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Ação Rescisória 

 

A ação rescisória é aquela contra a sentença, por razão de conter um vício ou uma nulidade. Ação pela qual se 

pode a declaração de nulidade da sentença. 

 

Objeto de desconstituição de coisa julga material formada nos processos de conhecimento de jurisdição 

contenciosa estatal.  Somente as sentenças de mérito nesse tipo de processo, pode ser submetida à ação 

rescisória. 

 

Pressupostos: além dos pressupostos comuns a qualquer ação, a rescisória para ser admitida: 

(i) Uma sentença de mérito transita em julgado 

(ii) A invocação de algum dos motivos de rescindibilidade dos julgados taxativamente previsto no art. 485: 

� Se verificar que for dada por prevaricação (retardou ou deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício 

ou praticá-lo contra disposição expressa em lei), concussão (exigência de vantagem indevida) ou corrupção 

(solicitar ou receber vantagem indevida) do juiz 

� Preferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente 

� Resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de colusão entre as partes, a 

fim de fraudar a lei 

� Ofender a coisa julgada 

� Violar literal disposição de lei 

� Se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou seja provada na própria 

ação rescisória 

� Depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pode 

fazer uso capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável 

� Houver fundamentado para invalidar confissão, desistência ou transação, em que se baseou a sentença. 

� Fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa 

 

Basicamente, as sentenças de mérito (aquelas que solucionam por inteiro o objeto do processo) com fundamento 

no I e IV do art. 269, CPC: 

I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;  

IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição do direito!  

 

Os demais incisos tratam de autocomposição! Ou seja, não é o juiz que resolve os conflitos de interesse e sim 

uma das partes (na renuncia ou submissão – ver se é isso) ou as partes na transação (acordo): 

II – quando o réu reconhecer a procedência do pedido; 

III – quando as partes transgredirem 

V – quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 

 

O que não será objeto desse tipo de ação? 

- Decisão na jurisdição graciosa, voluntária: o juiz não julga, são as partes que decidem o que querem. O juiz 

integra a vontade das partes. Uma atividade meramente homologatória, administrativas e assim tais sentenças 

não são passíveis de ação rescisória. 



 

- Processos cautelares: é meramente acessória a um processo principal, não tem um finalidade em si mesmo, não 

tem por objetivo fazer uma norma no caso concreto. Portanto, essas sentenças não fazem coisa julgada e, 

portanto, não podem ser objeto de ação rescisória. 

 

- O momento do término da execução: essa situação é dada formalmente por uma sentença, mas também não é 

de mérito, apenas declara que o crédito foi satisfeito. 

 

= Só poderá ser objeto de ação rescisória: sentenças de mérito no processo de conhecimento de jurisdição 

contenciosa arbitral. 

 

Qual o objetivo da ação rescisória? 

Não é muito diferente da anulatória = desconstituir a sentença. Mas também pelo art. 488, I, diferentemente o 

que acontece na anulatória, é possível que em boa parte dos casos, ser acumulado com esse primeiro objetivo 

(pedido de desconstituição – sentença negativa) + um pedido (novo julgamento da causa). Ou seja, a rescisória 

permite que o autor cumule dois pedidos. 

 

Juízo rescidente – pedido de desconstituição. 

Juízo rescisório – novo julgamento da decisão. 

 

Só há três hipóteses em que a cumulação não ocorrerá: 

(i) ofensa a coisa julgada, onde a ação rescisória apenas desconstituirá a sentença  impugnada. 

(ii) de juiz peitado. 

(iii)         de juiz impedido ou absolutamente incompetente. 

*nesses dois últimos acontece que toda a instrução do processo será anulada e o feito terá de ser renovado em 

primeira instancia.  

 

Legitimidade para propor ação rescisória – art. 487 

- quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular. 

- 3° juridicamente interessado: definido no §1° do art. 499 (nexo de interdependência entre o seu interesse de 

intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial) e sofre um prejuízo em virtude de sentença – um 

desvio de função, pois a coisa julgada não deve nem favorecer nem prejudicar 3°. 

- MP: pode propor a ação quando não participou do processo como deveria ou quando houve conluio entre as 

partes, simulação. 

 

Quem comporá o polo passivo? 

- a outra parte que não promoveu a ação.  

- quando terceiro propôs – as partes originárias do processo 

- quando o MP propõe – as partes originárias. 

 

Não necessariamente a desconstituição irá desconstituir a sentença inteiramente. É possível pedir a 

desconstituição parcial! 

 

Procedimento 

A ação rescisória dá origem ao processo de conhecimento de jurisdição contenciosa e tem naturalmente que 

atender os requisitos do art.282.  



Para quem se dirige a ação rescisória? Presidente do Tribunal. 

 

Esse pedido, como todo pedido deve ter atribuído um valor a esta causa. O valor da causa será o do pedido 

mediato, é o bem da vida, o que se pretende alcançar, o reflexo financeiro do Bem da vida.  O Imediato é a 

desconstituição da sentença.  

 

Sob o valor da causa indica um requisito da procedibilidade da ação rescisória?   

Depósito da multa. Um requisito específico. 5%. A prova da realização desse depósito já deve acompanhar a P.I. 

Razão desse depósito? Primeiramente é desestimular a propositura da ação rescisória. 

 

Qual o destino vai ser dado a esse depósito? 

Só será perdido em favor do réu, quando a ação for julgada unanimemente pelos julgadores contra o autor. 

 

A propositura dessa ação não suspende a eficácia da sentença rescindenda. Salvo, se for concedida antecipação 

de tutela para, desde logo, suspender os efeitos da sentença que se quer rescindir – art.489. 

 

Permite a ampla dilação probatória. A P.I deve vir instruída com todos os documentos essenciais, lembrando que 

ela dará origem a processo novo, assim todos os documentos relevantes devem ser anexados na P.I. Inclusive 

anexar a certidão de transito em julgado ou a certidão de objeto e pé. O importante é que se certifique o transito 

em julgado da sentença e o tempo que foi dado o trânsito em julgado. 

A P.I vai indicar as provar de que o autor quer produzir. 

 

Quem é competente para julgar a ação rescisória? 

 

Competência originária do Tributal, seu julgamento se dará em única instancia.  

Mas qual é o Tribunal? Será competente para julgar a ação rescisória o último Tribunal.  

 

Mas a sentença tiver transitado em julgado em 1° grau? Do tribunal que esteja acima desse juiz de 1° grau, ou 

seja, 2° grau de jurisdição. 

 

O CPC remete esse julgamento ao Regimento Interno ou a Lei de Organização Judicial. Sempre será um órgão 

colegiado e em regra maior do que 05 integrantes. Uma vez, seja qual for o órgão que o Tribunal define como 

competente uma vez ajuizada ação vai ser distribuída e atribuída a um de seus membros como o relator. 

 

O relator vai examinar a aptidão da P.I, ver se ela é apta a dar início ao desenvolvimento de um processo válido, 

inclusive verificando se foi recolhida a multa de 5%. (x) Se ela se enquadrar em algum dos defeitos do art. 295, 

será indeferida e extinta. 

 

O Recurso cabível contra o indeferimento da Ação Rescisória é o Interno, o Regimental = será julgado pelo órgão 

colegiado que julgaria a ação rescisória. 

 

E se possuir vícios sanáveis? 

Se a P.I tiver vícios sanável (como a falta de depósito), o relator pode determinar o seu aditamento da P.I – prazo 

de 10 dias, sob pena de indeferimento da P.I. 

 

Depois o réu será citado! Citação postal. Os tribunais poderão citar pessoalmente ou por carta de ordem.  



Citado o réu o que ele pode fazer e quais as consequências? Primeiramente ele não pode fazer nada, será 

aplicado revelia? Não, pois a segurança jurídica que representa a coisa julgada é matéria de ordem pública. Se o 

réu não comparecer, assim como na homologação de sentença estrangeira, será nomeado um curador de 

ausentes. 

 

O prazo para resposta do réu será fixado pelo relator, mas não poderá ser inferior a 15 dias, nem superior a 30 

dias. 

 

Na produção de provas, o relator pode optar por realizar essa produção ou expedir carta de ordem para que o juiz 

de 1° instância faça a coleta das provas. Art. 492 -> conclusão da diligencia e retorno dos autos com prazo de 45 a 

90 dias. Vencido o prazo deverá ser encaminhado ao MP, depois os autos serão encaminhados ao relator que os 

prepara para o julgamento. Após o visto do revisor, a secretaria do tribunal expedirá cópia do relatório aos 

membros do colegiado que proferirá a decisão da rescisória.  

*Quando tiver os dois pedidos, primeiro o rescidente e depois o próximo. 

 

Julgar-se-á rescisória em três etapas: 

1. examina-se a admissibilidade da ação (questão preliminar – art 485); 

2. aprecia-se o mérito da causa, rescindindo ou não a sentença impugnada (judicium rescindens – deverá 

resultar provada que a sentença contem, de fato, um ou alguns vícios catalogados no art. 485). Se foi acolhido o 

pedido sua natureza é constitutiva, pois cria uma situação jurídica nova. Se julgado improcedente tem natureza 

declaratória, pois limita-se a declarar a inexistência do motivo legal para desconstituir a sentença impugnada. 

3. realiza-se novo julgamento da matéria que fora objeto da sentença rescindida (judicium rescissorium) 

 

Consequência do acolhimento e julgamento da Ação Rescisória: é um rejulgamento, no qual invalida tudo 

quanto de estabeleceu em cumprimento da primeira sentença. 

 

Rescisória da rescisória? A pretensão de atacar o acórdão que julgou a ação rescisória somente terá cabimento se 

algum dos fatos mencionados no art. 485, tiver ocorrido na relação processual da ação rescisória antecedente. 

Fora daí, inadmissível. 

 

A rescisória é desconstituir o ato até então válido e eficaz. Reclama, para sua configuração, a formação e a 

existência de uma relação processual válida. 

 

O inciso I e metade do inciso II trata de cabimento da ação rescisória por vícios de comportamento do julgador, 

do juiz. A prova do fato delituoso pode se dar na própria ação rescisória. SÓ SERÁ POSSIVEL O CABIMENTO DA 

AÇÃO RESCISORIA PELO MOTIVO DO INCISO I, SE A SENTENÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO, FOI AQUELA 

PROFERIDA PELO JUIZ QUE COMETEU O ILICITO (se a sentença for proferida pelo juiz do 1º grau e ele que 

cometeu o ilícito, e depois houve recurso e no 2º grau, o recurso MUDOU a sentença, não cabe a Ação. Só caberia 

se o 2º grau não mudou a sentença). Só quando a decisão contaminada for a que prevalecer é que cabe a Ação. 

Inciso II: Impedimento está definido no artigo 134 do CPC. Não cabe Ação quando o juiz for suspeito, porque a 

suspeição não é matéria de ordem publica e não há presunção absoluta de perda da capacidade, então se a parte 

não alegou a suspeição no momento do processo, ela não poderá promover a ação por esse motivo, só o 

impedimento que leva a Ação Rescisória.  Mas também só valerá se a SENTENÇA QUE PREVALECER FOR A DO JUIZ 

IMPEDIDO, mas se ele atuou num colegiado e a sua posição não foi a que prevaleceu não cabe a ação rescisória. 



A segunda parte do inciso II prevê um vicio que é do juízo, aqui a incompetência absoluta é do juízo, e esta 

relacionada a matéria, função ou em razão da pessoa.  Aqui deveria levar o encaminhamento do processo 

originário ao seu juiz natural. 

Inciso III: Vícios ocasionados pelos artes das partes, trata de um lato bilateral e unilateral. O ato bilateral é a 

colusão, ou seja, a simulação do processo para fraudar a lei (só pode ser proposta pelo terceiro ou pelo MP). A 

segunda figura prevista no inciso é um ao unilateral, dolo da parte vencedora = quando a parte vencedora pratica 

um ato doloso e este ato doloso que impede o seu adversário de se defender adequadamente, este ato é que é o 

responsável pelo resultado final favorável a parte. Se o dolo não tivesse ocorrido o resultado da sentença não 

seria aquele, seria outro. Esse dolo pode ou não estar associado a figura do inciso VI (sentença fundamentada em 

prova falsa). 

Hipótese do inciso 4 – art. 485, CPC 

Ofender a coisa julgada (objeto litigioso) 

 

Cabimento da rescisória quando antes da propositura da ação, no qual foi proferida sentença que se pretenda 

desconstituir, já constitui coisa julgada, já havia se estabilizado. 

 

Sabemos que a coisa julgada é um pressuposto processual negativo, ou seja, sua existência deve impedir de 

forma absoluta a formação de um novo processo. No entanto, quando ninguém alega que tal processo já possui 

coisa julgada, o processo se forma como também se forma uma nova coisa julgada. 

 

Como assim a pessoa tem uma sentença a seu favor e não sabe? 

Temos o caso de sucessão ou cessão da titularidade do direito.  

- A morte da pessoa física faz às vezes com que o sucessor nem saiba o que aconteceu; 

- Às vezes a própria pessoa perdeu a memória do que fez: tem processo que duram 100 anos. 

- Ascensão entre os vivos que quando aparece não sabe que teve um litígio anterior e coisa julgada. 

 

A prova da coisa julgada anterior sobre a titularidade do novo objeto ou parte dele, vai levar a rescisão da 

segunda coisa julga. É claro que aqui não temos o novo julgamento da causa, mas sim desconstituição da coisa 

julgada posterior (da coisa julgada nova), para prevalecer a anterior. 

 

Problema: quando se descobre a coisa julgada anterior quando já decorreu o tempo para apresentar isso, 

demonstrar isso. Qual a solução de quando existir a coisa julgada anterior, ter formado um novo processo, essa 

coisa julgada não teve proposta contra ela (rescisória) passou-se o prazo de 2 anos, e agora? Quem prevalece?  

 

Todos os vícios do art. 485, o legislador tratou tudo como anulabilidade, pois ele previu que superado o prazo 

decadencial, os vícios se convalidam, ou seja, o vício deixa de existir e esta sanada, fazendo com que a decisão 

não possa ser objeto de rescisão. 

 

Corrente majoritária: quando o juiz vê que tem o vício, ele vai sanar.  

Ademais: o ato posterior substitui o anterior. Assim esta corrente diz quem prevalece é a SEGUNDA! ( o que a 

prof. não concorda, pois diz que em razão do pressuposto processual negativo – coisa julgada – diz que o segundo 

ato é inexistente e nem poderia existir.) 

 

Hipótese do inciso V 

Violar literal disposição de lei 



 

Prevê uma das hipóteses mais importante e mais difíceis de se configurar, pois a aparente expressão aberta, 

genérica, leva a um mal uso dessa hipótese e por isso temos que tomar cuidado para configurar a hipótese nesse 

inciso -> Rescisória quando a sentença ter violado literalmente dispositivo de lei. 

 

Quando falamos em lei, estamos falando desde os dispositivos constitucionais, atos normativos. Claro que 

regimento interno do tribunal, portaria, não é lei! 

 

Mas o que é violar literalmente dispositivo de lei? 

 

Para entendermos, poder nos socorrer da alínea “a”, III do art. 105 da CF:  

“III – julgar, em recurso especial, as causas decididas,em púnica ou ultima instancia, pelos TRF ou pelos tribunais 

do Estado,DF e Territórios, quando a decisão recorrida: 

 

a) Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência.” 

 

Esse inciso trata das hipóteses em que a CF admite o cabimento de um dos recursos excepcionais, que é o 

especial e a alínea há entenderemos o que pode ser violado. 

 

Quando pode ser violado? 

- A interpretação que se dá é contrária ao que deveria ser dado, ser aplicado. 

- Quando se nega vigência a ele, quando uma decisão afasta sua incidência, quando deveria ser aplicada e a 

decisão não aplicou. Ex: quando o juiz ao exercer seu poder de controle difuso de constitucionalidade das formas, 

entender que o dispositivo é inconstitucional e o afasta; ou quando temos uma hipótese que deveria ser 

disciplinada por aquelas normas, quando na verdade deveria ser aplicada; ou quando o julgador julga sem se dar 

conta da existência da norma, como se ela não existisse. 

 

Mas não é só isso que precisamos para atender! Precisamos da sumula 343 do STF que é corroborado pela 400 do 

mesmo tribunal + §1° do art. 475-L. 

 

Sumula 343, STF (precisa saber): não cabe ação rescisória por ofensa literal a disposição em lei, quando a decisão 

rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 

 

� Ela limitou a contrariedade/violação ao dispositivo quando na época de prolação da sentença aquela 

norma se tinha chego de forma unânime, ou seja, era uma norma de interpretação controvertida. Assim, nessa 

situação não se pode criar um situação de instabilidade jurídica e devolver todas as coisas julgadas. Portanto... 

 

Sumula 400, STF: Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza recurso 

extraordinário pela letra “a” do art. 105, III, CF. 

 

Entretanto, o § 1° do art. 475-L: é definida a execução da sentença transitada em julgado e provisória quando se 

tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi atribuído efeito suspensivo.: estabelece as poucas 

matérias que podem ser apresentada pelo executado contra o título judicial – dá uma grande balança a 

“segurança jurídica”). 

 

Acontece que nenhuma sentença, nenhum título executivo judicial será eficaz se: 



(i)tiver sido fundamento em uma norma que o STF declarou ser inconstitucional e; 

(ii) e não será eficaz, se a forma de interpretação da norma aplicada na decisão ter sido posteriormente declarada 

incompatível com a decisão do STF. 

 

Alegar a inexigibilidade do título, e uma das hipóteses é essa incompatibilidade do título executivo judicial com a 

interpretação sobre a constitucionalidade do STF. 

 

Todo ato decisório incompatível com a Constituição, desde que declarada pelo Supremo, vai afastar a aplicação 

da sumula 343 (precisa saber). Ou seja, mesmo na época de proferida a sentença o dispositivo aplicado fosse de 

interpretação contrária e o Supremo vem declarar que essa forma de interpretar é contrária a CF se recinde a 

sentença proferida, vai ser inexigível. 

 

Resumindo: teremos aquelas duas situações do inciso V, salvo se posteriormente for dada como incompatível 

com a Constituição, bem como o dispositivo que foi afastado ou aplicado for posteriormente declarado 

inconstitucional pelo supremo, podendo ser objetivo de ação rescisória afastando a aplicação do art. 343. 

 

Obs: 90% das ações rescisórias, aplicando a sumula 343 é rejeitada, pois as pessoas utilizam ela de forma errata. 

 

Hipótese do inciso VII 

Depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pode fazer uso 

capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. 

 

Trata da possibilidade de ser recindida a coisa julgada em virtude do “documento novo”. Temos que nos socorrer 

do art. 517 do CPC, além da interpretação reiterada da júris, da doutrina. 

 

O que é documentos novo? 

Documento suficiente, de tal relevância que é capaz para modificar o resultado da causa. 

 

O que é documento? Qualquer suporte material de um fato, que não seja a memória humana. Consegue 

registrar, preservar um fato, filme, foto e etc. O que não é documento? A memória humana, somente. 

 

O que o legislador entende por novo? É o acesso da parte ao documento. O fato não é novo, o fato é velho, o 

documento que é novo, ou melhor, às vezes nem o documento é novo, mas o acesso a parte é novo. 

 

Art. 517: as questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se aparte 

provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 

 

� É o documento que a parte não tinha acesso por motivos de força maior. Não é por qualquer outro 

motivo, ou seja, para se justificar o uso intempestivo desses documentos há de se demonstrar que é totalmente 

inacessível a parte. Não se confunde essa inacessibilidade com negligencia, com pouca preocupação em 

diligencia seus próprios interesses. 

 

� Exceção desse motivo de força maior: é uma forma de julgar que o STJ tem julgado pela interpretação 

“pro misero”, adotada na hipótese que os autores são de baixa ou de nenhuma instrução, moradores de lugares 

de difícil acesso, principalmente em ações rescisória contra o INSS. O STJ considera que não ter acesso a certidão 



de casamento,  óbito nessa situação se considera força maior. Tem que se analisar o caso concreto da parte para 

ver o que se deve se considerar essa força maior. 

 

06/05/13 

 

Hipótese do inciso IX 

Erro de Fato 

 

Erro sobre o fato, essa expressão seria mais adequada! Ou “falsa percepção da realidade” pelo julgador. Este 

sozinho se incube de ver algo no processo algo que não existia e monta sua decisão, ou deixa de ver no prova algo 

que efetivamente ocorreu. 

 

Como sua decisão parte de um falso pressuposto ela é toda incompatível com a realidade. Essa falsa de percepção 

da realidade não é vencida, ou seja, é um juiz sozinho que se equivoca. Também não se confunde com o fato 

controvertido que se obtém pela descrição de cada parte. 

 

Ex: a contestação não está nos autos, embora se tenha juntado ou o acidente ocorreu em um cruzamento que 

havia farol. 

 

Então a falsa percepção da realidade é sempre um pressuposto, no qual o juiz estabelece sua decisão. 

 

Essa falsa percepção fica mais fácil de compreender nos parágrafos 1° e 2° dos art. 485, CPC. 

§ 1°. Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato 

efetivamente ocorrido 

§ 2º. É indispensável, num como noutro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial 

sobre o fato. 

= é um equivoco do próprio juiz. 

 

*Uma hipótese importante: não é possível se fazer qualquer prova adicional, ou seja, o erro de fato deve “saltar 

aos olhos”, ou seja, ficar super evidente! Ou seja, é uma coisa que não precisa ser provada, demonstrada, pois 

nos próprios autos já estão as provas. Portanto, a única prova possível: OS PRÓPRIOS AUTOS! 

 

 

Hipótese do inciso VIII 

Confissão, desistência ou transação inválida 

 

Podemos ignorar esse inciso!!! Nada é objeto de ação rescisória! 

 

A Transação deve ser desconstituída por Ação Rescisória segundo as súmulas especializadas (justiça 

especializada), o que não na justiça comum não acontece, pois a transação aqui é anulável! 

 

Ação anulatória dos títulos executivos judiciais originados da autocomposição 

A solução autocompositiva pode ser unilateral (renúncia ou reconhecimento) ou bilateral (transação). Todas essas 

hipóteses é o ato da parte ou de todas as partes que eliminam o interesse em prosseguir na discussão e o ato do 

juiz é apenas de homologação = jurisdição voluntária/ graciosa. Por este motivo, o que prevalece não é o ato 



judicial e sim o ato das partes, declaração de vontade delas. Entretanto, se este ato jurídico (declaração de 

vontade) for viciada, o Código prevê que pode levar a desconstituição do ato jurídico.  

 

Os vícios estão previsto dos defeitos de vontade: 

1) Erro 

2) Dolo 

3) Coação 

4) Estado de perigo 

5) Fraude contra credores 

6) Simulação 

 

A maior parte deles tem como prazo de desconstituição em 04 anos e quando não o for será de no mínimo 2 

anos. 

 

 

Teoria geral dos recursos 

 

Recurso é o meio ou remédio impugnativo apto a provocar, dentro da relação processual ainda em curso, o 

reexame da decisão judicial, pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, visando 

obter-lhe a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração. 

 

Desta forma, não devem ser confundidos com outros meios impugnativos autônomos de impugnação (como a 

ação rescisória e o mandado de segurança), muito embora sejam uma forma de impugnação das ações judiciais. 

 

A impugnação por meio de recurso é uma impugnação interna antes que a decisão recorrida tenha precluído, se 

tornando estável, ou seja, é um meio idôneo a ensejar o reexame da decisão dentro do mesmo processo em que 

foi proferida, antes da formação da coisa julgada. As autônomas, ao contrário, são exercitadas depois que a 

decisão se tornou estável. 

 

O recurso só se justifica pela parte que sofreu o prejuízo, ou seja, aquela parte para quem a decisão é um mal, 

que causa um malefício. O recurso só pode ser exercitado pela parte sucumbente. Por isso dizemos que o recurso 

é o único remédio processual idôneo (adequado), uma remedia contra os males ocasionados pelas decisões 

judiciais. 

 

Classificação dos recursos 

1.de reforma: busca-se uma modificação na solução dada á lide, visando obter um pronunciamento mais 

favorável ao recorrente. 

 

2.de invalidação: se pretende apenas anular ou cassar a decisão, para que outra seja proferida em seu lugar; 

ocorre geralmente em casos de vícios processuais. 

 

3.de esclarecimento ou integração: são os embargos declaratórios onde o objeto do recurso é apenas afastar a 

falta de clareza ou imprecisão do julgado, ou suprir alguma omissão do julgador. 

 

Quanto as juiz que os decide os recursos podem ser: 



1.devolutivos ou reiterativos: quando a questão é devolvida pelo juiz da causa a outro juiz ou tribunal (juiz do 

recurso). ex: apelação e recurso extraordinário. 

 

2.não devolutivos ou iterativos: quando a impugnação é julgado pelo mesmo juiz que proferiu a decisão 

recorrida. Ex: embargos declaratórios e embargos infringentes 

 

3.mistos: quando permitem o reexame pelo órgão prolator como a devolução a outro órgão superior. Ex: agravo 

e apelação contra indeferimento de petição inicial. 

 

No que se refere a marcha do processo a caminho da execução, os recurso podem ser: 

1.suspensivos: aqueles que impedem o início da execução. 

 

2.não suspensivos: aqueles que permitem a execução provisória. 

 

Obs: o agravo de instrumento e o recurso extraordinário são sempre não suspensivos. Mas a apelação, que 

normalmente possui efeito suspensivo, em alguns casos admite apenas a devolução do conhecimento da coisa ao 

juízo recursal, não impedindo a execução provisória.  

 

Recursos admissíveis no primeiro grau de jurisdição 

a) Apelação 

b) Agravo 

c) Embargos de declaração 

 

Recursos admissíveis em razão de acórdão dos Tribunais 

a) Embargos infringentes 

b) Embargos de declaração 

c) Recurso ordinário 

d) Recurso especial 

e) Recurso extraordinário 

f) Embargos de divergência 

 

A técnica de julgamento do recurso 

- Juízo de Admissibilidade: cabimento ou não do recurso interposto. Verificamos se há legitimidade para recorrer, 

se o recurso é previsto em lei e se é adequado ao ato atacado e se foi manejado em tempo hábil. 

Se o resultado for positivo -> conhecerá do recurso 

Se negativo -> não conhecerá 

 

- Juízo de Mérito: depois de superada a fase anterior, passaremos a análise do mérito do recurso. não se 

confunde com o mérito da causa determinado pelo pedido do autor formulado na petição inicial e que envolve 

sempre uma questão de direito material. No recurso há sempre um pedido: o de novo julgamento, para reformar, 

anular ou aperfeiçoar a decisão a decisão impugnada. Às vezes a pretensão de invalidação da sentença envolverá 

uma questão meramente processual, mas seu julgamento não será preliminar e sim de mérito (do recurso). 

 

Pré-exame necessário: requisito de validade da decisão, este não é exigido quando a decisão condenar o ente 

público igual ou menor a 60 SM ou por decisão de matéria já pacificada pelos Tribunais Superiores. Salvo essas 



duas exceções sempre que o ente público for condenado é requisito de validade dessa decisão que essa causa 

seja revista pelo o órgão de 2° Grau de decisão. Mas isso não é recurso e sim requisito de validade da decisão. 

Por isso a um tempo foi trocado o Recurso de Ofício para Reexame de decisão! 

 

Obs: quando as ações que o ente público vier a ser condenado por de competência original de tribunal não se 

aplica o reexame necessário, somente quando for um juiz monocrático. 

 

O Recurso é voluntário, pois só existirá o recurso se houver a interposição pela parte que sofreu algum prejuízo, 

algum mal e, portanto, precise desse remédio, com o qual no mesmo processo que a decisão foi preferida é 

possível obter a reforma ou invalidação da decisão impugnada. 

 

Decisão formalmente invalida? Aquela viciada, pois não atenderam a ordem processual, regras processuais. 

“Error in judicando” – se objetiva a reforma, modificação da decisão 

“Error in procedendo” – invalidação, cassação da decisão para que seja proferida uma nova. 

 

 O remédio idôneo voluntário é um ônus processual, ou seja, posso ou não utiliza-lo. 

 

Juízo a quo: aquele originário, de quem se recorre. Normalmente e hierarquicamente ao Juízo ad quem. 

Juízo ad quem – a quem se recorre. 
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Princípios informadores dos Recursos 

 

1. Duplo Grau de Jurisdição: Princípio para justificar a existência dos recursos. É o princípio informador 

deste remédio processual que a sua natureza jurídica é de ÔNUS PROCESSUAL (o recurso é um ônus processual a 

parte escolhe se vai usar ou não). Você usa se quiser, mas se não usar arca com as consequências negativas da 

falta do uso no direito processual, por isso é um ônus processual, posso ou não usar.  

 

O Princípio do duplo grau de jurisdição é uma garantia constitucional no nosso sistema? Não. É um Princípio 

Processual. Ele esta baseado no seu fundamento de que normalmente um recurso deva ser examinado por uma 

autoridade diferente daquela que proferiu a decisão e hierarquicamente superior a esta e é por isso que existe 

duas expressões: 

1) Uma a designar o juízo que proferiu a decisão da qual se recorre: Juízo a quo (juízo originário, de quem 

se recorre), normalmente hierarquicamente inferior a quem se recorre. 

2) Outra a designar a quem se destina o recurso: Juízo ad quem (juízo a quem se recorre). 

Só para relembrar um pouco... 

Recurso é um meio impugnativo interno, exclusivo do processo jurisdicional estatal. 
Finalidade: ao contrário das impugnativas autônomas, dois objetivos: 
(i) Podem objetivar a cassação/ invalidação da decisão= quando decisão viciada (desrespeito, autoridade 
incompetente, fora das regras processuais aplicáveis, no qual precisa ser anulada, invalidada). 
(ii) Reforma, modificação da decisão por ser injusta. 

 



 

Porque não é uma garantia? Nem todas as decisões do nosso sistema são passiveis de recursos.Há uma 

infinidade de decisões que não comportam recursos (§1º, artigo 518, CPC). 

 

Art. 518 - Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para 

responder.  

§ 1º O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do 

Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. 

 

Temos dentro do CPC uma sentença irrecorrível. Nós temos, também, nas ações de competência originaria dos 

tribunais decisões irrecorríveis, e se assim são, imaginem as ações originarias do Pleno STF. Consequentemente, 

decidido pelo STF, não podemos considerar o direito ao recurso como uma garantia constitucional, mesmo o 

artigo 5º da CF garantir o duplo grau de jurisdição. A vocábulo recurso usado no inciso LV do artigo 5º da CF não 

está no sentido técnico jurídico, mas esta empregado no sentido lato, no sentido vulgar: 

 

Art.5º: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

 

A garantia absoluta do sistema é contraditório e ampla defesa, os meios e recursos a ela inerente são fixados pela 

Lei Ordinária, recurso aqui é usado no sentido vulgar como os meios. São meios sem significados jurídicos. 

� Decisões: H.C – Ministro Sepulveda Pertence (?) / Pacto de São José da Costa Rica (artigo 8). 

 

 

2. Voluntariedade: ninguém é obrigado a recorrer e não existe recurso de ofício. Se a parte prejudicada 

pela decisão não recorre, é um ônus, e a parte arca com as consequências de ter mantida aquela decisão que lhe 

é desfavorável. 

 

 

3. Taxatividade e unirrecorribilidade: só pode ser exercitado um tipo recurso expressamente previsto em 

lei, ou seja, o recurso para ser usado é preciso que esteja previsto em lei,ou seja, não é possível criar um recurso, 

ou pegar um recurso de outros ramos. Os recursos previsto em lei são os únicos que podem ser exercitados pelos 

litigantes. 

Unirrecorribilidade: contra cada decisão para atingir determinado objetivo só existe um tipo recursal previsto em 

lei, ou seja, não possibilidade do recorrente escolher entre alguns recursos, não há esse tipo de situação. Contra 

cada tipo de decisão só cabe um tipo recursão não havendo pluralidade ou escolha. 

 

• O recurso especial e extraordinário: a lei diz que pode ser exercitada concomitantemente contra a mesma 

decisão. Isso não nega o principio da unirrecorribilidade, pois vamos verificar que cada um dos recursos cabe 

dentro de uma questão diferente e desta forma dentre de uma parte da decisão. Apesar da decisão ser uma o 

recurso tratará de partes distintas dela. O fato de fisicamente a decisão ser uma só não significa que há uma 

cumulação de recurso sobre a mesma situação, cada recurso tratará de um assunto na decisão. 

 

 

4. Fungibilidade: A professora não entende como principio informador dos recursos, só vai explicitar. Este 

previsto no artigo 250, CPC.  Por esse principio um ato processual praticado da forma errada pode ser 

aproveitado como se certa fosse desde que não haja prejuízo, erro grosseiro e má fé neste erro. O Código de 39 



previa este principio aplicável ao exercício recursal, ocorre que esse código era muito confuso no cabimento dos 

tipos recursais e os advogados não sabiam exatamente qual recurso aplicar. Este problema não existe no código 

atual, este é muito preciso. O sistema do código de processo civil é muito preciso, portanto se errar no tipo 

recursal se caracteriza como erro grosseiro ou má-fé, por isso é raro a aplicação deste principio.  

Pesquisa de acórdãos 

 

“Limites do efeito devolutivo” – subjetivos e objetivos do efeito devolutivo. Como também profundidade do 

efeito devolutivo (. 

“efeito traslativo” 

 

5. Princípio da adstrição: ligado aos objetivos dos limites devolutivos e da proibição da reforma para pior 

(limites subjetivos do efeito devolutivo. 

 

O que é efeito devolutivo?  

É a própria essência do recurso, assim quando uma decisão é proferida, o direito já foi dito, o exercício da 

jurisdição já ocorreu. O recurso é meio pelo qual o litigante pode por sua vontade, seu ato de vontade, devolver 

ao judiciário a capacidade de direito o direito novamente. Efeito devolutivo é o efeito causado pelo recurso para o 

poder judiciário dizer o direito novamente. Essa devolução, esta limitada ao que for objeto do recurso (princípio 

da adstrição, caput do art. 517 – quanto se devolve, quanto se apela).  

 

Art. 517. As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte 

provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. 

 

Esse princípio tem algum exceções. 

 

Proibição da reforma para pior “reformacio imperius”: o recurso apenas beneficia quem recorre, não 

beneficiando quem não recorre. Exceção: litisconsorte e unitário, tendo um deles recorrido aproveita a vantagem 

os demais. Salvo essa exceção, o recurso, o novo julgamento, só poderá favorecer quem recorre e 

consequentemente é proibido prejudicar quem recorreu, por que é proibida a reforma para pior. 

• Esse sistema não igual em todos os países. Uma vez interporto o recurso o julgamento pode ser de qualquer 

jeito, sendo ele beneficiando ou piorando. 

 

Requisitos de admissibilidade dos Reurso 

 

Os recursos assim como qualquer ato do processo somente atingirão seus efeitos se atingidos os pressupostos e 

requisitos previstos em lei processual. Portanto, os requisitos de admissibilidade dos atos das partes, são 

requisitos que terão sempre que ser seguidos. 

 

Dividimos esses requisitos ou pressupostos recursais em dois grupos: 

1. Subjetivos ou Intrínsecos: identificam a existência do direito ao recurso. 

 

2. Objetivos ou Extrínsecos: identificam a regularidade/adequação do exercício desse direito. 

 

a) recorribilidade da decisão; b) tempestividade do recurso; c) singularidade do recurso; d) adequação do recurso; 

e) preparo; f) motivação; g) forma. 



 

Primeiramente, temos que ter uma decisão judicial. As decisões judiciais em 1º grau se divide em sentença (uma 

das soluções dos art 267 ou 269) e as decisões interlocutórias (tudo o que não for sentença e despacho, será 

decisão interlocutória. Aquela que resolve decisões incidentais, mas além disso é a decisão que não Poe fim o 

processo nem soluciona a totalidade do objeto litigioso). Quando olhamos uma decisão precisamos analisar e 

identificar se é uma decisão (se for despacho esquece,por ex). Depois preciso identificar qual o tipo de decisão e 

qual o recurso que cabe contra ela. 

= 1º: cabimento/ princípios da taxatividade e unirrecorribilidade. 

 

Identificado que lá existe um decisão passível de recurso precisamos saber quem terá legitimidade para interpor o 

recurso. 

= 2º Legitimidade (art. 499) 

 

Quem possui legitimidade? (já falamos)  

(i) Parte vencida: é o sucumbente. Para ter direito ao recurso, não interessante se super vencido ou pouco 

vencido. Se o juiz não concedeu tudo aquilo que esperava conceder, é considerada vencida. 

(ii) É o MP quando fiscal da lei. 

(iii) 3º prejudicado: aquele que ainda não esta no processo, mas tem uma relação jurídica com uma das 

partes ou com o objeto do processo, assim a decisão atinge seus interesses e causa prejuízo. Esse terceiro para 

ser admitido seu interesse que demonstrar o prejuízo jurídico – 499, §1°. Saber sobre o “amicus curae” e saber se 

ele pode ser interessado. 
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Pressupostos objetivos ou extrínsecos: aqueles pressupostos, requisitos extrínsecos que atendem a 

regularidade/adequação do exercício desse direito de recurso. 

 

Regularidade Formal  

Os recursos assim como os atos processuais em geral são escritos, ou seja, ele sempre será apresentado numa 

peça escrita. Mas e o agravo retido? Ele não é oral? 

 

Antas de analisar o art. mencionado. Onde caberá o agravo? Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, 

no prazo de 10 dias, na forma retida, salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar a parte lesão grave e 

de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação 

é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento. 

 

”Amicus curae” 
Não tem relação jurídica com a causa, mas pode contribuir (intervenção assistencial) para que os julgadores 
tenham mais dados mais elementos para julgar melhor o caso. Não são as partes dos processos, atuam apenas 
como interessados na causa. Esta na Lei que cuida da ação de inconstitucionalidade. Hoje esta no recurso 
extraordinário, especial, participa dos juizados especiais e de vários incidentes. A tendência é que aumente cada 
ver mais suas participações. Não é pessoa física, mas uma entidade. É uma participação da sociedade, se setores 
determinados na sociedade em temas de grande interesse social, econômico, jurídico. Vamos vê-lo no recurso 
extraordinário e especial, no julgamento dos recursos repetitivos, além de estar presente nas ações diretas de 
inconstitucionalidade. 
 



Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, 

por ocasião do julgamento da apelação. 

 

§3° - das decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo na forma 

retida, devendo ser interposto oral e imediatamente, bem como constar do respectivo termo (art. 457), nele 

expostas sucintamente as razões do agravante. 

 

Recurso de Agravo Retido quando a decisão agravada for proferida na audiência de instrução e julgamento, 

entretanto, este recurso não é de verdade oral, porque se ele fosse oral o advogado gravaria suas razões e elas 

seriam ouvidas, só que como está previsto no artigo 523, este recurso é ditado em audiência, tomado por termo, 

e o escrevente da audiência vai reduzir a escrito aquilo que a parte falar, portanto, ele não é um recurso oral é 

ditado e reduzido a termo. Os recursos no sistema brasileiro são SEMPRE escritos.  

Normalmente nos recursos temos duas autoridades envolvidas, a maior parte dos recursos é julgada por 

autoridade diferente daquela que proferiu a decisão agravada. 

O recurso é interposto perante autoridade que proferiu a decisão, mas para ser julgada por outra autoridade. 

 

 

O recurso sempre será dirigido à autoridade pela qual ele é interporto. O de apelação é interposto perante o juízo 

de primeiro grau (proferiu a sentença daquela que se decorre), mas o recurso será enviado para o tribunal para 

julgamento. Desta forma, faz parte da regularidade formal:  

1. O endereçamento correto;  

2. Indicação da autoridade correta para qual se quer que o recurso seja enviado a julgamento; 

3. Qualificação das partes; 

4. Fatos e fundamentos que justificam as razões contra a decisão recorrida e não a mera repetição do que 

já foi alegado pelas partes. 

 

 

O inciso II do Art. 514, que apesar de estar incerto na seção que trata da apelação, ele pode ser integrado como 

estrutura da peça recursal para todos os recursos. é muito importante o ataque aos fundamentos e soluções 

dadas nas sentenças recorridas (é um ônus do recorrente, sem o qual o recurso será considerado inepto). 

 

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá: 

I – nomes e a qualificação das partes; 

II – os fundamentos de fato e de direito: Razões de inconformismo, o ataque aos fundamentos e soluções dadas 

na decisão recorrida, assim não devemos repetir o que escrevemos na contestação, memoriais e etc. 

III – o pedido de nova decisão; 

 

Ademais, os recursos civis todos eles são fundamentados, não existindo recurso por negativa geral ou 

inconformismo geral. É preciso localizar o inconformismo e os motivos pelos quais a decisão deve ser anulada ou 

reformada. 

 

 

Depois, o requerente deve formular um requerimento de novo julgamento ( art. 514, III).  

O recurso traz um requerimento de novo julgamento ou de invalidade da decisão recorrida. Deve ser um 

requerimento claro, preciso e concreto. Devendo requerer o tipo de julgamento que quer e o resultado que 

espera desse novo julgamento.  



 

Nas razões do recurso, nada impede de aplicarmos o princípio da eventualidade! É possível que o recorrente 

tenha uma decisão que ele entenda ser viciada, assim em primeiro lugar deve requerer que essa decisão deva ser 

anulada, cassada, invalidade. Entretanto, não vai ter duas oportunidade para recorrer, assim, se ele entender que 

a decisão é invalida e injusta deve requerer os dois. Primeiro vai deduzir as razões para invalidação e caso tais 

razões não forem acolhidas vai requerer que sejam modificadas no seu total, parcial. 

 

 

Aqui na regularidade temos a apresentação, formulação e conteúdo da peça recursal. O que não for impugnado 

pelo recorrendo precluirá, se tornando estável, não podendo ser mais modificado dentro do processo. 

 

 

Tempestividade 

Os recursos devem ser exercitados dentro do tempo processual adequado, assim como todos os atos das partes, 

eles possuem um tempo processual que tem início e fim trazidos na lei. Só poderão apresentar o recurso a partir 

da ciência da decisão.  

 

Conforme disposto no art. 508, os prazos para a interposição e para a resposta são de 15 dias. Quais 

modalidades? Apelação, Recurso Especial, Recurso Ordinário, Recurso Extraordinário, Embargos Infringentes, 

Embargos de Divergência. 

 

 

Agravo?   

Contra ação denegatória -> Art. 544. Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo 

nos próprios autos, no prazo de 10 dias. 

Contra decisão de primeiro grau -> art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 dias, na 

forma retida... 

 

Embargos de declaração e agravo interno? 5 dias 

 

O exercício do recurso, só pode ser praticado após  a fluência do prazo. Intempestivo será aquele que praticado 

antes do prazo ou depois do prazo. Isso mesmo, recurso interposto antes do prazo. 

 

A intempestividade para fora do prazo pode ser relavado em situação excepcional, uma situação extraordinária 

de expediente por ex, ou, houve uma enchente que impediu as atividades forenses. Tudo isso pode levar a 

modificar do prazo. A rigor se não houver nada de excepcional os prazos fluem normalmente interruptamente. 

 

Sempre uma parte recorre e a outra tem o direito de responder contra as razões expostas pela contra parte. 

Contrarrazões. É a denominação é a resposta ao recurso, salvo o agravo interno e os embargos de declaração não 

há o contraditório. Princípio da simetria ou isonomia das partes, o mesmo prazo que uma parte teve para recorrer 

a outra terá para responder o recurso. 

 

 

Preparo 

O que é preparo? Pagamento das custas, custas específicas como direito ao recurso. 

 



(i) Preparo 

(ii) Porte de remessa e retorno: transporte dos autos processuais. 

 

A prova desses pagamentos deve ser exibida com a apresentação do recurso. Caso esse pagamento seja 

insuficiente, o art. 511 diz que será a parte intimada a complementar o pagamento. Se for o pagamento ausente 

será deserção direta!  

 

Art. 511. 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. 

 

§1° - São dispensados de preparo os recurso interpostos pelo MP, U, E e M e respectivas autarquias, e pelos que 

gozam de isenção legal. 

§2° - a insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo 

de cinco dias.  

 

O conjunto desses três requisitos (Regularidade Formal; Tempestividade; Preparo) é que vai admitir ou não o 

recurso. Aquele que é admitido é aquele que passará e terá condições de ser julgado, ou seja, é a presença do 

direito de recorrer e adequação no exercício desse direito. Essa admissibilidade é condição absoluta sem a qual 

não poderá ser examinado o mérito do recurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fato de ser admitido por aquele que recebe o recurso, não significa que vai ser admitido pelo julgador (“ad 

quem”). Apesar de ser admitido antes, pode ser que ele não seja conhecido, e desta forma, não haverá exame do 

mérito. Se ele for conhecido, passamos ao julgamento do mérito, das razões do inconformismo. 

 

 

Renuncia e desistência 

 

Renúncia ao recurso se dá antes do recurso ser exercitado, obstando a propositura do recurso.  

*antes do exercício do direito ao recurso 

 

Desistência pode se dar a qualquer tempo depois de exercitado o recurso, ou seja, até mesmo na sessão de 

julgamento do recurso quando o recorrente resolver desistir antes de começar o julgamento do recurso. 

*posterior ao exercício do recurso 

 

Não podemos confundir essa desistência com a desistência da ação, pois esta depende da concordância do réu. 

No recurso não temos isso, pois é sempre unilateral e não depende da concordância da parte contrária. A 

diferença é que a renúncia é antes do exercício do direito e a desistência é posterior o exercício do recurso. 

 

Lembrando... 
1. Juízo de admissibilidade provisório: apresentamos para a autoridade que interporemos o recurso. É o 
juízo “a quo”, mas é meramente provisório. Aqui ele pode ser positivo (admitir – decisão irrecorrível - o 
processamento do recurso e enviá-lo para o juízo a qual se destina) ou negativo (poderá ser objeto de agravo 
de instrumento – art. 522).  
2. Juízo de admissibilidade definitiva: positivo pelo juiz “a quo”, será enviada para o juízo “ad quem”, no 
qual julgará conhecendo ou não o recurso interposto. 



Efeitos do julgamento do recurso 

1. Recurso não conhecido: é como se não tivesse existido, pois não vai trazer modificação ou alteração 

para o processo. 

 

2. Recurso conhecido:  

a) Ou a decisão é invalidada e normalmente, salvo algumas exceções, sobretudo a exceção do §3° do art. 

515 a invalidação da decisão, cassação da decisão, importa no retorno dos autos do processo ao juiz anterior para 

prolação de uma decisão válida. O órgão que julga o recurso não vai julgar de novo a questão e devolve o 

processo. 

b) Ou a decisão era injusta. Teremos a aplicação do art. 512 -> independentemente de ser provido ou não 

provido. 

 

Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido 

objeto de recurso.  

 

Quando o recurso é conhecido e a questão é julgada de novo, porque a parte havia alegado que a decisão era 

injusta, a decisão proferida no recurso sempre substituirá a decisão recorrida, independentemente de ter sido 

provido ou não o recurso. O provimento ou não do recurso é resultado do julgamento de mérito do recurso, ou 

seja, as razões foram alteradas ou não. Isto acontece porque não pode ter duas decisões validas sobre as mesmas 

questões, o ato posterior substitui o ato anterior. 

 

Lembrando que sempre será dentro do limites (fatos e fundamentos) trazidos no recurso, só o que será julgado 

de novo é o que será substituído pela nova decisão, substituído a decisão anterior. 

 

 

Profundidade do efeito devolutivo, denominado como Efeitos Translativo 

Art. 515.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.-> efeito devolutivo 

 

§ 1o  Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no 

processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro. 

 § 2o  Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação 

devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. 

§ 3o Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a 

lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento.  

§ 4o Constatando a ocorrência de nulidade sanável, o tribunal poderá determinar a realização ou renovação do 

ato processual, intimadas as partes; cumprida a diligência, sempre que possível prosseguirá o julgamento da 

apelação. 

 

Esse efeito está regulado nos parágrafos do artigo 515. O efeito devolutivo trazido no caput há a extensão 

horizontal do que pode ser examinado, o que ficou de fora, foi decidido e não foi impugnado em sua 

oportunidade, ficou de fora, precluiu.  As questões de ordem pública que estão relacionadas com o tema da base, 

mas não foram alegadas, todas estas estão na base, embaixo do tema que serão decididos, portanto, estão 

dentro da faixa de devolução. A profundidade é tudo o que esta relacionado com o tema – ou é matéria de 

ordem pública - e eu posso examinar (mesmo de oficio ou se já foi declarada).         

 

 



16.05.2013 

 

Corte horizontal: limite objetivo, é a superfície, é a delimitação do tema que poderá ser examinado, a parte do 

tema que pode ser analisado de novo. 

 

Corte vertical: o corte vertical do efeito devolutivo esta relacionado diretamente ao corte horizontal, ou seja, 

tudo que estiver em relação como tema recorrido. Se não tiver relacionado com o tema recorrido, mesmo sendo 

matéria de ordem pública não pode ser examinado. 

 

20.05.2013 

 

1° O recurso quando interposto causa um primeiro efeito, mais de ordem prática como a razoável duração do 

processo. O recurso tem o efeito dilatório, aumentando o número de atos processuais e, portanto, aumenta a 

duração do processo. 

 

2° O que não foi expressamente impugnado = precluído, nem mesmo se for matéria de ordem publica, só poderá 

ser examinada se estiver relacionado com o pedaço da decisão que foi objeto do recurso = Efeito de impedir a 

preclusão. 

 

3° Efeito suspensivo: esse efeito não esta automaticamente presente nos recurso, salvo no recurso de apelação e 

assim mesmo com restrições. Quando presente o recurso impede a eficácia da decisão, impede que seja exigido o 

cumprimento da decisão. Suspender quer dizer impedir que seja exigido o cumprimento da decisão. Entretanto, 

esse efeito está sendo retirado do recurso e somente acolhido quando houver necessidade (concepção, visão 

dinâmica do efeito suspensivo – cada vez menos ele é concedido pela lei e cada mais nos casos particulares) para 

não termos a lesão do direito.  

 

No sistema atual o único recurso que é dotado de efeito suspensivo automático é o de APELAÇÃO.  

 

Art. 520.  A apelação será recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito 

devolutivo (hipóteses que não impede a eficácia da decisão), quando interposta de sentença que:  

 

I - homologar a divisão ou a demarcação;  

II - condenar à prestação de alimentos;  

III - revogado 

IV - decidir o processo cautelar. 

V - rejeitar liminarmente embargos à execução ou julgá-los improcedentes. 

VI - julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. 

VII – confirmar a antecipação dos efeitos da tutela. 

 

Esta, de regra, será recebida com efeito suspensivo, ou seja, sua interposição impede a eficácia da decisão. 

Porém, esse mesmo artigo prevê as exceções a esta regra, apelação não perde a eficácia da sentença, nestas 

hipóteses a sentença terá eficácia plena.  

 

� Se for sentença condenatória terá a chamada execução provisória (artigo 475-O), esta execução tem de 

exceção a exigência de que o exequente preste uma contra garantia na hipótese de alienação de bens do devedor 

ou movimentação de dinheiro, fora isso, tudo mais se passa como se fosse uma execução definitiva. 



 

Art. 521.  Recebida a apelação em ambos os efeitos, o juiz não poderá inovar no processo; recebida só no efeito 

devolutivo, o apelado poderá promover, desde logo, a execução provisória da sentença, extraindo a respectiva 

carta. 

 

Decisão que concede o recebimento da apelação com efeito suspensivo, poderá ser impedido pelo agravo de 

instrumento para retirar o efeito que considera lesivo. Ou quando contrário quando a apelação não tiver efeito 

suspensivo, por meio do agravo também poderá pedir pela suspensão, alegando que está lesando seu direito, 

conforme art. 522. 

 

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se 

tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de 

inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua 

interposição por instrumento. 

 

Em relação aos recursos especial e extraordinário -> não são dotados de efeito suspensivo.  

 

Art. 497.  O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença; a interposição do 

agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558 desta Lei. 

 

Assim, o efeito suspensivo é cada vez menos previsto em lei e concedido caso seja necessário quando analisado o 

caso concreto. 

 

*Lembrando: não se requerer que o recurso seja recebido em efeito devolutivo. Ou ele é recebido e, portanto, 

inserido no efeito devolutivo, ou não é aceito. Não precisa pedir por isso. 

 

 

Classificações dos recursos 

 

1. Quanto a extensão do Recurso 

 

A extensão não é do recurso, mas do efeito devolutivo colocado por ele. O recurso devolverá a conhecimento do 

órgão julgador a matéria que tem sido impugnada, o resto é precluso. Se a impugnação for contra a totalidade da 

decisão proferida, a extensão será na sua totalidade para devolução. Essa possibilidade de impugnar tudo, além 

da vontade da parte, presumi-se que ela tenha saído vencida em sua totalidade. Na hipótese que sofreu parte 

favorável e parte desfavorável, cada uma das partes poderá recorrer de uma parte dessa decisão, não poderá ser 

pela totalidade. Quando uma mesma decisão ter uma parte desfavorável as duas poderão pleitear pelo recurso 

da decisão, que serão analisados juntas. 

 

Qual a importância da extensão? “tantum devolutum quantum apelatum” -> só de devolve ao novo exame as 

parcelas das decisões que foram impugnadas. Se em uma decisão parcialmente favorável e desfavorável aos 

polos, o órgão julgado examinará a somatória dos dois recurso, ou seja, limitada ao objetivo do efeito devolutivo. 

 

Decisão é parcialmente favorável e desfavorável a ambos: as duas partes tem direito de recorrer, onde os dois 

recursos serão somados e julgados conjuntamente. O nosso sistema não faz diferença entre “vencidinho” ou 

“vencidão”, todos tenho direito independente de grande gravame ou pequeno gravame. 



 

2. Quanto a autonomia do recurso 

 

Art. 500, CPC, prevê uma faculdade especial na forma de recorrer, faculdade esta só pode ser adotada 

exclusivamente no caso em que a decisão tiver gerado sucumbência recíproca -> Recurso adesivo. 

 

Art. 500.  Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências legais. Sendo, 

porém, vencidos autor e réu (excluem-se, portanto, MP e 3° interessado), ao recurso interposto por qualquer deles 

poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e se rege pelas disposições 

seguintes: 

  

I - será interposto perante a autoridade competente para admitir o recurso principal, no prazo de que a parte 

dispõe para responder: adesivo tem o mesmo prazo do principal. 

II - será admissível na apelação, nos embargos infringentes, no recurso extraordinário e no recurso especial;  

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto: 

o recurso adesivo é acessório do principal. 

 

Parágrafo único.  Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do recurso independente, quanto às condições 

de admissibilidade, preparo e julgamento no tribunal superior.  

 

 

Podemos ver que esse art. fala do recurso adesivo. Na verdade esse nome esta errado, pois adesiva é a forma do 

recurso, e não um recurso em si. É a maneira de recorrer que é adesiva. 

 

O que entendemos quando um recorrerá pela forma principal, outro pela forma adesiva? 

A forma de recorrer adesiva ou acessória é uma maneira das partes ficarem conformadas com o resultado que 

não lhe foram totalmente favoráveis. Essa previsão tem por objetivo desestimular o recurso. As duas partes tem a 

tentação de se contentar com a decisão que não foi tão boa mais também não foi tão ruim, pois sabe que se o seu 

adversário não recorrer, terá outra oportunidade. Assim se as duas pensarem dessa forma, as duas deixam de 

recorrer. 

*mas como as duas tem o mesmo prazo, poderá uma delas vir a ser surpreendida por recurso da outra em último 

instante. 

 

Como todo o recurso, seja qual for sua forma, deve atender todos os requisitos de tipo recursal, hipóteses de 

admissibilidade, decisão que gere sucumbência recíproca e a existência do principal (interposto pelo adversário). 

O recurso adesivo é um acessório do recurso principal e desta forma, não será conhecido se houver desistência do 

recurso principal, ou se for declarado inadmissível ou deserto. 

 

Julgamento -> No tribunal superior, os dois recursos se submetem a procedimento uno, sendo apreciados e 

julgados na mesma sessão. O não conhecimento do recurso principal torna prejudicado o recurso adesivo. 

 

Resumindo: havendo sucumbência recíproca e não ter optado pelo recurso na forma principal, poderá o fazer 

pela forma adesiva (exercício regular de direito). Se o recorrente do recurso principal desistir, acaba derrubando o 

recurso adesivo junto, pois este segue o principal. 

(Estudar bastante isso, ela cobra na prova, pois acha um insituto inteligente, muito bem pensado) 

 



3. Quanto a natureza do recurso  

É uma boa complementação para entender o duplo grau de jurisdição e entender que tem decisão que são 

originalmente irrecorríveis. 

 

3.1 Recursos comuns ou ordinários 

São cabíveis quando a decisão é uma proferida por juiz de primeiro grau (órgão monocrático de primeiro grau), 

cabendo recurso para reexame de juiz de segundo grau. ex: recurso de apelação e recurso de agravo (522 a 529). 

Há hipóteses no art. 539 em que o recurso que atende ao duplo grau na qual denomina-se recurso ordinário. 

Temos ainda o embargos infringentes. O recurso de ação rescisórias. 

 

3.2 Recursos excepcionais ou extraordinários  

Que cabe em situações muito restritas em decisão de ultima instancia, ou seja, decisões irrecorríveis, no qual se 

abre uma situação excepcional. Encontraremos no III, do art,. 102, CF e no inciso III do art. 105 da CF = cabe 

recurso especial, ordinário e, decisão de única ou ultima instancia., ou seja, decisão ordinariamente irrecorríveis, 

no qual deveriam terminar o processo. Quando será essa possibilidade? Quando estiverem presente um das 

poucas situações prevista da CF que permitem a violação de dispositivos constitucionais ou da lei federal. 

 

Além desses dois recurso há o excepcional do excepcional – art. 546 desdobramento do recurso especial ou 

extraordinário -> embargo de divergência. 

 

Art. 546. É embargável a decisão da turma que: 

I - em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial; 

II - em recurso extraordinário, divergir do julgamento da outra turma ou do plenário.  

Parágrafo único.  Observar-se-á, no recurso de embargos, o procedimento estabelecido no regimento interno.  

 

 

Processamento dos recursos nos tribunais 

(Art 547 a 565)  

 

O recurso seja ele ajuizado diretamente ao tribunal (só o agravo de instrumento) os demais são sempre 

apresentados para a autoridade que preferiu a decisão recorrida. Este recurso sempre terá um registro no 

tribunal ou órgão jurisdicional e de regra se houver mais que um órgão no mesmo tribunal com a mesma 

competência, este recurso terá que ser distribuído para um desses órgãos fracionados e atribuídos a um relator. 

 

O relator é o responsável pelo andamento da ação, do recurso, até o momento que são levados a julgamento ou 

pelo menos ate o momento que passa o recurso ao revisor. Quando não houver revisor, ao relator compete 

receber o recurso, prepara o relatório, voto e levar o recurso a julgamento no colegiado integrado por ele. Cada 

tipo de recurso tem diferença de número de integrando do órgão que participam. 

 

Os recursos comuns (apelação e agravo) são julgados normalmente por três integrantes da câmara, este 

composta por 5 membros. Esses dois recursos e os embargos de declaração são julgados por apenas três 

integrantes. Os outros tipos recursais, como a Resp e Recurso Extraordinário são julgados pela totalidade dos 

integrantes das turmas. Depois a outro que define a competência da organização interna, como é o caso dos 

embargos infringes.  

 



O recurso chega ao tribunal, registrada sua entrada, é distribuído ao relator e no caso da apelação no 

procedimento comum ordinário ele terá além do relator, o revisor. O revisor é o segundo dos integrantes que vai 

ter contato direto com os atos processuais, ou seja, o relator em regra é o único que tem contato com os autos 

preparando relatório, voto, e os demais iram julgar pelo que ouvem no relatório. E assim o julgamento é em regra 

colegiado.  

 

No entanto, o art. 557 prevê exceções nas quais é conferido ao relator o poder de julgar sozinho, ou seja, 

hipóteses em que a autorização legal, imposição legal de que o autor não leve a julgamento ao colegiado, mas 

ele sozinho resolva o recurso. 

 

Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 

confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou 

de Tribunal Superior. 

 

§ 1o-A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 

Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso -> aqui estão as 

situações das quais o relator deverá julgar sozinha, sem levar ao colegiado como em regra deveria ser feito. 

§ 1º. Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o julgamento do recurso, e, se 

não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto; provido o agravo, o recurso 

terá seguimento. 

 

Situações: 

1. Quando o recurso tiver prejudicado: quando ocorrer uma das hipóteses que gera fatos impeditivos do 

direito de recorrer. Sobre o recurso não há mais interesse do recorrente. Aconteceu algum fato que é levado a 

julgamento que tirou o direito do recurso. 

 

2. Quando recurso for inadmissível: era o recurso errado, interposto por parte que não era legitima, não 

foi pago custas, qualquer um das hipóteses de descumprimento dos requisitos de admissibilidade. “Recurso 

manifestamente destituído de razão”, ou seja, que não há maior possibilidade de ser acolhido por pretensão ou 

requerimento processual. Foge do bom senso, da lógica, do mínimo legal. Embora o recurso fosse admissível, o 

requerimento é absolutamente impossível de ser acolhido. 

 

3. Quando a decisão for fundamentada em súmulas ou jurisprudências consolidadas e o recurso quiser 

exatamente negar ou que seja modificada essa decisão que está coerente com a jurisprudência dominante dos 

superior (STF, STJ). 

 

 

Resumindo a disposição do §1°-A, art. 557: poderá acolher o recurso e modificar a decisão recorrida. Quando um 

recurso for absurdo ou inadmissível ou desnecessário ou a matéria tratada na decisão já tem posição consolidada, 

o relator deve julgar sozinho, no caso da jurisprudência deve julgar de acordo com a jurisprudência consolidada. 

 

Essa decisão monocrática do relator sempre será passível de recurso, e recurso este previsto no §1° do 557 = 

agravo interno! É um dos dois recurso que deverá ser interposto no prazo de 5 dias e não há contrarrazões. 

 

Natureza do art. 557: cogente, onde o autor não decide de aplica ou não este art, é obrigado a aplicar quando 

tiver uma das situações previstas. 



 

As partes devem obrigatoriamente ser intimadas com no mínimo 48 horas de antecedência da data do 

julgamento do recurso. O recurso é colocado em pauta de julgamento. Na maior parte do recurso, salvo o de 

agravo, é possível a sustentação oral, é o único ato das partes no julgamento de tribunais, no qual é permitido 

que as parte se utilizem do prazo de 15 min para chamar atenção das partes importante do recurso. A 

sustentação deve ser realizada após a leitura do relator. Esse meio de exercício postulatório é relevante, mas 

tendo em vista a baixíssima qualidade profissional vem cada vez menos sendo prestigiado. 

 

O julgamento do recurso começa com o relator, no qual lê o relatório, se houver sustentação será ouvido. Cada 

julgador julga conforme sua consciência e se entender que não está preparado para julgar naquela sessão, poderá 

pedir vistas dos autos e depois terá nova sessão. Ao final da sessão presidente pergunta a todos mantém seus 

votos, pois poderão mudá-los. Quando preferida decisão se torna imutável aos julgadores. O julgamento 

geralmente tem duas publicações: 

(i)meramente informativa, não geralmente consequência pelas partes, dias depois  

(ii) é publicado acórdão, e ai sim começa correr o prazo para recurso. 

 

 

23.05.2013 

 

Recurso em espécies 

 

1.Recurso de apelação 

É um recurso cabível a todas as decisões do primeiro grau de jurisdição.  

 

Apelação no nosso sistema: temos que tomar cuidado com o art. 513, pois é uma verdade, mas não uma verdade 

absoluta.  

 

Art. 518.  Interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para 

responder. 

 

 § 1o O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com súmula do 

Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal -> não admite apelação. 

§ 2o Apresentada a resposta, é facultado ao juiz, em cinco dias, o reexame dos pressupostos de admissibilidade do 

recurso 

 

Quando é cabível a interposição do recurso de apelação? 

(i) Para se buscar a nulidade da sentença, quando for viciada. 

(ii) Ou quando se quer a modificação da solução jurídica adotada na sentença. 

 

É um recurso que admite a forma adesiva: sentença parcialmente favorável e desfavorável às partes. A apelação 

de regra (art. 515) devolve ao tribunal o poder de julgar de novo nos limites que foi impugnado pelo apelante, em 

razão do efeito devolutivo.  

 

 Art. 515.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada -> efeito devolutivo. 

 



§ 1o  Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no 

processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro -> profundidade 

 

§ 2o  Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação 

devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. 

 

§ 3o Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a 

lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 

 

§ 4o Constatando a ocorrência de nulidade sanável, o tribunal poderá determinar a realização ou renovação do 

ato processual, intimadas as partes; cumprida a diligência, sempre que possível prosseguirá o julgamento da 

apelação 

 

Entretanto, há duas exceções em que a apelação não devolve imediatamente ao tribunal o poder de julgar aquela 

questão:  

 

(i)Efeito devolutivo regressivo e (ii)Efeito Devolutivo Diferido: apesar do que esta previsto no artigo 463, 521, nós 

temos duas exceções no código em que interposto  recurso de apelação vai ser primeiro examinada a própria 

apelação pelo juiz que proferiu a sentença, porque se produz o efeito devolutivo regressivo, e apenas se o juiz 

não considerar (juízo de retratação), é que a apelação será mandada para o Tribunal, é por isso chamados de 

efeito devolutivo diferido. 

 

Art. 296. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, reformar sua decisão.   

 

Parágrafo único.  Não sendo reformada a decisão, os autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal 

competente. 

 

A petição pode em primeiro ato do juiz quando não estiverem previstos os requisitos, autor ter decaído do 

direito, qualquer um das hipóteses do art. 295 poderá ser interposto o recurso de apelação. 

 

Art. 295.  A petição inicial será indeferida: 

I - quando for inepta  

II - quando a parte for manifestamente ilegítima 

III - quando o autor carecer de interesse processual 

IV - quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição (art. 219, § 5o)  

V - quando o tipo de procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da 

ação; caso em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal 

Vl - quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284.  

 

Parágrafo único.  Considera-se inepta a petição inicial quando:  

I - Ihe faltar pedido ou causa de pedir 

II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão  

III - o pedido for juridicamente impossível 

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.  

 



Contra essas sentenças caberá o recurso de apelação, que será manifestado pelo autor. A diferença esta no artigo 

296, ao receber essa apelação o juiz pode fazer uma coisa não faria em outra apelação, o juiz pode rever a sua 

posição, exercendo o juízo de retratação, e anular a sua sentença, mas se, ao contrário, o juiz está convicto que 

era mesmo o caso de aplicação do artigo 295, ele confirma a sua sentença e manda o processo para o Tribunal.   

 

Nesta hipótese não será citado o réu para acompanhar o recurso de apelação, portanto, esta apelação só tem um 

objetivo: a anulação da sentença. Se o Tribunal ao analisar a apelação, aceitar suas razões, ele anulará sua 

decisão e encaminhará de volta ao primeiro grau. Neste caso a apelação não tem contrarrazoes e ela vai para o 

Tribunal sem formar a relação processual inteira/ completa (não tem a citação do réu), então, se o tribunal 

aceitar este recurso, será só para anular a sentença e devolver para o juízo. = Efeito devolutivo diferido (art. 

285-A, §1°). 

 

Obs1: somente quando a decisão voltar ao primeiro grau o réu será citado. 

Obs2: quando o juiz analisar sua decisão e ainda confirma subirá para o tribunal sem citação do réu, não há 

relação processual completa. 

 

Art. 285.  Estando em termos a petição inicial, o juiz a despachará, ordenando a citação do réu, para responder; 

do mandado constará que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 

fatos articulados pelo autor.  

 § 1o Se o autor apelar, é facultado ao juiz decidir, no prazo de 5 (cinco) dias, não manter a sentença e determinar 

o prosseguimento da ação. 

 

Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença 

de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 

reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada -> Quando o juiz esta autorizado a esse julgamento liminar, ao 

julgamento improcedente? 

 

Simultaneamente em (i) matéria controvertida de direito, exclusivamente e (ii) quando já tiver julgado discussões 

semelhantes, aqueles processo em massa, que são iguais, uma questão que o juiz já formou seu posicionamento. 

 

 

27.05.2013 

 

Efeito devolutivo normal 

No recurso de apelação esta regulado no art. 515, 516 e 517. O efeito devolutivo no recurso de apelação, o efeito 

normal, é o efeito mais profundo, que abarca o maior número de matérias, inclusive o efeito expansivo. 

 

Características do efeito devolutivo no recurso de apelação 

É o mais amplo de todos os recursos, tem inclusive o efeito expansivo. Este é a somatória do art. 462 e 517. No 

517 já vimos quando vimos a ação rescisória, que esta relacionado com a hipóteses da ação rescisória por força 

do inciso VII do 485.  

 

Aqui na apelação é possível ao apelante ou apelado trazer um fato novo que não tenha sido examinado na 

sentença, mas fato este que não é novo na sua constituição, é um fato novo no conhecimento da parte. Só é 

admissível quando não era conhecido pela parte em razão de força maior, não por negligencia, imperícia e etc. 

 



Porque efeito expansivo em reunião com o art. 462 ? 

O art. 162 fala que Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do 

direito, ou seja, fatos supervenientes que não eram do conhecimento por força maior, influir no julgamento da 

lide, ou seja, relevante para a causa, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da 

parte, no momento de proferir a sentença. Mas não poderá ser examinado pelo juiz de primeiro grau por falta de 

tempo de levá-lo ao juízo. Ou seja, se amplia o campo de conhecimento. 

 

 

Diferença entre o inciso VII do art. 485 (documento novo) e o art. 517? 

Enquanto o inciso VII do art. 485 trata apenas de documento novo, o art. 517 trata de fato novo. Esse fato novo 

no recurso de apelação pode ser demonstrado por qualquer tipo de prova, não necessariamente documentos. 

Assim se não o for por documento e havendo a necessidade de apresentar por depoimento ou testemunha, a 

parte deverá solicitar essa apresentação, mas não será para o juiz de primeiro grau. Portanto, se houve 

necessidade de fazer prova desse fato novo, prova oral, pessoal ou técnica quem vai deferir ou indeferir é o 

próprio relator da apelação e não o juiz. Essa é a diferença do fato novo do art. 517 e o documento novo do inciso 

VII que só pode ser demonstrado por documento. 

 

Além do fato novo que pode ser alegado na apelação, nós vimos que a devolução produzida pela apelação 

devolve para o tribunal o conhecimento de todas as questões apresentadas no processo, mesmo aquelas que não 

foram produzidas ou analisadas pelo juiz de primeiro grau. A grande novidade que tem esse art. é a previsão do 

parágrafo 3° do art. 515. Quando requer a nulidade da sentença proferida por conta de vícios, o processo volta ao 

juízo de origem para novo julgamento. 

 

§ 3o Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a 

lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 

 

A substituição da sentença, art. 512, pretende anular a decisão para proferir um nova decisão e agora completa. 

O parágrafo 3º do 515, inova por prever um situação na qual o tribunal não apenas anula a sentença como 

também profere uma nova decisão = Teoria da Causa Madura (o réu teve oportunidade de se manifestar). 

 

Quando interposta a apelação na hipótese do art.296? (Uma sentença que foi preferida sem a presença do réu, 

aqui não é causa madura). No art. 295 quando interposto o recurso de apelação não há citação do réu e desta 

forma deve se anular a sentença e voltar para novo processamento. 

 

Hipótese do art. 285-A? Mesma coisa, o juiz tem o direito de se retratar, mas em vez disso confirma sua 

sentença. 

Aqui nesse caso pode se aplicar o §3° do art. 515? Não, pois o juiz de primeiro grau já conheceu do pedido, já 

julgou improcedente e no §3° é quando o juiz julgou sem julgamento do mérito. 

 

§ 4o Constatando a ocorrência de nulidade sanável, o tribunal poderá determinar a realização ou renovação do 

ato processual, intimadas as partes; cumprida a diligência, sempre que possível prosseguirá o julgamento da 

apelação. -> servem para evitar a anulação da sentença apenas deixando-a para as hipóteses de nulidade que não 

podem ser corrigidas. Impedindo que a simples anulabilidade perca a sentença. Chamamos de transformação do 

julgamento em diligencia, ou seja, praticar algum ato que não foi praticado na instancia anterior,no qual pode ate 

existir um vícios mas é aquele que pode ser sanada, como a falta de uma procuração, vícios que não interferem 

na decisão que foi proferida pelo juiz de primeiro grau, vícios sanáveis. 



 

 

Efeito suspensivo 

É aquele que em virtude da interposição do recurso impede-se a eficácia da decisão recorrida. Este efeito é um 

que não esta presente na maior parte dos recursos. A única exceção é o recurso de apelação. 

 

Art. 520 -> de regra, o recurso de apelação suspenderá a eficácia da sentença, salvo hipóteses dos incisos I ao VII. 

Nessas hipóteses a decisão será recebida sem efeito suspensivo, no qual a sentença poderá ser exigida 

imediatamente e se trata de sentença condenatória será possível executar a execução provisória. 

 

Hoje podemos dizer que o nosso sistema adota o efeito suspensivo dinâmico. Significa que a lei prove 

mecanismos para que esse conceito seja aplicado quando necessário (quando sua ausência trouxe danos a uma 

das partes) e pode ser retirado (eficácia imediata da decisão trouxer danos a uma das partes). No que diz respeito 

ao recurso de apelação, diz que esse efeito já esta aplicado no recurso de apelação. 

 

Apesar da lei ter estabelecido previamente que o recurso de apelação terá sempre efeito suspensivo salvo inciso I 

ao VII, a parte final do art. 522 previu um mecanismo. Se é concedido um efeito suspensivo, mas uma das partes 

(apelado) demonstrar que a manutenção desse feito causará um dano irreparável pode conseguir por meio do 

agravo de instrumento que se retire esse efeito. Agora ao contrário, se a sentença se adéqua a uma das hipóteses 

do art. 520, se uma das partes demonstrar que a eficácia imediata dessa sentença vai lhe causar dano irreparável 

ou difícil reparação também é possível retirar o efeito suspensivo, também por intermédio do agravo de 

instrumento. 

 

 

É possível a antecipação da tutela recursal? 

A antecipação de tutela está regulada no art. 273. A antecipação de tutela pode ser requerida em qualquer 

momento do processo desde que estejam presentes as condições de ação. 

- prova inequívoca 

- verossimilhança do direito 

 

Além dessas duas é preciso estar associada uma das duas: 

 

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação -> demonstra que sofrerá isso se não for 

antecipada. 

 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu -> próprio 

comportamento réu que cria situações para antecipação. 

 

A concessão de antecipação de tutela não esta restrita ao processo do julgamento de 1° grau, poderá ser em 

qualquer fase. O inciso III do art. 527, trouxe para dentro do sistema recurso a possibilidade da antecipação da 

tutela. Esta expressamente dito que o relator poderá antecipar os efeitos da antecipação dos efeitos da tutela 

recurso. Não esta restrita ao agravo de instrumento, pois o recurso de apelação também garante, na verdade é o 

avesso, é o lado contrário do efeito suspensivo, este suspende a eficácia da sentença. A tutela antecipada é de 

conceder aquilo que a sentença não concedeu, aquilo que foi negado, lembrando que só será possível se o autor 

conseguir demonstrar a verossimilhança.  

 



Julgamento do recurso de apelação 

O recurso de apelação como os demais deve em princípio ser julgado por um colegiado, composto por três 

membros integrantes da câmara ou turma (5 membros). Se a apelação for interposta no procedimento ordinário 

a apelação terá relator e revisor, assim antes de ser mandado ao julgamento será passado pelo relator e depois 

revisor.  

 

Como já vimos, o recurso de apelação pode ser julgado nas hipóteses previstas no art. 557, §1-a, apenas pelo 

relator, é um situação geral que possibilita o julgamento unipessoal do relator. Se não for nenhum dessas 

hipóteses será julgado pelo colegiado. 

 

Qual o resultado da apelação? 

É julgada por 3 integrantes da câmara ou turma, e pode ser julgada com a maioria dos votos. O voto vencido só 

será importante quando se trata de sentença de mérito por dois votos. A decisão preferida é de última instância e 

salvo exceções é um acórdão irrecorrível, mesmo que tenha sido aplicado as hipóteses do §3, art. 515. 

 

 

03.06.2013 

 

Recurso de agravo 

 

1. Agravo de instrumento – aquele cabível a todas as decisões interlocutórias depois da sentença. 

2. Agravo retido - cabível contra todas as decisões interlocutórias proferidas antes da sentença. Só será 

julgado se houver recurso de apelação contra a sentença, e um recurso que tem por finalidade preservar as 

decisões proferidas nas interlocutórias para que sejam mantidas para depois serem julgadas. 

 

Exceção: agravo de instrumento contra decisões proferidas antes da sentença que podem causa um agravo (um 

prejuízo) a parte. Grande prejuízo? Art. 558 traz algumas situações nas quais a decisão pode ser do tipo que causa 

um grave prejuízo à parte. No final do art. tem a cláusula geral – dano irreparável ou difícil reparação, assim é no 

caso concreto que se constata essa situação. 

 

O que é? Um prejuízo que vai além do rotineiro, aquilo que se espera pela demora no processo e etc.  

 

A previsão que distingue o cabimento das duas espécies de agravo, esta no art. 522, mas que só lermos vamos ver 

que não é tão claro, não fica clara a divisão. 

 

Art. 522. Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo quando se 

tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de 

inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua 

interposição por instrumento. 

 

Parágrafo único.  O agravo retido independe de preparo 

 

Agravo de instrumento – imediatamente interposto perante o órgão de 2° grau, a autoridade que julgará o 

recurso (os demais recurso serem interposto àqueles que proferiram a decisão). 

Agravo retido – julgamento posterior e não espera na interposição de outro recurso. É o recurso que fica latente 

no processo, aguardo seu julgamento. 



 

O que tem em comum os dois agravos? 

Cabem contra decisão interlocutória. Nas duas quem pode interpor é quem sofre um agravo, um gravame. 

 

No agravo retido o interesse recursal tem que ser manifestado duas vezes. 

Prazo: 10 dias. Salvo o agravo retido que deve ser manifestado em audiência e julgamento, imediatamente, sem 

prazos. (parágrafo 3° do 523). 

 

Produzem primeiro um efeito devolutivo regressivo (quando devolve primeiro para prolator da decisão o poder 

de julgar de novo), conhecido como juízo de retratação. As duas espécies de agravo garantem o juízo de 

retratação.  

 

O recurso de agravo não é dotado de efeito suspensivo e o efeito devolutivo que produz é muito raso, sem 

profundidade por razoes obvias ainda mais por ser decisão que antecede a sentença. 

 

Agravo na forma retida – art. 523 

 

Art. 523. Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, 

por ocasião do julgamento da apelação.  

 

§ 1o  Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, 

sua apreciação pelo Tribunal.  

 

§ 2o Interposto o agravo, e ouvido o agravado no prazo de 10 (dez) dias, o juiz poderá reformar sua decisão.  

 

§ 3o Das decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá agravo na forma 

retida, devendo ser interposto oral e imediatamente, bem como constar do respectivo termo (art. 457), nele 

expostas sucintamente as razões do agravante 

 

Em qualquer um dos caso será apresentado ao juiz que proferiu a decisão interlocutória. Sempre deve ser um 

recurso que tem as mesmas caracteristicas do art. 114 (indicação do processo, procedimentos, das partes, da 

decisão recorridas, razoes do recurso). Só que no retido temos que pedir que de um novo julgamento ou caso seja 

mantido que seja encaminhado ao tribunal para anular decisão de 1 grau e profira outra (esse é dirigido ao 

tribunal de 2 grau). 

 

Então aqui sempre dois requerimentos: (i) ao juiz da causa e outro (ii) ao juiz de 2° grau caso não seja acolhido 

esse primeiro pedido. 

 

O juiz deve imediatamente dar vista a parte contrária para no prazo de 10 dias e depois o juiz analisará de novo. 

Se opta por retratar dela, a nova decisão interlocutória se causa gravame a parte contraria será objeto de agravo 

para a parte. Se o juiz manter sua decisão essa agravo ser aguardado para que no futuro seja interposto novo 

agravo no agravo retido apresentado na audiência e julgamento, será igual mais tudo imediatamente. 

 

É muito comum que as partes não ratifiquem por meio do agravo. 

 



O agravo de instrumento tem um processamento diferente do agravo retido. Esse recurso é interposto 

diretamente ao tribunal de 2° grau, assim as razoes não são dirigidas para o juiz que proferiu a decisão recorrida. 

Como se apresentam essas decisões diretamente ao tribunal, para quem eu endereço? Para o presidente do 

tribunal, ainda que não seja ele que vai julgar. No agravo de instrumento será distribuindo a uma câmara ou 

turma e depois a um relator e não o presidente. 

 

Os art. 524 e 525: deixam claros requisitos específicos da regularidade formal da interposição do agravo de 

instrumento, requisitos que se adicional ao requisito do 514. Quais são eles? 

O tribunal não sabe o que tem nos autos originais, então é obrigação do agravante alem de contar a historia dele, 

torna-la verossímil. O agravante poderá reproduzir todas as peças que consideram importante, dentre elas: 

 

Art. 524 - O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, através de petição com os 

seguintes requisitos:  

I - a exposição do fato e do direito; 

II - as razões do pedido de reforma da decisão; 

III - o nome e o endereço completo dos advogados, constantes do processo. 

 

Art. 525 - A petição de agravo de instrumento será instruída:  

I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações 

outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; 

II - facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis. 

§ 1º - Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando 

devidos, conforme tabela que será publicada pelos tribunais.  

§ 2º - No prazo do recurso, a petição será protocolada no tribunal, ou postada no correio sob registro com aviso de 

recebimento, ou, ainda, interposta por outra forma prevista na lei local. 

 

Quando o agravo for interposto antes da sentença é regra e não a exceção e antes de mais nada o agravante deve 

demonstrar que a decisão agravada é do tipo que lhe causa dano irreparável ou difícil reparação, ou seja, deve 

indicar porque aquela decisão lhe causa prejuízo. Se olharmos o art. 527: o agravante pode recorrer o efeito 

suspensivo (efeito que este recurso não tem), deve também então dedicar um tópico de suas razões para a 

demonstração da necessidade de apresentação (art. 558 ou decisão que pode lhe causa dano irreparável ou difícil 

reparação). O agravante poderá requerer também a antecipação da tutela recursal- art. 527, III (pode ser 

requerida ate no recurso de apelação). 

A antecipação se justifica quando houver risco de dano irreparável ou difícil reparação quando tiver 

demonstração e prova inequívoca. É a concessão do efeito ativo! 

 

 

06.06.2013 

 

Se não ocorrer nem a hipótese do I nem do II, se querido pelo agravante o juiz poderá conceder ou não a 

antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo, desde que tenha sido expressamente requerido pelo 

agravante. O requerimento do efeito suspensivo só será necessário quando a decisão agravada determina que o 

agravante deixa de fazer ou aça algo que lhe traga algum dano e por isso deve ser suspensa sua eficácia. 

 

Art. 558. O relator poderá, a requerimento do agravante, nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, 

levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil 



reparação, sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento 

definitivo da turma ou câmara. 

Parágrafo único.  Aplicar-se-á o disposto neste artigo as hipóteses do art. 520 

Esse art. 558 é a matriz para a concessão de efeito suspensivo. Este prevê uma serie de situações as quais as 

decisões podem trazem dano irreparável ou de difícil reparação e nos demais casas que traga esse prejuízo. 

 

A antecipação da tutela, III do art. 527 poderá ser concedido quando estiver presente as condições do art. 273. 

Este é a outra face do efeito suspensivo, pois os efeitos suspensivos propicia uma situação de conforto, proteção 

para aquele que se sente prejudicado por alguma situação. 

 

As condições para antecipação da tutela é do art. 273 -> grau de certeza muito elevado/ prova inequívoca/ 

necessidade de que seja concedida essa proteção sob pena de sofrer um prejuízo irreparável ou de difícil 

reparação. 

 

Essa decisão do relator seja concessiva ou não dos efeitos suspensivos ou de antecipação de tutela vai ser uma 

decisão sempre irrecorrível, pelo motivo do art. 527, §único. 

O I (O RELATOR JULGA SOZINHO O AGRAVO) e o II – são casos de decisões irrecorríveis no qual as vezes incidam a 

necessidade do mandado de segurança. Já no III – já é mais difícil que seja discutida. 

 

Tenha o relator concedido ou não o efeito suspensivo ou antecipação de tutela o que obrigatoriamente será feito 

pelo relator é a determinação da intimação do agravado para apresentar resposta. Além de dar essa 

oportunidade de manifestar também deve ser garantida a manifestação do MP no caso de cujos legis. O relator 

pode ou não requisitar informações do juiz de primeiro grau, requisitando que preste informações da decisão 

interlocutória. No entanto, se for concedido efeito suspensivo ou antecipação de tutela o relator oficiará o juiz de 

primeiro grau que vai suspender a eficácia da decisão ou vai propiciar a entrega do bem. 

 

Ao agravado é garantido nas contrarrazoes que apresente outras peças que entenda relevante e é ele que tem 

legitimidade para aguir o descumprimento ao art. 526, este art, estabelece como requisito adicional de 

admissibilidade do agravo de instrumento que o agravante junte em primeira instancia copia do agravo no prazo 

de até 3 dias depois da sua interposição perante o tribunal. Entretanto, o mesmo art reconhece apenas ao 

agravado a legitimidade para arguir a ausência de cumprimento dessa obrigação, é apenas o requerimento do 

agravado que pode autorizar que o agravo de instrumento não seja admitido por ausência desse requisito legal.  

 

Apresentada as contrarrazões (ou não) estabelece o código que o agravo de instrumento deve ser julgado no 

prazo de 30 dias. O agravo não ira a julgamento de por acaso o juiz de primeiro grau oficializar o relator (art. 529), 

deixa claro que no agravo de instrumento também é possível a retratação do juiz. 

 

Agravo de instrumento é o julgamento colegiado, as parte são intimadas previamente da ida do recurso a 

julgamento, não é permitido sustentação oral, não permite forma adesiva (só pode responder), no julgamento do 

agravo de instrumento o efeitos devolutivo esta adstrita a questão tratada mas também é devolvido ao tribunal 

todas a material de ordem publica inerente as questões tratadas naquele recurso. até as questões de ordem 

publica que pode até haver um modificação para pior. 

 

 

 



10.06.2013 

Embargos infringentes 

Estão disciplinados nos art. 530 a 534. Temos vários recurso e ações que levam a sua denominação o vocábulo 

embargos. Cuidado que uns são recursos ou são ações, portanto, esse vocábulo não necessariamente indica a 

mesma natureza. 

 

Qual é o sentido dessa palavra? Embargar vem do verbo “refertar” (paralisar temporariamente) que tem um 

significado de oposição de obstáculo temporária, ou seja, interrompe o curso normal mas não é permanente. Essa 

qualidade esta presente em todas as medidas que levam esse vocábulo. 

 

Embargos infringente aparecem como “opa, aqui não deveria ter recurso, mas essa situação excepcional criado 

mostra prudente que se julgue de novo, para evitar um justiça, como segurança”. Eles provocam uma repetição 

de julgamento! Esse recurso tem um cabimento super restrito como podemos ver no art. 530. Só cabe em duas 

hipóteses, todas as demais decisões por maiorias não cabe: 

 

1.Quando falamos da ação rescisória, esta sempre tem uma decisão recorrível. Lembrando que as decisões 

proferidas são de única ou de ultima instancia. As de ação rescisória são de única instancia, mas há uma exceção 

que é aberta em prol da preservação da coisa julgadas. Se o juízo rescendente (aquele 1°) for tirado por maioria 

de votos, um ou mais julgadores, entendeu que a coisa julgada não deveria ser rompida,é motivo para ensejar a o 

cabimento dos embargos infringentes para que se julgue o novo, para constatar se era de fato a necessidades de 

romper a coisa julgada. 

 

O processo encerra no momento que se entrega a norma no caso concreto, a coisa julgada. A segurança máxima 

que oferece aos litigantes é a coisa julgada. Por isso que a ação rescisória cabe em hipóteses tão restritas. 

 

Aqueles que forem julgar a desconstituição da coisa julgada, se um deles estiver inseguro, contrário a decisão dos 

demais, é necessário julgar de novo por conta da segurança. 

 

2.Quando a sentença de mérito por modificado no julgamento de apelação por maioria de votos, ou seja,  

como no julgamento da apelação participam 3 julgadores, quando tenho uma sentença modificado por maioria 

de votos é por conta de 2 votos pois o 3° acompanhou o relator. Do ponto de visto do leigo tenho dois julgadores 

que entenderam de uma forma e outros dois de outro. Uma situação difícil de pacificação, de entender que é 

justa por isso que os embargos infringente parecem ser bem uteis para (i) afastar a duvida razoável das partes e 

(ii) tirar esse “gosto amargo” de perder no empate. 

 

 

Resumindo: 

- contra apelação que modifique sentença de mérito por maioria de votos. 

 

Quem tem legitimidade para opor os embargos? 

Não se aplica aos embargos infringente a previsão do art. 499. Os embargos só poderão ser exercitados por um 

das partes. E qual das partes/ aquelas que saiu vencida na maioria e beneficiada pelo voto vencido, ou seja, a 

parte favorecida pelo voto vencido, claro, desfavorecida pela decisão da minoria. 

 

Na ação rescisória não tem duvida: quem pode opor é exclusivamente o réu. Só ele que tem interessa na 

manutenção da coisa julgada. 



 

Na apelação: será aquele que for beneficiado pelo voto vencido. Não necessariamente no julgamento de uma 

apelação temos uma divergência completa, pode ser parcial, ou seja, pode ser que tenha dado provimento total 

pela maioria e pelo julgador foi parcial.  

 

Qual o cuidado então? Caberá do mesmo modo o infringente a parte favorecida pelo voto vencido, mas o que ela 

poderá suscitar nesse recurso é o julgamento apenas da matéria de divergência, ou seja, no limite dos termos 

vencidos. É bom lembrar que em toda decisão cada julgador poder ter seu convencimento e externá-lo. Isso nos 

leva a uma situação de que em uma apelação pode ter 3 votos diferentes!  

 

E como vou tirar um acórdão de uma discordância? Será o acórdão o “voto intermediário”. 

Ex: tenho uma apelação que se voltou contra a totalidade de uma sentença comporta de dois pedidos. O 1° juiz 

nega provimento a totalidade da apelação (mantém a sentença do jeito que está), o 2° dá provimento (modifica 

totalmente a sentença) e o 3°  provimento em parte (altera a sentença em uma parte e mantém a outra parte). 

 

Esse é o voto intermediário, nem negou tudo, nem concordou com tudo e sim parcialmente, assim esse será o 

acórdão com o voto intermediário. Esse juiz que deu o voto intermediário que será o relator nesse novo julgado. É 

claro que só caberá embargos que modifica a sentença, e portanto, será contra o 1° (esse que manteve a 

decisão). Mas ao invés disso podemos ter outra situação em que a sentença seja modificada por maioria de votos 

em que haja desfavorecimento ao réu e em parte ao autor. 

 

É possível que contra um mesmo acórdão o polo ativo e passivo tenham direito aos embargos e 

consequentemente podem ser opostos na forma principal como também, pode ser oposto de forma principal e 

outro de forma adesiva. Embora não seja comum é possível que no mesmo acórdão eu tenha um voto que 

mantenha a sentença a favor do autor, um voto que mantenha a sentença favorável ao réu e outro que tenha 

modificado a sentença. 

 

Os embargos serão dirigidos ao relator da decisão embargada. Aquele que teve a posição vencedora que será o 

relator do embargo. 

 

 

O que o embargante pode discutir? O que pode ser julgado de novo, por força dos embargos?  

Tudo que estiver entre a posição da maioria e da posição do voto vencido, ou seja, os embargos não é um recuros 

que vai ter um julgamento “ou escolho a posição da maioria ou do voto vencido”, tudo que estiver no meio será 

devolvido ao novo julgamento. 

O efeito devolutivo pega a totalidade, é possível ser analisado tudo de novo, ou seja, aquilo que ser objeto do 

novo julgamento e exatamente o espaço da divergência. 

 

O voto vencido delimita o inconformismo e o efeito devolutivo dos embargos. Para operar o efeito devolutivo 

inteiro é preciso que o requerente peça isso. Os limites do seu inconformismo esta no voto vencido. 

 

Os embargos são posto no prazo de 15 dias (prazo comum) o código tbm não previu obrigatoriamente a 

necessidade de preparo (legislação federal e estadual) e os embargos permitem o contraditório. 

 

Se processam nos mesmo autos que foi proferido a decisão embargadas. O relator do acordo embargado é que 

exerce a admissibilidade. 



 

Art. 532: contra a decisão negativa de admissibilidade cabe o recurso de agravo, é o agravo interno e este cabível 

no prazo de 5 dias e será julgado pelo órgão que julgaria os embargos infringente que não foram admitidos. 

 

O órgão competente para julgar os embargos é previsto no regimento interno de cada tribunal, cada tribunal 

pode fixar da maneira que achar mais adequado. A única exigência é que o relator seja alguém que não participou 

do primeiro julgamento. 

 

A oposição do embargos produz os mesmo efeitos que os recurso que vimos em geral, mas chamamos atenção ao 

art. 498, onde os embargos mesmo proposto contra ao cordão que tenha por parte minoria e outra unanimada, a 

oposição impede a preclusão da totalidade do acórdão, mesmo da parte que não vai ser atacada pelos embargos. 

Vimos que a regra é que os recurso apenas impeçam a preclusão da parte impugnada da decisão. Entretanto, no 

embargos temos exceção, mesmo que a decisão seja uma parte por unanimidade a oposição dos embargos 

impede a preclusão da totalidade do acórdão, de maneira que só após do julgamento dos embargos fluirá o prazo 

do exercício do recurso especial ou extraordinária da parte unanime do acórdão. 

 

 

Efeito suspensivo: os embargos constituem verdadeiro desdobramento do recurso de apelação. Prof. diz que é 

uma apelação repique, ou seja, é como se julgasse  de novo a mesma coisa. De tal sorte acompanha a apelação no 

que diz respeito ao efeito suspensivo. Se oportuno a uma apelação que tinha efeito suspensivo, ele tbm terá ou 

se a apelação não tiver efeito suspensivo também não terá. Quando oposto da ação rescisória  que não tinha 

efeito suspensivo, os embargos tbm não terão e vice-versa = Os embargos sempre seguem os efeitos da 

apelação e da ação rescisória. 

 

Efeito devolutivo: só pode ser julgado de novo a partir da divergência. 


