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1.1 APRESENTAÇÃO DA PRESENTE PROPOSTA 

Fruto de intenso trabalho de pesquisa, organização e diagramação, é com 

muita alegria e satisfação que o Instituto de Direito Contemporâneo – IDC apresenta aos 

seus Amigos e seguidores esta proposta inovadora.  

Como logo se perceberá, trata-se de um curso voltado à prática jurídica no 

específico campo dos recursos cíveis diante da nova sistemática processual civil agora 

em vigor, abrangendo todos os detalhes, novidades e alterações. 

A par de preparar, com total exclusividade, modelos de peças jurídicas, 

esquemas e fluxogramas de interposição de cada recurso previsto no Código de 

Processo Civil (Lei Federal nº 13.105/2015, com as alterações trazidas pela Lei Federal 

nº 13.256/2016), o IDC também se preocupou em compilar e organizar todos os 

enunciados das Súmulas do STF e STJ, bem como do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis (FPPC) que tratam do assunto. 

Além disso, Professores renomados e com larga experiência profissional 

foram chamados para abordar os aspectos práticos mais importantes de cada recurso, 

compondo um curso online único e especialmente gravado para você que agora prestigia 

mais este trabalho realizado pelo nosso querido Instituto. 

Por fim, como bônus neste curso, também foi preparado um material 

exclusivo do IDC envolvendo a reclamação e a ação rescisória, com modelo de peças e 

aulas que tratam dos principais aspectos práticos dessas importantíssimas ações 

autônomas de impugnação. 

Tudo foi cuidadosamente preparado e revisado para que se tenha em mãos, 

neste momento, um conteúdo de altíssima qualidade técnica e um curso prático com 

Professores que dispensam qualquer apresentação. 

O Instituto de Direito Contemporâneo agradece muito o seu carinho e espera 

que este material didático seja muito útil na sua carreira profissional repleta de sucesso. 

Um abraço! 

Rafael Alvim e Felipe Moreira. 
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1.2 INTRODUÇÃO 

A existência dos recursos no nosso sistema processual se deve 

essencialmente à uma preocupação de equilíbrio entre efetividade, celeridade, eficiência 

e segurança jurídica.  

A sempre precisa lição de José Carlos BARBOSA MOREIRA nunca 

perderá a sua atualidade e importância: 

Desde tempos remotos têm-se preocupado as legislações em criar 
expedientes para a correção dos possíveis erros contidos nas decisões 
judiciais. À conveniência da rápida composição dos litígios, para o 
pronto restabelecimento da ordem social, contrapõe-se o anseio de 
garantir, na medida do possível, a conformidade da solução ao direito. 
Entre essas duas solicitações, até certo ponto antagônicas, procuram 
os ordenamentos uma via média que não sacrifique, além do limite 
razoável, a segurança à justiça, ou esta àquela. Fazer inimpugnáveis 
quaisquer decisões, desde que proferidas, atenderia ao primeiro 
interesse, mas com insuportável detrimento do segundo; multiplicar 
ad infinitum os meios de impugnação produziria efeito diametralmente 
oposto e igualmente danoso. Ante a inafastável possibilidade do erro 
judicial, adotam as leis posição intermediária: propiciam remédios, 
mas limitam-lhes os casos e as oportunidades de uso1.  

Dentre as espécies de mecanismos – ou remédios – contra as decisões 

judiciais, ainda se fala, hodiernamente, na distinção entre recursos (exs.: apelação, 

agravo de instrumento, recurso especial etc.) e ações autônomas de impugnação (exs.: 

ação rescisória, querela nullitatis, reclamação etc.), tendo como critério básico 

distintivo a instauração ou não de um novo processo, que somente ocorrerá naquelas 

últimas. 

Recurso, portanto, é o “remédio idôneo a ensejar, dentro do mesmo 

processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão 

judicial que se impugna”2. 

O tema é enfrentado pelo legislador brasileiro entre os arts. 994 a 1.044 do 

Código de Processo Civil de 2015.  

1 Comentários ao Código de Processo Civil, p. 229. 
2 Ibid., p. 233. 
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De forma esquemática, temos: 

TÍTULO II – “DOS RECURSOS” (arts. 994 a 1.044) 

CAPÍTULO I – “DISPOSIÇÕES GERAIS” Arts. 994 a 1.008 

CAPÍTULO II – “APELAÇÃO” Arts. 1.009 a 1.014 

CAPÍTULO III – “AGRAVO DE INSTRUMENTO” Arts. 1.015 a 1.020 

CAPÍTULO IV – “AGRAVO INTERNO” Art. 1.021 

CAPÍTULO V – “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” Arts. 1.022 a 1.026 

CAPÍTULO VI – “DOS RECURSOS PARA O SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL E PARA O SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA” 

Arts. 1.027 a 1.044 

Este último capítulo, ainda, restou subdividido da seguinte maneira: 

CAPÍTULO VI – “DOS RECURSOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E 

PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” 

SEÇÃO I – “DO RECURSO ORDINÁRIO” Arts. 1.027 e 1.028 

SEÇÃO II – “DO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO 

ESPECIAL” 

Subseção I – “Disposições 

Gerais” 

Arts. 1.029 

a 1.035 

Subseção II – “Do 

Julgamento dos Recursos 

Extraordinário e Especial 

Repetitivos” 

Arts. 1.036 

a 1.041 

SEÇÃO III – “DO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL E EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO” 

Art. 1.042 

SEÇÃO IV – “DOS EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA” 
Arts. 1.043 e 1.044 

O recurso (re-curso = novo curso), pois, representa verdadeira extensão da 

demanda e do direito de ação propriamente dito, sendo que, dada a bilaterialidade do 

processo, também é um ônus do réu quando sucumbente – e até mesmo do Ministério 

Público e de terceiros prejudicados. 

Necessário e, ao mesmo tempo, alvo de inúmeras críticas, o sistema recursal 

brasileiro aparece transformado pelo CPC de 2015, que já nasce nitidamente 
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preocupado com a criação de bases para uma teoria do precedente judicial (v. arts. 926 

a 928). 

José Carlos BARBOSA MOREIRA, mais uma vez, mesmo comentando a 

sistemática processual civil revogada, parecia estar escrevendo nos dias atuais: 

Na realidade, a utilização das vias recursais pode explicar-se por uma 
série de razões extremamente diversificadas – desde a sincera 
convicção de que o órgão a quo decidiu de maneira errônea, até o puro 
capricho ou espírito emulatório, passando pelo desejo de ganhar 
tempo, pela irritação com dizeres da decisão recorrida, pelo intuito de 
pressionar o adversário para induzi-lo a acordo, e assim por diante. 
Não fica excluída a hipótese de que a vontade de recorrer esteja menos 
no litigante que no advogado, receoso de ver-se atingido em seu 
prestígio profissional pela derrota, ou movido por animosidade contra 
o patrono da parte adversa. É intuitivo, por outro lado, que fatores
também múltiplos e variados influem na opção final entre interpor e
não interpor o recurso: a estimativa das despesas com este
relacionadas, a previsão do tempo que fluirá até o julgamento, a
qualidade da decisão proferida, a existência ou inexistência de
orientação jurisprudencial firme sobre a questão de direito, e até a
situação do mercado de trabalho na advocacia... Trata-se de
problemática do maior interesse, notadamente pelo ângulo da
sociologia do processo, a reclamar estudos interdisciplinares, como os
que já se vão fazendo noutros países3.

Antes de tecer breves comentários sobre as novidades específicas do CPC 

de 2015 no âmbito dos recursos cíveis em geral, mister se faz revisitar alguns temas 

ligados à teoria geral dos recursos. 

3 Comentários ao Código de Processo Civil, p. 238. 
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1.3 REVISITANDO ALGUNS ASPECTOS IMPORTANTES DA TEORIA 

GERAL DOS RECURSOS 

A teoria geral dos recursos, como não poderia deixar de ser, em verdade, 

remonta desdobramentos do princípio constitucional do devido processo legal, viga-

mestra de toda construção que se pretende fazer sobre processo judicial no Brasil. 

De forma muito breve, com o amparo das lições trazidas pelo Professor 

ARRUDA ALVIM4, enfrentaremos os seguintes tópicos: legalidade/taxatividade, 

singularidade, fungibilidade, voluntariedade, proibição da reformatio in pejus, 

dialeticidade e sanabilidade dos vícios processuais no âmbito recursal. 

Em primeiro lugar, deve-se lembrar que somente a lei federal cria recurso 

(CF, art. 22, inciso I e CPC, art. 994). Não existem recursos criados por decretos, 

resoluções ou regimentos dos tribunais – daí porque tecnicamente equivocada a 

expressão “agravo regimental”, ainda muito utilizada para se referir ao recurso de 

agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC.  

Trata-se da legalidade ou tipicidade em matéria recursal. 

Dessa mesma ideia decorre a característica da singularidade recursal, isto é, 

da conclusão de que, para cada tipo de decisão judicial, caberá um único recurso, de 

cada vez. Nas palavras de ARRUDA ALVIM: 

(...). Em outras palavras, os recursos não se interseccionam em seus 
âmbitos, ou ao menos não deveriam apresentar áreas comuns de 
cabimento. 
No caso dos embargos de declaração, cabíveis contra qualquer espécie 
de decisão que a parte considere obscura, omissa, contraditória ou que 
contenha erro material (art. 1.022, I a III, do CPC/2015), não há 
ofensa à singularidade, porquanto sua oposição interrompe o prazo 
para a interposição do recurso cabível até que seja analisado o vício 
alegado. Nesses casos, continua sendo cabível a interposição, pela 
parte, de um recurso de cada vez. É o que ocorre, por exemplo, 
quando a parte interpõe contra a sentença embargos de declaração, por 
reputá-la contraditória. O recurso de apelação somente poderá ser 
interposto após o julgamento dos embargos de declaração; não há 
possibilidade de interposição simultânea de recursos pela mesma 
parte5. 

4 Cf., Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 445-454. 
5 Ibid., p. 447-448. 
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A única exceção a essa regra é a interposição simultânea dos recursos 

especial e extraordinário stricto sensu contra a mesma decisão (v. CPC, art. 1.031). 

Da singularidade recursal advém a regra segundo a qual, interposto o 

recurso incorreto, a inadmissão (não conhecimento) é certa e o mérito recursal sequer 

será objeto de análise. A fungibilidade somente estará presente quando houver dúvida 

objetiva sobre qual recurso seria cabível contra determinada decisão (ou seja, não ser o 

caso de erro grosseiro na interposição) e a parte não estiver agindo de má-fé. 

Sobre este tópico, felizes as conclusões de ARRUDA ALVIM: 

(...). No CPC/2015, grande parte – se não a totalidade – das dúvidas 
deixou de existir, pois o legislador foi cuidadoso o suficiente para 
prever expressamente, em incidentes processuais, qual é o recurso 
cabível. Assim, o novo Código é expresso em dizer ser cabível agravo 
de instrumento da decisão que exclui litisconsorte (art. 1.015, VII) e 
da decisão que julga parcialmente o mérito (arts. 356, § 4º, e 1.015, II, 
do CPC/2015).  
Se há na lei expressa disposição da maneira por meio da qual se 
recorre de um determinado pronunciamento, cessa a dúvida objetiva, e 
passa a haver erro grosseiro na interposição equivocada6.  

Na mesma linha, diferenciando fungibilidade de aproveitamento de atos 

processuais, continua o perspicaz Professor: 

Para que a fungibilidade possa ocorrer, um recurso interposto 
inadequadamente deve ter condições de ser recebido no lugar do 
recurso correto. Só se fala em fungibilidade quando o recurso 
“equivocado” puder ser recebido, sem prejuízo do conteúdo da 
pretensão do recorrente. Se há necessidade de “adequar” ou 
“converter” um recurso em outro, não há mais fungibilidade. Assim, o 
art. 1.024, § 3.º, do CPC/2015, permite que um órgão colegiado receba 
o recurso de embargos de declaração como agravo interno, se entender
ser este o recurso cabível, desde que intime o recorrente para adequá-
lo e complementar suas razões. Isso não é fungibilidade, pois os
pressupostos de cabimento de um e de outro recurso são
absolutamente distintos. A possibilidade de complementação das
razões indica que se trata do aproveitamento de um ato processual,
mas não de aplicação de fungibilidade7.

A interposição de todo e qualquer recurso é ato de vontade das partes ou 

terceiros interessados e também do Ministério Público. Como já se alertou, o recurso 

6 Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 450. 
7 Ibidem. 
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representa um prolongamento do direito de ação, extensão da própria demanda judicial 

em curso, nota distintiva marcante em relação às ações autônomas de impugnação. 

Dessa forma, também os recursos estão submetidos ao princípio dispositivo. 

Não por outra razão que o art. 998 é tão cristalino: 

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do 
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. 
Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de 
questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela 
objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais 
repetitivos. 

A remessa necessária, prevista no art. 496 do CPC, não é espécie recursal 

listada no rol do art. 994, mas sim “condição suspensiva para a eficácia da sentença – 

ou para a formação da coisa julgada – que seja contrária a entes públicos”8.  

Via de regra, também não é possível que a interposição de um recurso 

represente malefício para o recorrente, de modo a piorar a sua situação processual 

(proibição de reformatio in pejus – “reforma para pior”). Isso poderá resultar do recurso 

da parte contrária, por óbvio, ou de situações processuais inevitáveis, tal como a 

prevista no art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC (amplo efeito devolutivo da apelação). 

A dialeticidade, por sua vez, refere-se à necessidade de as razões recursais 

conversarem, dialogarem com a decisão recorrida, esclarecendo exatamente aqueles 

pontos sobre os quais incidirá a irresignação. 

Muito pertinente a observação do Professor ARRUDA ALVIM: 

A mesma obrigação se pode impor às decisões; sua fundamentação 
não pode perder dialeticidade com o conteúdo das peças e dos 
recursos. Assim, ocorre frequentemente, quando os tribunais mantêm 
decisões (isto é, deixam de reforma-las e desproveem recursos) “por 
seus próprios fundamentos”. Isto, até mesmo pelo que diz o art. 489, § 
1.º, IV, do CPC/ 2015, não significa fundamentar, sendo nula a
decisão.
Na realidade, mesmo que o órgão julgue um recurso por motivos
diversos dos que as partes ofereceram, é recomendável – e até
imprescindível, que se faça expressa menção a eles. Em outras
palavras, desviar dos argumentos das partes implica dizer o porquê
não se os está utilizando na decisão.

8 ARRUDA ALVIM, Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 451. 
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Interessante notar, a este respeito, que o CPC/2015, logo após dispor 
que, no agravo interno, o agravante deve impugnar especificamente os 
fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1.º), determinou, como 
contrapartida, que é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos 
fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo 
interno (art. 1.021, § 3.º)9.  

Por fim, deve-se prestigiar a tônica dada pelo CPC de 2015 à sanabilidade 

dos vícios processuais, notadamente na seara recursal. Observe-se, por exemplo, o que 

está disposto no art. 932, parágrafo único do Código:  

Art. 932. (...) 
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator 
concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado 
vício ou complementada a documentação exigível. 

Da mesma forma, cristalina a redação do art. 1.007, § 7º, que assim dispõe 

in verbis: 

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente 
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo 
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de 
deserção.  
(...) 
§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a
aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de
dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício
no prazo de 5 (cinco) dias.

O legislador, de toda forma, tentou absorver antigas inseguranças que 

estavam relacionadas principalmente ao que se denominou jurisprudência defensiva10, 

estimulando que o processo, sempre e ao máximo possível, alcance a solução definitiva 

de mérito, razão de ser da atividade jurisdicional heterocompositiva. 

A efetividade processual ganha destaque sistêmico ao indicar que o 

processo deve buscar sempre a resolução de mérito, sob pena de esvaziar de sentido a 

9 Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 453-454. 
10 Costuma-se atribuir a autoria dessa expressão ao Ministro Humberto GOMES DE BARROS que, por 
ocasião de sua posse como Presidente do STJ, no ano de 2008, disse que “o STJ adotou a denominada 
‘jurisprudência defensiva’ consistente na criação de entraves e pretextos para impedir a chegada e o 
conhecimento dos recursos que lhes são dirigidos” (Disponível em: 
<http://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/16933/Discurso_Posse_Gomes%20de%20Barros.pdf>). 
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atividade da jurisdição estatal: “Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo 

razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. 

Da mesma forma, ao tratar do princípio da cooperação processual, 

novamente se tem o mesmo destaque: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 

6º). 

Percebe-se, portanto, que a resolução do mérito passa a ser sinônimo de 

efetividade, pois é o que, de fato, resolve a questão de direito material e contribui para a 

pacificação social. No entanto, contraditoriamente, por muito tempo o processo vem 

sendo utilizado como subterfúgio para não conhecer o mérito, invertendo a lógica e 

destoando das aclamadas instrumentalidade e efetividade processuais. 

Essa posição política, por assim dizer, do CPC de 2015 fica muito clara em 

inúmeros outros dispositivos, que exigem uma postura proativa do magistrado na busca 

constante da correção das nulidades e do julgamento do mérito da demanda (CPC, arts. 

76, 139, inciso IX, 317, 321, 357, inciso IV, 370, 932, parágrafo único, 938, § 1º, 1.007, 

§ 7º, 1.017, § 3º e 1.029, § 3º).
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1.4 EFEITOS DOS RECURSOS 

Falar sobre recursos é também falar sobre os seus efeitos processuais. 

E o primeiro (e mais lógico) deles é o prolongamento temporal da lide, com 

bem observa ARRUDA ALVIM: 

Trata-se de uma decorrência lógica da própria insurgência da parte 
pelo recurso. A imutabilidade e indiscutibilidade da decisão, que 
ocorreriam com a coisa julgada, não existem, pois a decisão está 
sendo rediscutida. Assim, prolonga-se o estágio de litispendência, e a 
demanda continua em curso. Cabe aqui apenas fazer uma observação: 
a doutrina tende a dizer que o recurso evita a formação de coisa 
julgada, mas a ideia de evitar traz consigo a noção de que a coisa 
julgada seria, de fato, algo a ser evitado. Ora, na realidade a formação 
da coisa julgada é o objetivo do processo e a finalidade do Estado de 
Direito quando atua jurisdicionalmente. Para a parte perdedora, a 
coisa julgada não é algo desejável, mas de forma geral e para o 
sistema, é justamente o que se deseja com a instauração do processo. 
Assim, é preferível dizer que a interposição de um recurso prolonga a 
fase decisória de uma demanda, retardando com isso automaticamente 
o momento do trânsito em julgado11.

De resto, importa, na prática, essencialmente, o estudo dos efeitos 

suspensivo (impede os efeitos da decisão atacada) e devolutivo (devolve ao tribunal o 

conhecimento, em extensão e profundidade, de toda a matéria impugnada) dos recursos, 

que podem, com proveito, ser vistos conjuntamente. 

Sobre o efeito suspensivo12, a regra do CPC de 2015 é muito clara: 

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo 
disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. 
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa 
por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver 
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar 
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 

11 Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 454-455. 
12 Na sempre precisa lição de José Carlos BARBOSA MOREIRA: “Aliás, a expressão ‘efeito suspensivo’ 
é, de certo modo, equívoca, porque se presta a fazer supor que só com a interposição do recurso passem a 
ficar tolhidos os efeitos da decisão, como se até esse momento estivessem elas a manifestar-se 
normalmente. Na realidade, o contrário é que se verifica: mesmo antes de interposto o recurso, a decisão, 
pelo simples fato de estar-lhe sujeita, é ato ainda ineficaz, e a interposição apenas prolonga semelhante 
ineficácia, que cessaria se não se interpusesse o recurso”. (Comentários ao Código de Processo Civil, p. 
258). 
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O legislador, portanto, desejou que os recursos apenas tivessem, como 

regra, efeito devolutivo, mantendo-se, na fase recursal, todos os efeitos decorrentes da 

prolação de uma decisão judicial. Somente quando demonstrada fundamentação 

suficiente ligada à probabilidade de provimento do recurso e ao risco de dano grave, de 

difícil ou impossível reparação, é que o efeito suspensivo seria requerido, analisado e, 

se o caso, concedido pelo relator (ope judicis)13. 

Essa atribuição de efeito suspensivo aos recursos é, em última análise, a 

concessão de uma tutela de urgência de natureza cautelar, destinada a impedir que a 

decisão produza efeitos desde logo. 

Entretanto, depois de diversas discussões a respeito, a redação final do art. 

1.012, caput, restou assim definida: “A apelação terá efeito suspensivo”. 

Essa, pois, a regra para o recurso de apelação14, muito criticada pela 

doutrina15, uma vez que contrária à lógica segundo a qual o Código foi formatado. 

13 “A atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois, é uma modalidade de tutela de urgência, de 
natureza evidentemente cautelar, já que não antecipa o resultado a ser obtido com o julgamento do mérito 
do recurso, limitando-se a impedir que a decisão recorrida produza desde logo seus efeitos”. (Alexandre 
Freitas CÂMARA, O novo processo civil brasileiro, p. 511) 
14 Estendida aos recursos especial e extraordinário interpostos contra a decisão de mérito em incidente de 
resolução de demandas repetitivas – IRDR (v. art. 987, §1º). 
15 “O Projeto de Novo CPC em sua versão proveniente do Senado Federal (Projeto 166/2010) apresentava 
sensibilíssima e positiva modificação relativamente aos efeitos em que recebido o recurso de apelação: 
este seria recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo (e não mais no efeito suspensivo, em regra), o 
que significaria que toda a sentença seria, ab initio, passível de requerimento de cumprimento provisório 
desde sua publicação em primeiro grau, de modo que pudesse produzir efeitos práticos 
independentemente do recurso de apelação interposto pela parte prejudicada, e a suspensão dos efeitos da 
sentença poderia ocorrer apenas mediante pedido expresso da parte, demonstrando-se a existência de 
risco de dano irreparável (o efeito suspensivo da apelação seria, assim, excepcional). E esta proposição 
legislativa (apelação recebível apenas no efeito devolutivo, em regra) nos parecia de todo correta: perfaria 
uma tomada de posição em prestígio do juízo de primeiro grau, prestigiaria o fato de existir, após a 
sentença, conjunto de elementos de convicção que no mais das vezes conduzem à percepção de que o 
direito de uma das partes em desfavor da outra já é evidente, permitindo e autorizando sua imediata 
fruição (mediante cumprimento provisório) e deslocaria para o sucumbente-apelante o ônus de postular a 
suspensão dos efeitos da sentença. Tal proposta (apelação recebível apenas no efeito devolutivo) 
representaria, se aprovada fosse, radical mudança no tempo do processo: em vez de ser obrigado a 
aguardar o geralmente largo tempo exigido para que se dê o trânsito em julgado autorizador da execução, 
o litigante poderia promover o cumprimento provisório da sentença tão logo esta fosse publicada,
descolando-se para o apelante a incumbência de postular a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso
para impedi-lo. No texto substitutivo do Projeto de Novo CPC da Câmara dos Deputados, contudo,
restaurou-se o efeito suspensivo automático da apelação, persistindo a impossibilidade de as sentenças
serem, em regra, objeto de pedido de cumprimento provisório, permanecendo tudo como já ocorria
quando vigente o CPC/1973, perdendo-se, em nosso sentir, oportunidade histórica de aprimoramento
procedimental da apelação”. (Rogerio Licastro Torres de MELLO. In: Breves comentários ao novo
código de processo civil. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.]. 2. ed. São Paulo: RT,
2016, comentários ao art. 1.012, p. 2342-2343).
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Dessa forma, na vigente sistemática processual civil, dentre os recursos 

ordinários lato sensu, tão-somente a apelação terá efeito suspensivo como regra. Os 

demais recursos (agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, 

recurso ordinário, recurso especial e recurso extraordinário16, agravo em recurso 

especial ou extraordinário e embargos de divergência) terão apenas efeito devolutivo 

como regra, à exceção das situações de urgência (v. art. 995, parágrafo único)17. 

Caso se faça uma comparação em relação aos dispositivos correspondentes 

do revogado CPC/73, irá se perceber com bastante facilidade que quase nada mudou 

nesse aspecto, tendo em vista que, à exceção dos embargos de declaração e do agravo 

interno, os demais recursos já não possuíam mesmo efeito suspensivo como regra na 

sistemática anterior. 

O efeito devolutivo é decorrência natural da própria voluntariedade inerente 

aos recursos em geral. Representa, portanto, a possibilidade que o tribunal tem de 

16 Com a exceção já mencionada prevista no art. 987, §1º do CPC. 
17 “A dinâmica das decisões com eficácia imediata, aparentemente estabelecida no art. 995 do CPC/2015 
e excetuada por disposição legal ou em situações de urgência (art. 995, caput e parágrafo único, do 
CPC/2015), terminou frustrada, se realizada uma interpretação sistemática do código. Ora, o art. 1.012, 
caput, do CPC/2015 determina que o recurso de apelação ‘terá efeito suspensivo’. Como se sabe, 
apelação é, por definição, o recurso por excelência, porque interposto contra o pronunciamento mais 
almejado do processo em primeiro grau – a sentença – e, a partir da vigência do CPC/2015, contra a 
maioria das decisões interlocutórias (art. 1.009, caput e § 1.º, do CPC/2015). O objetivo da norma contida 
no art. 995 do CPC/2015 era de, justamente, permitir que as decisões judiciais – sobretudo a sentença – 
tivessem eficácia imediata, rompendo-se com a sistemática do CPC/1973 que estabelecia a suspensão da 
eficácia das decisões judiciais como regra geral (exceto para o agravo de instrumento). A disposição 
contida no art. 1.012 do CPC/2015 elimina esse objetivo, de sorte que o art. 995 do CPC/2015 deu um 
passo muito pequeno em relação ao que se pretendia: entre os recursos que, no CPC/1973, poderiam, 
eventualmente, ser considerados insertos na regra geral da suspensividade, apenas foram excluídos pela 
regra do art. 995 os embargos de declaração e os agravos internos, sendo que, quanto aos últimos, é 
possível que permaneça controvertida a incidência do efeito suspensivo para a hipótese de a decisão 
agravada ter sido proferida em sede de apelação. De resto, o sistema permanece como sempre esteve, uma 
vez que, no CPC/1973, já não possuíam efeito suspensivo, por expressa disposição legal, o agravo de 
instrumento, o recurso especial, o recurso extraordinário e os embargos de divergência em recurso 
especial e extraordinário. (...). Existem peculiaridades no efeito devolutivo, expressamente dispostas em 
lei; além da devolutividade referente à extensão da matéria impugnada, há também a devolutividade 
quanto aos fundamentos utilizados para alcançar a decisão (ou a parcela da decisão) impugnada pelo 
recorrente. Trata-se da profundidade do efeito devolutivo, concernente às matérias que resultam 
devolvidas pela lei. Um exemplo bastante notável é o da ampla devolutividade do recurso de apelação. Os 
parágrafos do art. 1.013 do CPC/2015, na esteira do que já previa o CPC/1973, ampliam a possibilidade 
de conhecimento de matérias pelo tribunal. Assim, em relação ao pedido ou pedidos impugnados pelo 
recorrente, são devolvidas todas as questões decididas durante o processo, desde que relativas ao capítulo 
impugnado (§ 1.º), e não apenas aquelas veiculadas na sentença. Além disso, se um pedido tiver mais de 
uma causa de pedir, o tribunal está autorizado a conhecer de todas as demais (§ 2.º). Não é dada ao 
tribunal a possibilidade de julgar outros pedidos (i.e., deve ser respeitada a extensão do pedido); apenas o 
pedido impugnado, mesmo que por outros fundamentos (ou seja, respeitados os limites do pedido, o 
tribunal pode analisar com profundidade os fundamentos relacionados à impugnação do recorrente”. 
(ARRUDA ALVIM, Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 456-457;458). 
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reanalisar toda a matéria que for levada ao seu conhecimento no âmbito da irresignação 

do recorrente. 

Um detalhe é extremamente importante: somente aquilo que foi impugnado 

é que será objeto de reexame pelo tribunal (tantum devolutum quantum apellatum). 

Caso o recorrente tenha “se esquecido” de algum capítulo da decisão, ele não será 

reanalisado e transitará em julgado de imediato – e o CPC é expresso quanto ao 

cabimento de ação rescisória de apenas um capítulo da decisão (v. art. 966, § 3º). 

Entretanto, uma vez que a matéria tenha sido aventada no recurso, ainda que 

de forma superficial, nada obstará que o tribunal faça a sua reanálise de forma profunda 

em relação àquele capítulo impugnado. Daí se dizer que “o recorrente estabelece a 

extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade”18. 

De rigor, nessa denominada profundidade do efeito devolutivo também 

estão abrangidos outros efeitos que, por questões didáticas, acabam sendo tratados de 

forma autônoma pela doutrina (exs.: efeitos translativo e regressivo – detalhados no 

final deste tópico). 

Sobre esses principais efeitos, de forma esquematizada, temos: 

EFEITOS SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO DOS 

RECURSOS NO CPC DE 2015 

Regra Geral Apenas devolutivo (art. 995, caput) 

Exceção 
Suspensivo dado pelo relator em casos de 

urgência (art. 995, parágrafo único) 

RECURSO EFEITO(S) FUNDAMENTO LEGAL 

APELAÇÃO 

Suspensivo e devolutivo 

como regra – contrariando a 

lógica do código 

Art. 1.012, caput e 1.013, 

caput 

AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 

Apenas devolutivo como 

regra 
Art. 995 e 1.019, inciso I 

AGRAVO INTERNO 
Apenas devolutivo como 

regra	
Art. 995 

18 Fredie DIDIER JR. e Leonardo Carneiro da CUNHA, Curso de direito processual civil, vol. 3, p. 145. 

16



voltar	ao	sumário	

EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO19 

Apenas devolutivo como 

regra20	
Art. 995 e 1.026, caput e § 1º 

RECURSO ORDINÁRIO 
Apenas devolutivo como 

regra21	

Art. 995, 1.027 § 2º e 1.029, 

§ 5º

RECURSO ESPECIAL22 
Apenas devolutivo como 

regra	
Art. 995 e 1.029, § 5º 

RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO23 

Apenas devolutivo como 

regra	
Art. 995 e 1.029, § 5º 

AGRAVO EM RE E RESP 
Apenas devolutivo como 

regra	
Art. 995 

EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA 

Apenas devolutivo como 

regra24	
Art. 995 

No mais, como já observado, outros são os efeitos mencionados pela 

doutrina, dentre os quais podem ser destacados: translativo25, regressivo26, substitutivo27 

e expansivo subjetivo28. 

19 Exceto quando opostos contra sentença sujeita à apelação com efeito suspensivo. Nesse sentido 
também indica o Enunciado nº 218 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A inexistência de 
efeito suspensivo dos embargos de declaração não autoriza o cumprimento provisório da sentença nos 
casos em que a apelação tenha efeito suspensivo”. Por outro lado, obviamente, quando opostos contra 
sentença sujeita à apelação sem efeito suspensivo (v. art. 1.012, § 1º), terão apenas efeito devolutivo. 
20 E também efeito interruptivo (v. art. 1.026, caput). Sobre o efeito modificativo ou infringente dos 
embargos de declaração, eis a lição precisa de Teresa ARRUDA ALVIM: “Assim, na verdade, podem os 
embargos de declaração em nosso sentir ter efeito modificativo ou infringente em três circunstâncias: 1. 
Quando este efeito decorrer das hipóteses normais de cabimento desse recurso, como efeito secundário. 
O caso mais comum é o suprimento de lacuna na decisão, cujo preenchimento torne inviável a 
subsistência do resto do julgado; 2. Quando houver correção de erro material; 3. Quando se tratar de 
decretar de ofício ou a requerimento das partes, nos próprios embargos declaratórios, nulidade 
absoluta.” (Nulidades do processo e da sentença, p. 215). 
21 Há respeitável divergência doutrinária sobre a questão. Afirmando que o recurso ordinário 
constitucional tem o mesmo regime jurídico da apelação quanto ao efeito suspensivo, estão Teresa 
ARRUDA ALVIM, Maria Lúcia Lins CONCEIÇÃO, Leonardo Ferres da Silva RIBEIRO e Rogerio 
Licastro Torres de MELLO (cf. Primeiros comentários ao novo código de processo civil, p. 1651) e 
Alexandre Freitas CÂMARA (cf. O novo processo civil brasileiro, p. 544). Em sentido contrário, 
entendendo que não há efeito suspensivo automático no recurso ordinário constitucional, aplicando-se a 
ele a regra geral do art. 995 do CPC: Fredie DIDIER JR. e Leonardo Carneiro da CUNHA (cf. Curso de 
direito processual civil, vol. 3, p. 544), Daniel Amorim Assumpção NEVES (cf. Manual de direito 
processual civil, p. 1605) e João Francisco Naves da FONSECA (cf. Breves comentários ao novo código 
de processo civil, p. 2394). 
22 Exceto quando interposto contra a decisão de mérito em incidente de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR), hipótese em que terá também efeito suspensivo ope legis – v. art. 987, § 1º. 
23 Exceto quando interposto contra a decisão de mérito em incidente de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR), hipótese em que terá também efeito suspensivo ope legis – v. art. 987, § 1º. 
24 E também efeito interruptivo quando interposto no STJ (v. art. 1.044, § 1º). 
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25 “O que a doutrina costuma chamar de efeito translativo corresponderia a uma das hipóteses do efeito 
devolutivo em sua profundidade. Trata-se de outra classificação, que considera a devolução das matérias 
de ordem pública, não como efeito devolutivo na perspectiva de sua profundidade, mas como uma 
espécie de exceção à regra da devolutividade. Mesmo em primeira instância, há uma série de questões 
que podem ser conhecidas de ofício, sem requerimento das partes; o mesmo raciocínio é transportado 
para os recursos, ficando autorizado o órgão destinatário do recurso a examinar questões mesmo que 
nenhuma das partes as suscitem e ainda que o juízo a quo não as tenha decidido”. (ARRUDA ALVIM, 
Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 459). 
26 “Efeito regressivo ou efeito de retratação é que autoriza o órgão a quo a rever a decisão recorrida. É o 
que acontece com: a) apelação contra sentença que indefere a petição inicial (art. 331, CPC); b) apelação 
contra sentença que extingue o processo sem exame do mérito (art. 485, § 7º, CPC); c) apelação contra 
sentença de improcedência liminar do pedido (art. 332, § 3º, CPC); d) apelação no ECA (art. 198, VII, 
ECA); e) agravo de instrumento (art. 1.018, § 1º, CPC); f) agravo interno (art. 1.021, § 2º, CPC); g) 
recurso especial e extraordinário repetitivos (art. 1.040, II). Alguns utilizam a expressão ‘efeito diferido’. 
Não deixa de ser uma dimensão do efeito devolutivo, aqui tratado separadamente apenas para fins 
didáticos”. (Fredie DIDIER JR. e Leonardo Carneiro da CUNHA, Curso de direito processual civil, vol. 
3, p. 146-147). 
27 “A previsão do art. 1.008 do Novo CPC determina que o julgamento do recurso substituirá a decisão 
recorrida, nos limites da impugnação. A interpretação literal do dispositivo legal, entretanto, não se 
mostra a mais correta, considerando-se ser uníssono na doutrina o entendimento de que a substituição da 
decisão recorrida pelo julgamento do recurso somente ocorre na hipótese de julgamento do mérito 
recursal, e ainda assim a depender do resultado de tal julgamento. Não sendo recebido ou conhecido o 
recurso, não há que falar em efeito substitutivo, porque nesse caso o julgamento do recurso não toma o 
lugar da decisão recorrida, que se mantém íntegra para todos os fins jurídicos, à exceção da contagem 
inicial da ação rescisória, que somente ocorrerá, por razões pragmáticas, a partir da data do último 
julgamento realizado no processo, ainda que seja de não admissão do recurso interposto (...). Por outro 
lado, sendo o recurso conhecido e julgado em seu mérito, cabe a análise do resultado de tal julgamento 
para aferir a existência ou não do efeito substitutivo. Sendo a causa de pedir do recurso fundada em error 
in judicando e o pedido em reforma da decisão, qualquer que seja a decisão de mérito do recurso 
substituirá a decisão recorrida. Seja para manter seu entendimento – não provimento do recurso – e com 
ainda mais razão para modifica-lo – provimento do recurso. O que não se admite é a existência de duas 
decisões na mesma demanda resolvendo as mesmas questões. Sendo a causa de pedir composta por error 
in procedendo e sendo o pedido de anulação da decisão, o efeito substitutivo somente será gerado na 
hipótese de ‘não provimento, porque o provimento do recurso, ao anular a decisão impugnada, 
naturalmente não a substitui, tanto assim que nova decisão deverá ser proferida em seu lugar’”. (Daniel 
Amorim Assumpção NEVES, Manual de direito processual civil, p. 1479). 
28 “Em regra, a interposição do recurso produz efeitos apenas para o recorrente (princípio da 
personalidade do recurso). Há casos, porém, em que o recurso interposto por uma parte produz efeitos 
em relação a outra. a) o recurso interposto por assistente simples é eficaz em relação ao assistido, 
conforme se viu em item acima (art. 121, pár. ún., CPC). b) o recurso interposto por um dos litisconsortes 
a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses (art. 1.005, CPC). A regra somente se 
aplica ao litisconsórcio unitário; no caso de litisconsórcio simples, não há a extensão desse efeito (...). c) 
convém lembrar, porém, que, por opção legislativa, o recurso interposto por um devedor solidário estende 
os seus efeitos aos demais, quando tratar de defesa comum (art. 1.005, par. ún., CPC). Isso ocorrerá 
mesmo não sendo unitário o litisconsórcio, pois a solidariedade pode implicar litisconsórcio unitário ou 
simples, a depender da divisibilidade ou não do bem jurídico envolvido (arts. 257 a 263, Código Civil). 
(...) d) os embargos de declaração interpostos por uma das partes interrompe o prazo para a interposição 
de outro recurso para ambas as partes, e não apenas para aquela que embargou (art. 1.026, caput, CPC). e) 
a interposição de embargos de divergência no STJ interrompe, para ambas as partes, o prazo para a 
interposição de recurso extraordinário (art. 1.044, § 1º, CPC)”. (Fredie DIDIER JR. e Leonardo Carneiro 
da CUNHA, Curso de direito processual civil, vol. 3, p. 147-148). 

18



Antes de tudo: não existem mais os recursos de agravo retido e embargos 

infringentes. 

Isso porque, em primeiro lugar, quanto ao antigo recurso de agravo retido, 

preferiu o legislador do CPC de 2015 alterar o regime de preclusão para impugnação 

daquelas decisões interlocutórias que estão fora do rol taxativo de cabimento do recurso 

de agravo de instrumento (art. 1.015). 

Dessa forma, caberá à parte aguardar para impugnar essas questões não 

abrangidas em sede de razões ou contrarrazões de apelação, conforme expressamente 

dispõe o art. 1.009, § 1º, que assim dispõe, in verbis: 

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. 
§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a
seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas
pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em
contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias,
manifestar-se a respeito delas.
§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as
questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Nas palavras de ARRUDA ALVIM: 

No CPC/2015, a noção de ônus decorrente da possível preclusão é 
substancialmente modificada, eis que as decisões interlocutórias, antes 
todas sujeitas a agravo (na forma retida ou por instrumento, a 
depender da urgência e do prejuízo causado), agora, via de regra, não 
ficam cobertas pela preclusão. O recurso de agravo de instrumento é 
cabível, no CPC/2015, apenas em determinadas e taxativas situações; 
não sendo o caso destas, a decisão não preclui e a insurgência deve ser 
feita apenas na apelação, no mesmo momento em que a parte 
sucumbente impugna a sentença (art. 1.009, § 1.º, do CPC/2015). Essa 
alteração não significa que a parte sucumbente em uma decisão 
interlocutória não tenha interesse em modifica-la. O que ocorre apenas 
é que o momento processual para impugnar a decisão não é 
imediatamente subsequente a ela, pois não há o obstáculo processual 
da preclusão. Parece, aqui, que o CPC/2015 retoma o conceito de 
decisões relevantes vigente no CPC de 1939. Apenas algumas 
decisões eram recorríveis por agravo (art. 842 do CPC/1939), do que 
se extraía que as demais não eram juridicamente relevantes a ponto de 
serem impugnáveis desde logo. Isso torna a ser percebido no 
CPC/2015. Todas as decisões que tenham prejudicado a parte – como 
o indeferimento da oitiva de uma testemunha durante uma audiência,
por exemplo – serão discutidas quando, e se a parte vier a ser vencida
na sentença; ou, ainda que vencedora pela sentença se houver
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sucumbido na decisão interlocutória, poderá impugná-la em 
contrarrazões29.  

De outra parte, quanto aos embargos infringentes, foram substituídos por 

uma técnica de julgamento, prevista no art. 942, que ocorrerá independentemente de 

pedido das partes: 

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o 
julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a 
presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos 
previamente definidos no regimento interno, em número suficiente 
para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, 
assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar 
oralmente suas razões perante os novos julgadores. 
§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na
mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que
porventura componham o órgão colegiado.
§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por
ocasião do prosseguimento do julgamento.
§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se,
igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:
I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença,
devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior
composição previsto no regimento interno;
II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que
julgar parcialmente o mérito.
§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de
demandas repetitivas;
II - da remessa necessária;
III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte
especial.

Nas lições de Teresa ARRUDA ALVIM e Bruno DANTAS, 

Embora o legislador de 2015 não tenha optado por reduzir 
drasticamente o número de recursos previstos, confiando na 
perspectiva da redução da recorribilidade como consequência de 
muitas das técnicas trazidas pelo novo Código, os embargos 
infringentes foram suprimidos do sistema recursal. As técnicas que 
geraram confiança no legislador na perspectiva de diminuir a 
recorribilidade (embora não o número de recursos previstos) são 
principalmente aquelas que reforçam a relevância da jurisprudência 
pacificada e a função paradigmática de precedentes do STJ e do STF, 
a ponto de torná-los vinculantes em certas circunstâncias.  
Essa era a opinião de parte considerável da doutrina: muitos 
sustentavam que esse recurso deveria desaparecer.  

29 Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 451-452. 
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A contrapartida que o Novo Código de Processo Civil oferece, como 
forma de compensar o desaparecimento desse recurso, não é, como à 
primeira vista se poderia pensar, o prolongamento da colegialidade e 
da cognição, no julgamento da ação rescisória ou da apelação, quando 
se antevê que não vai haver unanimidade.  
Essa figura não consiste em recurso, porque não depende da iniciativa 
da parte para ter lugar, e ocorre antes da conclusão do julgamento: 
durante o processo de votação (art. 942, NCPC).  
Só “substitui” os embargos infringentes, em certa medida, da 
perspectiva do recorrente que pode lograr obter alteração dos rumos e 
do resultado (provável) do julgamento.  
Na verdade, o que substitui, em certa dimensão e com significativas 
vantagens, os extintos embargos infringentes é o dever que tem o 
magistrado, que ficou vendido, de declarar seu voto. Esse dever do 
magistrado, que passa a existir com a entrada em vigor do Novo 
Código de Processo Civil, não dá àquele que sucumbiu na apelação 
“outra chance”, como o fazem os embargos infringentes, mas prepara, 
e até melhor, o processo para recursos para o STJ e para o STF30.  

Outra importante novidade fica por conta da sanabilidade dos vícios 

processuais, sejam eles absolutos ou relativos31, notadamente, no âmbito recursal, pelo 

que está expressamente disposto no art. 932, parágrafo único, após o elenco dos poderes 

do relator: “Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o 

relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou 

complementada a documentação exigível.”. 

Por fim, outro ponto de especial destaque, qualquer que seja o tema objeto 

de estudo dentro do direito processual civil contemporâneo, é a criação das bases de 

uma teoria brasileira do precedente judicial que, ao mesmo tempo em que diz 

expressamente quais decisões vincularão juízes e tribunais (v. art. 927), também 

sistematiza a aplicação dos entendimentos consolidados para casos futuros e em 

tramitação. 

30 Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito 
brasileiro, p. 418-419.  
31 Na exata lição de Teresa ARRUDA ALVIM, “(...) um dos princípios que regem o sistema de nulidades 
processuais, e que aparece de modo escancaradamente visível no CPC/2015, é o de que, no processo civil 
– à diferença do que ocorre no Direito Civil –, tanto as nulidades quanto as nulidades relativas se sanam.
Usamos a expressão no sentido de que estes vícios podem e devem ser corrigidos. No processo, a
propósito, sana-se até mesmo a inexistência jurídica (v.g., como dispunha por exemplo, o art. 37,
parágrafo único, do CPC de 1973). Exemplo excelente é o do réu, que não foi citado, que comparece
espontaneamente ao processo e o vício da falta de citação, que gera inexistência jurídica do processo, é
sanado. Como se viu, informam o sistema processual os princípios da conservação (ou do
aproveitamento) e da convalidação, segundo o qual os vícios processuais, ainda que gravíssimos, podem
ser corrigidos, convalidando-se, podendo o ato ser aproveitado: podem, no fundo, ser ‘consertados’.
Ademais, se possível, o vício deve ser evitado”. (Nulidades do processo e da sentença, p. 209).
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Essa é a lógica presente, em muitos aspectos, em diversas hipóteses da 

improcedência liminar do pedido (v. art. 332), no incidente de assunção de competência 

– IAC (v. art. 947), no incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR (v. arts.

976 a 987) e na reformulação da sistemática dos recursos especial e extraordinário

repetitivos (v. arts. 1.036 a 1.041).

Na feliz síntese de ARRUDA ALVIM: 

Quanto ao rol [do art. 927], cabe fazer algumas considerações. A 
primeira delas é que as decisões do STF em controle concentrado e a 
súmula vinculante já são, por força do que diz a Constituição, de 
observância obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais do País. 
Nesse ponto, não há ‘novidade’ no CPC quanto à vinculação – embora 
o código estabeleça, sim, técnicas novas de utilização destas decisões
ao longo do procedimento. Já os acórdãos em incidente de assunção
de competência, de resolução de demandas repetitivas e de recursos
repetitivos são parte dos novos mecanismos de uniformização e
estabilidade da jurisprudência. Só há sentido, no sistema do
CPC/2015, em criar estas técnicas se as decisões delas resultantes
tiverem observância obrigatória. Já os enunciados de súmula do STJ e
do STF e a orientação do plenário ou órgão especial dos tribunais dão
com o CPC/2015 um verdadeiro salto de normatividade. Se durante a
vigência do CPC/1973 a força destas decisões era meramente
persuasiva, com o código de 2015 elas tendem a se equiparar à sumula
vinculante, sob a ótica de sua obrigatoriedade em relação aos
julgamentos proferidos no Poder Judiciário. Seguir a orientação das
súmulas e do órgão especial dos tribunais, de uma atitude sistêmica
desejada, passa a ser algo exigido por lei. Daí a elevada força da
jurisprudência e a grande novidade do código nesse particular. A
doutrina costuma relacionar essa maior importância da jurisprudência
como uma influência dos sistemas jurídicos de common law,
notadamente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Lá, vige a regra dos
precedentes judiciais, que em alguma medida é reproduzida pelo
CPC/2015. No entanto, não se pode dizer que as técnicas brasileiras
são próximas ou se assemelham, a um sistema de precedentes, em
especial pela raiz histórica muito diversa relacionada a um e outra
tradição jurídicas. Embora essa correlação seja um interessante ponto
de partida para analisar o papel da jurisprudência no desenvolvimento
do Direito, é de se reconhecer que mesmo nos países de civil law o
comportamento dos tribunais tem marcante importância, em especial
como parâmetro interpretativo, mesmo que não vinculante. De toda
forma e com as devidas adaptações, o CPC/2015 estabelece um
regime de vinculação dos juízes às decisões judiciais de cortes
superiores – às quais se pode, no uso corriqueiro do cotidiano forense,
chamar de precedentes. Nesse aspecto, são ‘precedentes’ (decisões
formalmente vinculantes) apenas os pronunciamentos que se
enquadrarem no rol do art. 927 do CPC/201532.

32 Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 523-525. 
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voltar	ao	sumário	

Resta agora saber se isso será suficiente para finalmente se encontrar o 

equilíbrio perfeito entre segurança jurídica, isonomia e celeridade no processo civil 

brasileiro. 
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1.6 O QUE VOCÊ PRECISA TER EM MENTE AO PREPARAR UM RECURSO 

CÍVEL? 

Basicamente, é importante sempre ter em mente os seguintes tópicos (todos 

relacionados aos requisitos de admissibilidade dos recursos): cabimento, 

endereçamento correto, tempestividade, legitimidade e interesse para recorrer, 

fundamentação, estrutura textual, peças necessárias e guia de custas (preparo). 

Sobre o cabimento, ressalta-se o estudo detalhado das hipóteses previstas 

em lei, que sempre irão nortear a escolha da melhor estratégia jurídica para determinado 

caso concreto. Embora a boa doutrina construa bons argumentos a favor da primazia do 

julgamento de mérito33, o erro grosseiro e a má-fé sempre prejudicarão o operador do 

direito, conforme uníssono entendimento jurisprudencial a respeito, afastando-se o 

princípio da fungibilidade34, bem como, em muitas hipóteses, autorizando a aplicação 

de multa no âmbito recursal35. 

33 “Em razão do princípio da primazia do exame de mérito, construído a partir do disposto no art. 4º do 
CPC, não há mais razão para que subsista o enunciado 272 da súmula do STF (‘Não se admite como 
recurso ordinário, recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança’), nem se 
deve ter como inadmissível o recurso extraordinário interposto no lugar do ordinário que deveria ser 
destinado ao STJ. Se o caso for de recurso ordinário, mas a parte tenha interposto o extraordinário, cabe 
ao STF convertê-lo para ordinário e julgá-lo, se a competência for sua. Sendo do STJ a competência para 
o julgamento do ordinário, caberá ao STF remeter o recurso extraordinário ao STJ para que o julgue como
ordinário.” (Fredie DIDIER JR. e Leonardo Carneiro da CUNHA, Curso de direito processual civil, vol.
3, p. 297).
34 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
INTERPOSIÇÃO  CONTRA  ACÓRDÃO  DE  APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CASO  DE  RECURSO  ESPECIAL. APLICAÇÃO  DA  FUNGIBILIDADE RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1.  A jurisprudência desta  Corte  é  firme  no  sentido  de 
que a interposição  de  recurso  ordinário,  em vez do recurso especial, é erro  grosseiro que impede a 
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.  Precedentes: AgRg no AREsp 675.700/MG, Rel. Min. 
Humberto Martins,  Segunda  Turma,  DJe  26/06/2015; AgRg no Ag 1.384.526/GO, Rel.  Min. 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13/06/2011; AgRg no Ag 1.432.564/MA,  Rel. Min. Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17/11/2014. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 
52.068/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
21/03/2017, DJe 29/03/2017) 
35 AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática, prolatada por este relator, que não conheceu do agravo de 
instrumento em razão da perda do interesse recursal, decorrente da prolação da sentença. Inconformismo. 
Não conhecimento. Recurso manifestamente inadmissível. Razões recursais que fazem menção a artigo 
de lei revogado. Falta de impugnação específica das razões da decisão monocrática. Violação ao artigo 
1.021, §1º do CPC/15. Imposição de multa de 1% do valor da causa nos termos do artigo 1.021, §4º do 
CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (TJ/SP, Agravo Interno 
2142012-47.2016.8.26.0000) 

24



Além disso, é necessário sempre estar atento acerca de qual o órgão 

jurisdicional é competente para receber o recurso no ato da interposição, para que se 

faça o endereçamento da forma correta.  

A tempestividade é primordial na interposição de qualquer recurso, tendo 

em vista que não há solução para o recurso apresentado fora do prazo correto, nem em 

relação à sanabilidade dos vícios (v. CPC, arts. 1.029, §3º, 1.035, §6º, 1.036, §2º). Por 

outro lado, a unificação dos prazos para recorrer e responder em 15 dias úteis – à 

exceção da oposição e resposta nos embargos de declaração em 05 dias (v. arts. 219, 

1.003, §5º e 1.023), facilitou muito a prática jurídica. Ainda, como se sabe, agora existe 

previsão expressa admitindo a interposição do recurso antes do prazo (“recurso 

prematuro”), não havendo dúvidas quanto à sua admissibilidade (v. art. 218, §4º). 

Uma dica importante: lembre-se que, mesmo no prazo de resposta ao 

recurso interposto pela outra parte, é ainda possível interpor recurso adesivo em 

algumas hipóteses expressamente previstas no art. 997, §2º (admissível apenas na 

apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial). 

Sendo, como já visto, uma extensão do direito de ação, também para 

recorrer é preciso ter legitimidade e interesse (CPC, arts. 17 e 996): 

Quanto às partes, não há muitas complicações; aquele que figura 
como autor ou réu é sempre legitimado a recorrer. O mesmo ocorre 
com o Ministério Público, quando for parte. Quando, por outro lado, 
atuar como fiscal da ordem jurídica poderá recorrer como 
interveniente, sempre que demonstrar a necessidade de exercer sua 
função de preservação da ordem jurídica. Quanto aos litisconsortes 
ativos ou passivos, cada um deles é legitimado a recorrer (art. 997 do 
CPC/2015), independentemente da espécie de litisconsórcio. 
O terceiro prejudicado pela decisão pode recorrer também, via de 
regra, nas situações em que já poderia ter intervindo no processo 
anteriormente, dado seu interesse jurídico na causa. Aquele que, nos 
termos do art. 119 e seguintes do CPC/2015, for terceiro interveniente, 
pode vir a tornar-se parte e, portanto, não se confunde com o terceiro 
prejudicado que pode recorrer. Assim por exemplo é o assistente 
litisconsorcial (art. 124), que em tudo se comporta como verdadeiro 
litisconsorte, e não como terceiro. Sua legitimidade de recorrer é como 
parte. O mesmo ocorre com o litisdenunciado, que assume a posição 
de litisconsorte do autor ou do réu (arts. 127 e 128 do CPC/2015) e 
com o chamado ao processo, que é citado e integra a ação como 
corréu (art. 131). 
Na fase recursal, não são permitidas essas modalidades de intervenção 
de terceiro; o momento processual para tanto já terá precluído. Sendo 
assim, todo aquele que não tiver sido parte, mas que poderia ter 
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figurado como tal, tem legitimidade para recorrer como terceiro 
prejudicado, eis que há interesse jurídico seu afetado pela decisão. 
(...) 
Da mesma forma que a legitimidade, a parte no exercício da ação e no 
seu prolongamento, que é o recurso, precisa demonstrar o interesse no 
provimento judicial. Nesse caso, costuma-se analisar a questão sob o 
ponto de vista da utilidade. É interessado aquele para quem a decisão 
do recurso será útil juridicamente assim, apenas a parte vencida, 
naquilo em que for vencida, pode recorrer. A parte que não sucumbiu 
– ou seja, que tiver sido vencedora – não tem interesse jurídico algum
em recorrer.
Existe sucumbência de uma das partes quando suas pretensões (sejam
os pedidos do autor ou a matéria de defesa) não são atendidas pela
decisão, ou quando as postulações da parte adversa são acatadas.
Ainda, ocorre a sucumbência sempre que o recurso puder oferecer,
para o recorrente, algum proveito no plano prático.
Assim, o objetivo do recurso é de alguma forma reverter ou anular a
decisão, disto retirando algum proveito na situação jurídica de quem
recorre e evitando ou minorando uma situação de prejuízo36.

Sobre a fundamentação, é necessário saber, em primeiro lugar, se o caso é 

de recurso de fundamentação livre ou fundamentação vinculada. 

Segundo o ensinamento de José Carlos BARBOSA MOREIRA: 

Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o 
recorrente deve indicar os motivos pelos quais impugna a decisão, ou, 
em outras palavras, o(s) erro(s) que a seu ver ela contém. 
Fundamentar o recurso nada mais é, em regra, que criticar a decisão 
recorrida. 
Em certos casos, abstém-se a lei de fixar limites a essa crítica, 
permitindo ao recorrente invocar quaisquer erros; noutros, ao 
contrário, cuida de discriminar o tipo (ou os tipos) de erro denunciável 
por meio do recurso, de tal sorte que a crítica do recorrente só 
assumirá relevância na medida em que afirme a existência de erro 
suscetível de enquadramento na discriminação legal. Daí a distinção 
que se pode estabelecer entre recursos de fundamentação livre e 
recursos de fundamentação vinculada. No direito pátrio, a apelação 
constitui o exemplo por excelência da primeira classe; a segunda vê-se 
representada pelo recurso extraordinário do art. 102, nº III, letra a, da 
Constituição da República, no qual a única crítica relevante 
endereçável à decisão impugnada é a de contrariar dispositivo da 
própria Carta. 
Nos recursos de fundamentação vinculada, o recorrente precisa 
invocar o erro indicado como relevante (ou algum deles, se há mais de 
um), para que o recurso caiba, e precisa demonstrar-lhe a efetiva 
ocorrência na espécie, para que o recurso proceda. A tipicidade do 
erro é, pois, pressuposto do cabimento do recurso (e, por conseguinte, 
da sua admissibilidade); se o erro não for típico, o órgão ad quem não 

36 ARRUDA ALVIM, Novo contencioso cível no CPC/2015, p. 465-466 e 467. 
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conhecerá daquele. A existência real do erro é pressuposto da 
procedência do recurso; se o erro alegado, típico embora, não existir, 
o órgão ad quem conhecerá do recurso, mas lhe negará provimento.
Nos recursos de fundamentação livre, o cabimento não depende do
tipo de crítica que o recorrente faz à decisão; dependerá de outra(s)
circunstância(s) (...), as quais nada têm que ver com o(s) motivo(s) da
insatisfação do recorrente. É claro que, nos recursos de
fundamentação vinculada, também pode (e costuma) exigir a lei a
concorrência de outro(s) pressuposto(s) de cabimento: a tipicidade do
erro será apenas um deles; assim, para que seja cabível o recurso
extraordinário da letra a, é igualmente necessário, por exemplo, que se
trate de decisão proferida “em única ou última instância”.37

Além disso, também urge esclarecer, desde logo, no plano prático, a 

diferença abissal entre a forma de argumentação no bojo dos recursos ordinários lato 

sensu e dos recursos extraordinários (ou excepcionais) lato sensu. Nos primeiros, 

almeja-se a anulação, o esclarecimento ou a reforma da decisão recorrida. Nos recursos 

excepcionais, busca-se, em primeiro lugar, a proteção da coerência sistêmica, a 

“denúncia” de uma violação ao ordenamento jurídico, ferido em sua integridade. A 

anulação ou reforma da decisão recorrida, nesses casos, é consequência secundária que 

também decorrerá do provimento recursal. 

Ainda, o estudo da estrutura textual é básica para qualquer recurso. Alguns 

são direcionados para o próprio órgão jurisdicional que proferiu a decisão recorrida: (i) 

seja porque ele tem competência para julgar o recurso (ex.: embargos de declaração); 

(ii) seja porque ele está encarregado por lei de construir o contraditório e encaminhar o

recurso à instância superior (exs.: apelação, recurso ordinário e agravos nos recursos

excepcionais); ou (iii) seja porque ele fará uma das etapas do juízo de admissibilidade

antes de encaminhar ao órgão competente para julgamento do recurso (exs.: recursos

especial e extraordinário).

Outros recursos, por sua vez, representam verdadeira via direta ao órgão 

competente para o seu julgamento, como é o caso claro e muito comum do recurso de 

agravo de instrumento. Nesses casos, nunca é demais relembrar que necessitam estar 

acompanhados de peças básicas que possibilitem ao órgão julgador entender o caso e 

fazer a necessária reanálise. Na maioria dos casos, ainda mais agora com a ampliação do 

37 Comentários ao código de processo civil, p. 253-254. 
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processo eletrônico pelo país, a preocupação se restringe a fazer o download das peças 

necessárias. 

Por fim, muito embora existam regras muito explícitas no CPC acerca da 

possibilidade de correção de vícios formais no âmbito recursal (regra geral no art. 932, 

parágrafo único), a incluir o preenchimento incorreto da guia de custas (v. art. 1.007, 

§7º)38, é sempre bom estar atento aos valores e códigos correspondentes na hora de

comprovar o preparo recursal.

38 A propósito, o art. 1.007 do CPC é uma espécie de “guia do preparo recursal”: “Art. 1.007.  No ato de 
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o 
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados 
de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela 
União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que 
gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, 
implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 
5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos 
eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do 
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para 
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver 
insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na 
forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por 
decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no 
preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na 
hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) 
dias.”. 

28



voltar	ao	sumário	

1.7 METODOLOGIA DO PRESENTE CURSO 

A proposta que o Instituto de Direito Contemporâneo – IDC agora apresenta 

é a união entre aulas eminentemente práticas, gravadas com Professores renomados e 

com ampla experiência profissional, e um material didático exclusivo relacionado a 

cada recurso, com a compilação dos enunciados das Súmulas dos tribunais superiores 

sobre o assunto, das conclusões alcançadas pelo Fórum Permanente de Processualistas 

Civis (FPPC) em sua última reunião (Carta de Florianópolis/SC), bem como fluxograma 

de interposição e modelos de peças para facilitar o seu estudo e a sua atualização 

profissional. 

Depois de ler este material introdutório, a fim de relembrar alguns conceitos 

básicos e ficar atento às novidades trazidas pelo CPC de 2015, você poderá enfrentar 

um a um dos recursos listados no rol do art. 994 do Código com a ajuda de um 

Professor que entende tudo sobre o tema. 

Cada uma das 11 aulas (uma sobre cada recurso e duas aulas extras sobre 

ação rescisória e reclamação) estará acompanhada de áudio em .MP3 para baixar de 

modo definitivo no seu computador e de um material complementar totalmente 

exclusivo elaborado pela Equipe do IDC, contendo compilado de enunciados, 

fluxograma e modelos de peças, tudo para que você aproveite ao máximo o seu precioso 

tempo de estudo.  

Aproveite para se atualizar com um curso que reúne teoria e prática com os 

melhores Professores. 

Excelente estudo! 
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2. APELAÇÃO

2.1. Contexto normativo 

NCPC Arts. 1.009 a 1.014 

V. também: arts. 101; 331; 332, §3º; 485, §7º; 702, §9º; 706, §2º; 724; 941, §2º; 994, I.

ENUNCIADOS DA SÚMULA DO STF 

Súmula 708: “É nulo o julgamento da apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único 
defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir outro”. 

Súmula 705: “A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, 
não impede o conhecimento da apelação por este interposta”. 

Súmula 428: “Não fica prejudicada a apelação entregue em cartório no prazo legal, embora 
despachada tardiamente”. 

Súmula 320: “A apelação despachada pelo juiz no prazo legal não fica prejudicada pela demora da 
juntada, por culpa do cartório”. 

Súmula 242: “O agravo no auto do processo deve ser apreciado, no julgamento da apelação, ainda que 
o agravante não tenha apelado”.

ENUNCIADOS DA SÚMULA DO STJ 

Súmula 553: “Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é 
competente a Justiça estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a 
Eletrobrás. Requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juízo estadual, 
os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal competente para o julgamento da apelação 
se deferida a intervenção”. 

Súmula 331: “A apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem efeito 
meramente devolutivo”. 

Súmula 317: “É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra 
sentença que julgue improcedentes os embargos”. 

Enunciados do FPPC (Carta de Florianópolis/SC) 

Enunciado nº 7: “(art. 85, § 18; art. 1.026, § 3º, III) O pedido, quando omitido em decisão judicial 
transitada em julgado, pode ser objeto de ação autônoma”. (Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal, 
Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo). 

Enunciado nº 22: “(art. 218, § 4º; art. 1.003) O Tribunal não poderá julgar extemporâneo ou 
intempestivo recurso, na instância ordinária ou na extraordinária, interposto antes da abertura do 
prazo”. (Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal, Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo). 

Enunciado nº 82: “(art. 932, parágrafo único; art. 938, § 1º) É dever do relator, e não faculdade, 
conceder o prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível, antes de 
inadmitir qualquer recurso, inclusive os excepcionais”. (Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal, 
Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo). 

Enunciado nº 84: “(art. 935) A ausência de publicação da pauta gera nulidade do acórdão que decidiu 
o recurso, ainda que não haja previsão de sustentação oral, ressalvada, apenas, a hipótese do §1º do art.
1.024, na qual a publicação da pauta é dispensável”. (Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal,
Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo).

Enunciado nº 97: “(art. 1.007, § 4º) É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo”. (Grupo: Ordem 
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dos Processos no Tribunal, Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo). 

Enunciado nº 99: “(art. 1.010, §3º) O órgão a quo não fará juízo de admissibilidade da apelação”. 
(Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal, Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo). 

Enunciado nº 100: “(art. 1.013, § 1º, parte final) Não é dado ao tribunal conhecer de matérias 
vinculadas ao pedido transitado em julgado pela ausência de impugnação”. (Grupo: Ordem dos 
Processos no Tribunal, Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo). 
Enunciado nº 102: “(arts. 1.013, §2º; 117 e 326, parágrafo único) O pedido subsidiário ou alternativo 
não apreciado pelo juiz é devolvido ao tribunal com a apelação”. (Grupo: Ordem dos Processos no 
Tribunal; redação revista no VIII FPPC-Florianópolis pelo Grupo: Recursos (menos os repetitivos)). 
Enunciado nº 104: “(art. 1.024, § 3º) O princípio da fungibilidade recursal é compatível com o CPC e 
alcança todos os recursos, sendo aplicável de ofício”. (Grupo: Ordem dos Processos no Tribunal, 
Teoria Geral dos Recursos, Apelação e Agravo). 

Enunciado nº 207: “(arts. 988, I, 1,010, § 3º, 1.027, II, ‘b’) Cabe reclamação, por usurpação da 
competência do tribunal de justiça ou tribunal regional federal, contra a decisão de juiz de 1º grau que 
inadmitir recurso de apelação”. (Grupo: Ordem dos Processos nos Tribunais e Recursos Ordinários). 

Enunciado nº 217: “(arts. 1.012, § 1º, V, 311) A apelação contra o capítulo da sentença que concede, 
confirma ou revoga a tutela antecipada da evidência ou de urgência não terá efeito suspensivo 
automático”. (Grupo: Ordem dos Processos nos Tribunais e Recursos Ordinários). 
Enunciado nº 218: “(art. 1.026) A inexistência de efeito suspensivo dos embargos de declaração não 
autoriza o cumprimento provisório da sentença nos casos em que a apelação tenha efeito suspensivo”. 
(Grupo: Ordem dos Processos nos Tribunais e Recursos Ordinários). 
Enunciado nº 243: “(art. 85, § 11). No caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal 
redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência 
recursal”. (Grupo: Advogado e Sociedade de Advogados. Prazos). 

Enunciado nº 293: “(arts. 331, 332, § 3º, 1.010, § 3º) Se considerar intempestiva a apelação contra 
sentença que extingue o processo sem resolução de mérito ou julga liminarmente improcedente o 
pedido, não pode o juízo a quo retratar-se”. (Grupo: Petição inicial, resposta do réu e saneamento; 
redação revista no VIII FPPC-Florianópolis). 
Enunciado nº 355: “(arts. 1.009, §1º, e 1.046) Se, no mesmo processo, houver questões resolvidas na 
fase de conhecimento em relação às quais foi interposto agravo retido na vigência do CPC/1973, e 
questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais não se operou a preclusão por força 
do art. 1.009, §1º, do CPC, aplicar-se-á ao recurso de apelação o art. 523, §1º, do CPC/1973 em relação 
àquelas, e o art. 1.009, §1º, do CPC em relação a estas”. (Grupo: Direito intertemporal e disposições 
finais e transitórias). 

Enunciado nº 356: “(arts. 1.010, § 3º, e 1.046) Aplica-se a regra do art. 1.010, § 3º, às apelações 
pendentes de admissibilidade ao tempo da entrada em vigor do CPC, de modo que o exame da 
admissibilidade destes recursos competirá ao Tribunal de 2º grau”. (Grupo: Direito intertemporal e 
disposições finais e transitórias). 

Enunciado nº 390: “(arts. 136, caput, 1.015, IV, 1.009, §3º) Resolvida a desconsideração da 
personalidade jurídica na sentença, caberá apelação”. (Grupo: Litisconsórcio e intervenção de 
terceiros). 
Enunciado nº 432: “(art. 496, §1º) A interposição de apelação parcial não impede a remessa 
necessária”. (Grupo: Impacto do novo CPC e os processos da Fazenda Pública). 
Enunciado nº 559: “(art. 995; art. 1.009, §1º; art. 1.012) O efeito suspensivo ope legis do recurso de 
apelação não obsta a eficácia das decisões interlocutórias nele impugnadas”. (Grupo: Recursos (menos 
os repetitivos) e reclamação). 
Enunciado nº 662: “(art. 1.009, §1º) É admissível impugnar, na apelação, exclusivamente a decisão 
interlocutória não agravável”. (Grupo: Recursos (menos os repetitivos)). 
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2.2. Fluxograma 

APELAÇÃO
(NCPC, art. 1.009 a 1.014) 

	
	

	
	
	

	
	
	

Recebido o recurso, o 
relator poderá decidi-lo 
monocraticamente nas 
hipóteses do art. 932, 

incisos III a V (art. 1.011, I) 

Elaboração de voto pelo 
relator para julgamento do 

recurso pelo órgão 
colegiado (art. 1.011, II) 

Protocolo do recurso contra 
sentença (art. 1.009, caput) 

Intimação do apelado para 
apresentar contrarrazões em 15 

dias (art. 1.010, §1º) 

Protocolo de apelação 
adesiva (art. 1.010, §2º) 

Intimação para 
apresentação de 

contrarrazões à apelação 
adesiva em 15 dias 

Apresentação de 
Contrarrazões com 

questões resolvidas na 
fase de conhecimento que 
não comportam agravo de 

instrumento (art. 1.009, 
§1º)

Contrarrazões à 
apelação (art. 1.010, 

§2º)

Intimação do apelante para 
apresentar manifestação 
sobre as questões suscitas 

em contrarrazões no prazo 
de 15 dias (art. 1.009, §2º) 

Remessa ao tribunal 
(independentemente de juízo de 
admissibilidade – art. 1.010, §3º) 



2.3. Modelos 

2.3.1. APELAÇÃO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DR. JUIZ DE DIREITO DA (…) VARA CÍVEL DO FORO 
DA COMARCA DE (…) DO ESTADO DE (…) 

(Apelante), (qualificação da Apelante), por seus procuradores abaixo assinados, nos da 
ação revisional movida em face de (Apelado), (qualificação do Apelado), com fundamento nos 
artigos 1.009 do Código de Processo Civil, vem a presença de V. Exa. interpor o presente 
RECURSO DE APELAÇÃO, em face da r. sentença de fls. ___, conforme as razões anexas. 

O Apelante requer a intimação da Apelada para que apresente suas contrarrazões, no 
prazo legal, e independentemente de juízo de admissibilidade1, requer a remessa dos autos 
para o Egrégio Tribunal de Justiça, para o processamento e julgamento do presente recurso, nos 
termos do art. 1.010, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. 

Finalmente, nos termos do art. 1.007, do CPC, o Apelante requer a juntada dos inclusos 
comprovantes de recolhimento do devido preparo recursal e das custas relacionadas ao porte de 
remessa e retorno. 

Eventualmente, na hipótese de os autos serem eletrônicos: 

(Finalmente, nos termos do artigo 1.007, § 3º, do CPC, o Apelante deixa de recolher as 
custas referentes ao porte de remessa e retorno, tendo em vista a transmissão integralmente 
eletrônica dos autos entre a 1ª e 2ª instância, recolhido na íntegra, contudo, o preparo recursal, 
conforme comprovante anexo). 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Local e data. 

Advogado (OAB). 

1 Enunciado n. 99 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: O órgão a quo não fará juízo de 
admissibilidade da apelação. 



Egrégio Tribunal de Justiça (…) 

Razões de Recurso de Apelação. 

Apelante: (…) 

Apelada: (…) 

Origem: (…) 

Egrégio Tribunal 

Colenda Câmara 

Eminente Relator 

Ínclitos Julgadores 

I – Exposições dos fatos e do direito (art. 1.010, inciso II, CPC) 

Em síntese, a Apelada moveu ação revisional de aluguel por meio da qual a pleiteia a 
revisão dos alugueis previstos em contrato de locação firmado com a Apelante, em razão de 
supostas benfeitorias feitas no imóvel. 

Devidamente citada, a Apelante apresentou contestação, alegando, em suma, a 
impossibilidade de revisão dos alugueres com base nas supostas benfeitorias, pugnando, 
portanto, pela improcedência da demanda. 

A despeito da fundamentação trazida pela Apelante, o D. Juízo de primeiro grau 
entendeu por bem julgar procedente a demanda revisional, fixando-se os alugueis no valor de 
R$ xx.xxx,xx (xxxxxxxxx), nos termos requeridos na Exordial, considerando, expressamente, as 
supostas benfeitorias realizadas pela Apelada no imóvel da Apelante. 

Em apertada síntese, estes são os fatos relevantes para a compreensão da controvérsia. 

II – As razões do pedido de reforma ou da invalidação da decisão (art. 1.010, inciso 
III, CPC). 

Com o devido respeito ao entendimento exarado pelo do D. Juízo de primeiro grau, o r. 
decisum vergastado merece reforma pois está em descompasso com a jurisprudência do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça e com o entendimento da doutrina especializada. 



Inicialmente, é preciso relembrar que, conforme dispõe o art. 19, da Lei 8.245/91, a 
ação revisional tem o condão de assegurar o equilíbrio contratual nas relações locatícias, 
mantendo o aluguel ao nível de mercado. Confiram-se, a seguir, as lições da doutrina 
especializada de Sylvio Capanema de Souza: 

A ação revisional, como se verá no momento oportuno, quando sobre ela discorremos, é o mecanismo 
que assegura a comutatividade do contrato, mantendo o aluguel ao nível do mercado, ora o elevando, 
ora o reduzindo, segundo suas oscilações, e não sendo possível a celebração de acordo, o que é sempre 
mais recomendável. 

O objetivo da ação revisional é ajustar o aluguel ao nível do mercado, restabelecendo-se o equilíbrio 
inaugural do contrato. Logo, não há limites percentuais para a elevação do locativo, que dependerá da 
realidade do mercado, à época da ação. 

As correções legais e/ou contratuais, verificadas no curso do triênio, não inibem a ação revisional, a não 
ser que tenham sido suficientes para manter o aluguel atualizado, o que, em geral, não tem ocorrido2. 

Estabelecida essa premissa, sublinhe-se que a Apelada pretende, com a presente 
demanda revisional, a fixação de novo valor dos aluguéis, sob o argumento de que teria 
realizado benfeitorias (construção de um galpão anexo) no imóvel objeto do contrato de 
locação. 

Ocorre, D. Julgador, que, conforme orientação uníssona do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, a ação revisional não é o veículo correto para revisão de alugueres sob o fundamento 
de realização de benfeitorias, que deverão ser consideradas para valoração dos aluguéis, apenas, 
por ocasião da renovação do contrato locatício. Senão, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA EM 
SEGUNDO GRAU. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. PRAZO EM DOBRO. LOCAÇÃO NÃO 
RESIDENCIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ÁREA NOVA CONSTRUÍDA PELO LOCATÁRIO. 
ACESSÃO. CÁLCULO DO NOVO ALUGUEL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE. 
NULIDADE DESCARACTERIZADA. 

1. Verificada a efetiva cisão na representação das rés, passando a ter advogados distintos, caracteriza-se
o direito ao prazo em dobro (art. 191 do CPC), sendo tempestivos os embargos de declaração opostos na
origem.

2. Omissões não caracterizadas, tendo em vista que o acórdão recorrido enfrentou as questões jurídicas
apresentadas pelas partes, havendo o necessário prequestionamento, implícito ou explícito.

3. O julgamento dos embargos de declaração independe de publicação de pauta, inexistindo nulidade
que deva ser decretada.

4. A ação revisional não se confunde com a renovatória de locação. Na revisão, as acessões realizadas
pelo locatário não devem ser consideradas no cálculo do novo valor do aluguel, para um mesmo 

2 SOUZA, Sylvio Capanema de. A Lei do Inquilinato Comentada. 9ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 
2014, p. 100-101. 



contrato. Tais acessões, porém, poderão ser levadas em conta na fixação do aluguel por ocasião da 
renovatória, no novo contrato. 

5. Recurso especial improvido.3 – Sublinhamos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO URBANA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL PROPOSTA 
PELOS LOCADORES. BENFEITORIAS E ACESSÕES. NOVO ALUGUEL. RETROATIVIDADE À 
CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. 
PROVIMENTO PARCIAL. 

1. A ação revisional não se confunde com a renovatória de locação. Na revisional, as benfeitorias e as
acessões realizadas pelo locatário, em regra, não devem ser consideradas no cálculo do novo valor de 
aluguel, para um mesmo contrato. Tais melhoramentos e edificações, no entanto, poderão ser levadas 
em conta na fixação do aluguel por ocasião na renovatória, no novo contrato. Precedente da QUARTA 
TURMA. 

2. Nos termos do art. 69, caput, da Lei n. 8.245/1991, a condenação da ré nos valores retroativos à data
da citação deve observar, em seu cálculo, a diferença entre “os alugueres provisórios satisfeitos” e o
arbitrado judicialmente.

3. Sucumbência recíproca caracterizada, tendo em vista que o aluguel foi arbitrado judicialmente em
valor equidistante do aluguel em vigor quando iniciada a demanda e da importância desejada pelos
autores, cabendo destacar que a ré postulava a improcedência da ação.

4. A sentença que julga procedente, ainda que somente em parte, a ação revisional de aluguel proposta
pelo locador tem natureza constitutiva condenatória, incidindo a norma do § 3º do art. 20 do CPC/1973
para efeito de arbitramento dos honorários advocatícios.

5. Considerando que a ação revisional se destina igualmente, quando for o caso, a reduzir o valor do
aluguel ao preço de mercado (cf. arts. 19 e 68, II, “b”, da Lei n. 8.245/1991), também o locatário poderá
manejá-la a cada três anos (36 meses).

6. Em tal contexto, aplicados o § 3º do art. 20 e o caput do art. 21 do CPC/1973, defere-se aos patronos
dos recorrentes, a título de honorários advocatícios, o equivalente a 5% (cinco por cento) sobre a
diferença entre o valor do aluguel na data da citação e o valor do novo aluguel fixado na sentença,
multiplicando-se tal importância pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

7. Recurso especial parcialmente provido.4 – Sublinhamos.

Além disso, mesmo que o procedimento adotado pela Apelada fosse correto, o D. Juízo 
a quo não considerou a cláusula XX, do contrato de locação firmado pelas partes, no momento 
de análise da presente controvérsia. 

Isso porque, com a devida vênia, a referida cláusula contratual coloca uma pá de cal na 
infundada pretensão revisional aviada pela Apelada, na medida em que estabelece, 
expressamente, a vedação de realização de quaisquer benfeitorias no imóvel sem o prévio e 
expresso consentimento do locador, o que não aconteceu no caso vertente. 

3 Recurso Especial nº 1.411.420/DF, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio Carlos 
Ferreira, julg. em 19.05.2015, disponível na internet em <www.stj.jus.br>, arquivo capturado em 
__.__.____. 
4 Recurso Especial nº 1.193.926/RS, 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Antonio Carlos 
Ferreira, julg. em 03.05.2016, disponível na internet em <www.stj.jus.br>, arquivo capturado em 
__.__.____. 



Dispõe a cláusula XX do contrato ora analisado o seguinte: 

Ao LOCATÁRIO é expressamente vedado realizar quaisquer benfeitorias no imóvel ora locado, sejam 
úteis, necessárias ou voluptuárias, salvo expresso e prévio consentimento do LOCADOR que se reserva 
no direito de negá-la. As benfeitorias introduzidas pelo LOCATÁRIO, ainda que úteis ou necessárias, 

 ficarão desde logo incorporadas ao imóvel, sem que lhe assista direito de retenção ou indenização ao 
final deste contrato – Sublinhamos. 

Ou seja, o pacto firmado pelas partes é plenamente válido, visto estar em consonância 
com as garantias constitucionais, certo ainda que tinha a Apelada conhecimento das regras 
contratuais, especialmente daquela que vedava o direito à indenização pelas benfeitorias 
introduzidas no imóvel, com a qual aderiu livre e voluntariamente. 

Ademais, ao contrário do alegado pela Apelada e erroneamente acatado pela r. sentença 
recorrida, não há qualquer vedação de cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias 
realizadas no imóvel objeto de locação, sendo aceita, inclusive, pelo Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, por meio do entendimento sumulado nº 335: “Nos contratos de locação, é válida a 
cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”. 

Portanto, Exa., resta claramente demonstrada a improcedência dos pedidos formulados 
pela Apelada na origem, visto que, além de adotar a via equivocada (ação revisional, quando, na 
verdade, seria a ação renovatória), é clara a cláusula XX, constante no contrato formulado entre 
as partes, que veda expressamente a possibilidade de realização de benfeitorias no imóvel 
locado, sem autorização do Apelante, sendo que, caso houvesse a realização, a Apelada 
renunciaria a respectiva indenização. 

III – Do pedido de nova decisão (art. 1.010, inciso IV, do CPC). 

Diante do exposto, o Apelante requer seja recebido e processado o presente recurso de 
Apelação, para que, no mérito, seja integralmente provido, para o fim de reformar a r. sentença 
recorrida, nos termos da fundamentação contida neste arrazoado, rejeitando-se a pretensão 
revisional da Apelada, sob o fundamento de realização de benfeitorias, visto que há expressa 
cláusula contratual vedando sua pretensão, invertendo-se o ônus sucumbencial5. 

Finalmente, requer-se a majoração dos honorários fixados pela r. sentença recorrida, à 
luz dos critérios estabelecidos nos §§ 2º ao 6º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 

5 Enunciado n. 243 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: No caso de provimento do recurso de 
apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de 
sucumbência recursal. 
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