivo .... . 

261 

263 


264 

266 


268 

269 

270 

271 

272 


275 


279 


283 


286 


286 


288 


291 

293 


298 

299 


305 


306 


307 


310 


315 


321 


325 


327 


329 


331 


331 

332 


335 


r 	 SUMARIO 21 


11.6.2 	 Os recursos em espécie 337 

11.6.2.1 
11.6.2.2 
11.6.2.3 
11.6.2.4 
11.6.2.5 
11.6.2.6 
11.6.2.7 

Apelação 337 

Agravo. .................. .. . 338 

Embargos infringentes..... . .............. .. 339 

Embargos de declaração ... .. .... .. ..... .. 341 

Recursos extraordinário e especial ... .... .. .. .. ..... .. ..... . 343 

Recurso ordinário constitucional........... .. 344 

Embargos de divergência em recurso extraordiná
rio e em recurso especial........... .... 348 


11.6.3 	 A correlação entre o efeito suspensivo e o efeito devolutivo.. 350 

11.6.3.1 	 A impugnação parcial e a eficácia da decisão recor

rida. ............... 352 

11.6.4 Mecanismos para a obtenção do efeito suspensivo.. 354 


11.6.4.1 	 A medida cautelar inominada para conceder efeito 

suspensivo.. ....................... .............. 355 


11 .6.4.2 Mandado de segurança com a Finalidade de atribuir 

efeito suspensivo ao recurso ... . ......... 360 


11.6.4.3 	 Agravo de instrumento para imprimir deito sus
pensivo 362 


12. RECURSO ADESIVO ... 	 366 

12.1 Noções preliminares.. . .............. .. 	 366 


12.1.1 	 Do instituto no direito comparado 368 

12.2 Naturezajurídica ................................. . 	 370 

12.3 A importância do recurso adesivo para o sistema ........... .......... .. .......... . 372 

12.4 Subordinação ao recurso principal ............. . 	 374 

12.5 Objeto do recurso adesivo. 	 375 

12.6 Requisitos de admissibilidade do recurso adesivo .... .. ..... .... .. ... ... . 377 


12.6.1 	 Cabimento... . ..................... ............ . 381 

12.6.2 	 Legitimidade para recorrer. 383 

12.6.3 	 Interesse em recorrer ............... . ......... .. ..... . 388 

12.6.4 	 Tempes tividade ...................... . 391 

12.6.5 	 Regularidade formal................ ................. . ........... . 394 

12.6.6 In existência de fato impeditivo ou extintivo do poder de re

correr ..................... ............. ................ 395 

12.6.7 	 Preparo.. ................ ...................... ...... . 397 

12.6.8 	 Impossibilidade do recurso adesivo quando já interposto o re

curso principal ............................ ..... ............ . 400 


BIBLIOGRAFIA 	 403 


OUTRAS OBRAS DO AUTOR ...... .. ......... ....... ....... ......... .. .......... . 416 


 

 




