
  
 

Resumo: Recursos em Espécie pelo CPC/2015 
Fonte: Novo Curso de Direito Processual Civil - Volume 3 (Marcus Vinícius Rios Gonçalves) 
Para ver o livro, clique aqui. 
 

APELAÇÃO 

Conceito e regra geral de cabimento 
 
A apelação é o recurso cabível contra a sentença e as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo 
de instrumento (art. 1.009, §1°, CPC). Nesse ponto, há grande diferença em relação ao CPC-1973, que previa 
a apelação apenas contra a sentença. 
 
Cabe contra todo tipo de sentença, seja ela de mérito ou meramente terminativa. Aquele que apela objetiva 
a reforma ou a anulação da sentença, por um órgão diferente e superior, àquele que proferiu. Serve para 
que se alegue tanto erro in procedendo como erro in judicando. Presta-se para impugnar as sentenças 
proferidas em todos os tipos de processo, tanto nos de conhecimento quanto nos de execução, seja o 
procedimento de jurisdição contenciosa, seja de jurisdição voluntária. 
 
A apelação pode ser interposta contra toda e qualquer sentença, tenha ou não sido apreciado o mérito, em 
jurisdição contenciosa ou voluntária (art. 724, CPC), em processo de conhecimento ou de execução. 
 

Situações excepcionais - dois casos de sentenças não apeláveis. 
 
1. Embargos infringentes de alçada 
Das sentenças proferidas em execução fiscal de valor igual ou inferior a 5º (cinquenta) Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes de alçada ou embargos de 
declaração. Esses embargos infringentes de alçada estão previstos no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Trata-se 
de recurso que será julgado pelo próprio juízo prolator da sentença e deve ser interposto no prazo de dez 
dias, sem necessidade do preparo. 
 
2. Sentença que decreta a falência 
Da decisão que decreta a falência cabe agravo de instrumento (Lei n. 11.101/2005); a mesma lei afirma que 
o pronunciamento jurisdicional que decreta a falência é sentença (art. 99, caput, da Lei n. 11.101/2005) e, 
em outro dispositivo, o reputa simplesmente como uma "decisão" (arts. 99, parágrafo único, e loa, primeira 
parte). Só que o legislador previu o recurso de agravo de instrumento contra essa decisão, o que excepciona 
a regra do CPC, que estabelece a apelação como recurso cabível em tais situações. 
 
APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 
 
As decisões interlocutórias contra as quais não cabe agravo de instrumento, isto é, as que não constam no 
rol do art. 1015 e que, por isso não estão sujeitas a preclusão (perda do direito), poderão ser reexaminadas 
pelo tribunal se suscitadas como preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 
 
Há dois tipos de decisões interlocutórias – as que são estão previstas no art. 1015, que podem ser 
impugnadas por meio de agravo de instrumento – e aquelas que não estão previstas no rol do art.1015. A 
estas, em que não cabe o agravo de instrumento e não estão sujeitas a preclusão, a sua reapreciação pode 
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ser postulada como preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Só então, se não forem suscitadas nesse 
momento, é que se tornarão preclusas, não podendo mais ser rediscutidas. 
 
A apelação é o recurso que cabe contra a sentença. Não é possível apelar apenas para impugnar as decisões 
interlocutórias proferidas no curso do processo. Mas, como preliminar nas razões e contrarrazões, é possível 
ao prejudicado pedir a reapreciação das decisões interlocutórias não preclusas. A apelação pode ser 
apresentada pela parte que foi prejudicada pela decisão interlocutória anterior ou por seu adversário. 
 
Tal sistemática restringe-se à fase de conhecimento, não se aplicando às fases de liquidação e de 
cumprimento da sentença, nem ao processo de execução de título extrajudicial. Nestes casos, toda e 
qualquer decisão interlocutória é passível de agravo de instrumento. Também cabe agravo de instrumento 
contra qualquer decisão interlocutória proferida em processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, do 
CPC, para todas estas ressalvas). 
 
REQUISITOS 
 
A apelação deve ser interposta no prazo de quinze dias por meio de petição escrita dirigida ao juízo de 
primeira instância que proferiu a sentença. Não se admite a interposição oral da apelação. 
 
Não é necessário que, na petição de interposição ou nas razões recursais, o apelante indique qual o tribunal 
que deverá julgar seu apelo, pois o processamento da apelação deve ser feito pelo órgão a quo, a quem 
cabe, de ofício, remeter os autos a quem de direito. A indicação errada não constituirá óbice para o 
conhecimento do recurso. 
 
A interposição do recurso pode ser feita por fax, devendo o original ser apresentado em até 05 dias após a 
data da recepção do material. Se o fax foi apresentado dentro do prazo, não pode ser considerado preclusivo, 
admitindo-se a juntada a posteori, desde que disso não resulte prejuízo. O fax deve vir acompanhado do 
comprovante do recolhimento do preparo. 
 
É imprescindível que o apelante indique os fundamentos de fato e de direito do pedido de reforma ou de 
anulação da decisão. Ele deve descrever com clareza os erros in procedendo e in judicando. 
 
A fundamentação deve acompanhar o recurso. Não se admite posterior aditamento, ainda que dentro do 
prazo. Com a apresentação, há preclusão consumativa para apresentar as razões. A única exceção é a 
alteração superveniente da sentença, decorrente do acolhimento de embargos de declaração. 
 
A apelação tem de conter, ainda, a exposição do fato e do direito aplicável e as razões que justificam o pedido 
recursal (art. 1.010, II e III, CPC), que hão de ser apresentadas juntamente com a petição de interposição, 
não havendo chance para juntada ou complementação posterior. Em razão dessa exigência, não se permite 
a interposição de apelação por "cota nos autos", nem por referência a alguma outra peça anteriormente 
oferecida, de forma que não se admite apelação cujas razões se restrinjam a reportar-se à petição inicial, à 
contestação ou à outra peça apresentada. A apelação deve "dialogar" com a sentença apelada: é preciso 
combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores. O art. 932, III, CPC, 
é muito claro ao reputar inadmissível recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos 
da decisão recorrida. 
 
A apelação é um recurso de fundamentação livre. É possível formular qualquer espécie de crítica à sentença. 
 



  
Finalmente, a apelação deve conter o pedido de nova decisão (art. 1.010, IV, CPC). Ao se demonstrar um 
error in procedendo, deve o apelante requerer a anulação da sentença. Demonstrando, diversamente, um 
error in iudicando, deverá requerer sua reforma. Demonstrados os dois tipos de erros, é possível cumular 
pedidos recursais. 
 
Embora o art. 1.010, IV, fale apenas em pedido de reforma ou de invalidação, é possível cogitar apelação 
para pedir a integração da decisão. Caso a sentença 
seja citra petita, por não ter examinado um pedido, cabem embargos de declaração; caso os embargos não 
sejam acolhidos, é possível apelar e pedir ao tribunal que proceda à integração da decisão, tal como, aliás, 
autoriza o inciso III do §30 do art. 1.013 do CPC. 
 
EFEITOS 
Efeito devolutivo 
 
A apelação, como qualquer outro recurso, produz o efeito devolutivo. Por força do efeito devolutivo, são 
transferidas ao órgão ad quem as questões suscitadas 
pelas partes no processo, com o objetivo de serem reexaminadas. O efeito devolutivo pode ser analisado 
em relação à sua profundidade e à sua extensão. 
A extensão está relacionada à amplitude da matéria impugnada, e o segundo, à possibilidade de reexame, 
pelo tribunal, de todos os fundamentos e questões suscitados pelas partes, ainda que não decididos 
expressamente na sentença. 
 
O art 1013, atribuiu uma nova dimensão à devolutividade da apelação, permitindo que o tribunal aprecie o 
mérito, ainda que a primeira instancia não o tenha feito, desde que o processo esteja em condições de 
imediato julgamento. Estando a causa já madura, o tribunal examinará o mérito, ainda que a primeira 
instancia não o tenha feito. Coaduna-se com o princípio da instrumentalidade, pois, se o processo está 
pronto para julgamento, não se justifica que seja baixado. 
 
Quando o juiz extingue o processo sem julga-lo, não aprecia a pretensão. Com a apelação, o tribunal pode 
manter a sentença extintiva; verificar que não é o caso de extinção, mas que não estão todos os elementos 
necessários para a resolução de mérito nos autos, caso em que deve anular a sentença, e baixa-los para a 
produção das provas necessárias, devendo a primeira instancia apreciar agora o pedido; ou verificar que é o 
caso de julgar mérito e que estão todos os elementos necessários nos autos, caso em que deverá faze-lo de 
imediato. 
 
Efeito suspensivo 
 
A apelação produz, via de regra, o efeito suspensivo (art. 1.012, CPC). Trata-se de efeito suspensivo 
automático, imputado pela lei à interposição desse recurso. 
 
Essa regra aplica-se exclusivamente à apelação contra sentença; a apelação contra as decisões 
interlocutórias não agraváveis não possui efeito suspensivo automático; essas decisões interlocutórias não 
poderiam permanecer ineficazes até o julgamento da apelação, pois isso "inviabilizaria a própria solução do 
litígio em primeiro grau de jurisdição"; do mesmo modo, não há sentido em suspender os efeitos da decisão 
interlocutória após a prolação da sentença. 
 



  
É possível que a apelação seja recebida apenas no efeito devolutivo, em relação a um capitulo, e em ambos 
os efeitos, em relação a outro. É importante notar, portanto, que as hipóteses em que a apelação não tem 
efeito suspensivo ex vi legis podem referir-se a apenas um capitulo do decisório da sentença. 
 
Mesmo que tenha efeito suspensivo, a apelação não impede a constituição de hipoteca judiciária. 
 
Hipóteses em que a apelação não tem efeito suspensivo automático 

a) Apelação contra sentença que homologar divisão ou demarcação de terras (art. 1.012, § 10, I). Trata-
se de uma hipótese em que sentenças constitutivas podem produzir efeitos imediatos, ainda que na 
pendência de recurso. 
 

b) Apelação contra sentença que condena a pagar alimentos (art. 1.012, § 1 0, 11).  Mas só aqueles 
decorrentes de casamento, união estável ou parentesco. Quando o pedido está cumulado com 
investigação de paternidade ou separação judicial, o efeito suspensivo não atinge a parte da sentença 
que concede alimentos. Em contrapartida, contra a sentença que reduz ou exonera o devedor de os 
pagar, a apelação tem efeito suspensivo. 
 

c) Apelação contra sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes os 
embargos do executado (art. 1.012, §1°, Hl). Embargos do executado é o instrumento de defesa do 
executado na execução fundada em título extrajudicial. Quando se tratar de execução fundada em 
titulo extrajudicial contra a Fazenda Pública (art. 910, CPC), não se aplica o disposto no inciso III do § 
1 0 do art. 1.012, devendo a apelação ter efeito suspensivo. Isso porque a expedição de precatório 
ou de requisição de pequeno valor pressupõe o trânsito em julgado (art. 100, §§3° e 5°, CF/88). De 
nada adianta receber a apelação apenas no efeito devolutivo, 
pois não se pode prosseguir na execução sem que haja o trânsito em julgado da sentença que rejeite 
os embargos opostos pela Fazenda Pública (art. 910, § 10, CPC). 

d) Apelação contra sentença que julgar procedente o pedido de instituição de arbitragem. 
e) Apelação contra sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Esta é concedida em 

cognição sumária. Se for confirmada por sentença, não há razão para que perca a eficácia, com a 
interposição do recurso. Mas a falta de suspensividade se referirá apenas aquela parte da sentença 
que confirmar a tutela provisória. 

f) Apelação contra sentença que decreta a interdição 
 
Mesmo nos casos acima mencionados, há possibilidade de o relator do recurso atribuir efeito suspensivo 
à apelação. 

 
Modo para requerer efeito suspensivo à apelação 
 
Inicialmente, deixa-se claro que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação deve ser 
dirigido ao tribunal. Como não tem mais competência para proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, 
o juízo a quo também não tem competência para atribuir-lhe efeito suspensivo. 
 
Efeito de retratação 
Como regra geral, a apelação não permite a retratação do juízo que proferiu a sentença. Isso porque, 
publicada a sentença, o juiz não pode, em regra, mais alterá-la (art. 494, CPC). Ainda que venha a verificar 
sua incompetência absoluta, seu impedimento ou, até mesmo, o desacerto da tese adotada ou da conclusão 
a que tenha ali chegado, não pode o juiz alterar o conteúdo de sua sentença. Tal regra - conhecida como 
inalterabilidade da sentença - comporta exceções, algumas das quais decorrem da interposição de apelação. 



  
 
Eis as exceções relativas ao recurso de apelação 
a) apelação contra sentença que indefere a petição inicial (art. 331, CPC); 
b) apelação contra sentença que julga liminarmente improcedente o pedido (art. 332, §3°, CPC); 
c) apelação contra sentença que extingue o processo sem resolução do mérito (art. 485, §7°, CPC); 
d) apelação contra sentença proferida nas causas que digam respeito a direitos de criança ou adolescente 
(art. 198, VI, ECA). 
 
Em todos esses casos, uma vez interposta a apelação, o juiz pode retratar-se e modificar sua própria 
sentença. É preciso, porém, que a apelação seja admissível, preenchendo os requisitos de admissibilidade. 
 
Efeito Regressivo 
Só existe a possibilidade de o juiz reconsiderar a sentença de extinção sem resolução de mérito ( art. 485) e 
de improcedência da liminar ( art. 332). 
 
Efeito Translativo 
É característico de todos os recursos, inclusive o de apelação, e permite ao tribunal apreciar de ofício as 
matérias de ordem pública, ainda que não suscitadas no recurso. Não há peculiaridades no efeito translativo 
da apelação. 
 
Efeito Expansivo 
Igual aos demais recursos. 
 
Possibilidade de inovação na apelação 
No julgamento da apelação, não se pode apreciar questão nova que não havia sido suscitada no curso do 
processo de conhecimento. Serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões 
suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo 
impugnado. Mas o que não foi trazida para o processo antes da sentença não pode ser discutido na fase 
recursal. 
A exceção fica por conta do art. 493 –se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo 
ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz toma-lo em consideração, de ofício ou 
a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 
 
Direito superveniente – se entre a sentença e o julgamento do recurso, modificar-se a lei, cabe ao tribunal 
aplicar o direito vigente a época em que proferir o julgamento. 
 
Outra matéria nova que pode ser alegada na apelação: prescrição. 
 
Processamento da apelação 
A apelação é interposta em primeiro grau. Ela apenas será processada pelo juízo a quo, que não fará nenhum 
juízo de admissibilidade. Apresentada a apelação, o recorrido será intimado a, também no prazo de 15 dias, 
apresentar as contrarrazões. No prazo destas, poderá ser interposta apelação adesiva, desde que tenha 
havido sucumbência recíproca. Depois das contrarrazões, o juiz determinará a remessa dos autos ao tribunal. 
 
O processamento do recurso não poderá ser indeferido pelo juízo a quo, ainda que se verifique o não 
preenchimento de algum dos requisitos de admissibilidade. 
 



  
Caso nas contrarrazões o apelado postule ao tribunal o reexame de alguma decisão interlocutória proferida 
no curso do processo, e que não se tornou preclusa, porque não suscetível de agravo de instrumento, o juízo 
intimará o apelante para sobre ela se manifestar, no prazo de 15 dias, ficando assim assegurada, em relação 
a ele, a observância do contraditório. 
 
Após o cumprimento dessas formalidades, os autos serão remetidos ao tribunal, a quem caberá receber ou 
não o recurso. Verificando o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 
Ele é o recurso que cabe contra decisões interlocutórias proferidas em primeira instância, enumeradas no 
art. 1015 do CPC. As decisões interlocutórias são os pronunciamentos judiciais que têm conteúdo decisório, 
mas não põe fim a fase de conhecimento nem à execução. 
 
Todas as que não integram o rol do art. 1015 não admitirão recurso, mas também não estarão sujeitas a 
preclusão. O prejudicado poderá impugna-las se e quando houver recurso de apelação, devendo suscitá-las 
como preliminar em apelação ou nas contrarrazões. Se não o fizer, só então tais decisões precluirão. O art. 
1015 enumera as interlocutórias recorríveis em separado, contra as quais sabem agravo de instrumento, sob 
pena de preclusão. As decisões que versem sobre matéria indicada nesse artigo não poderão ser impugnadas 
como preliminar de apelação ou nas contrarrazões, mas deverão ser atacadas por agravo de instrumento, 
sob pena de preclusão. 
 
Decisões interlocutórias agraváveis 
A lei admite contra decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízos irreparável ao 
litigante, à marcha do do processo e ao provimento jurisdicional. 
 
O rol deve ser considerado taxativo (numerus clausus). O agravo de instrumento caberá contra as decisões 
interlocutórias que versem sobre:  

a) Tutelas provisórias 
b) Mérito do processo – quando o juíz profere o julgamento antecipado parcial do mérito 
c) Rejeição da alegação de convenção de arbitragem 
d) Incidente de desconsideração da personalidade jurídica 
e) Rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação – o agravo 

caberá quando a gratuidade for indeferida ou revogada. 
f) Exibição ou posse de documento ou coisa 
g) Exclusão de litisconsorte 
h) Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio – em caso de litisconsórcio multitudinário. 
i) Admissão ou inadimissão de intervenção de terceiros 
j) Concessão, modificação ou revogação de efeito suspensivo aos embargos à execução. 
k) Redistribuição do ônus da prova 
l) Outros casos expressamente referidos em lei – a lei pode criar outros casos de cabimento de agravo 

de instrumento – exemplo: contra sentença declaratória de falência e contra as decisões proferidas 
em execução penal. 

 
Requisitos 
Verificada as hipóteses de cabimento, será necessário que o agravante tenha legitimidade e interesse. 
 



  
O agravo de instrumento em princípio deve recolher preparo, a menos que haja dispensa pela Lei das Custas 
do estado em que o recurso é interposto. 
 
O agravo deve vir acompanhado das razões, sob pena da preclusão consumativa. 
 
Processamento – interposição 
É interposto diretamente ao órgão ad quem, para ser apreciado desde logo. Por isso, exige que se forme um 
instrumento, contendo as peças necessárias para que a instância superior possa apreciar o que se passou na 
inferior. 
 
A petição de recurso pode ser postada no correio sob registro com aviso de recebimento, ou apresentada 
por outra forma prevista em lei. Em caso de utilização do correio, o aviso de recebimento serve como 
garantia do agravante, para demonstrar que encaminhou a petição. Também se admite a interposição por 
fax, na forma da Lei nº 9.800/99, devendo ser juntado, em seguida, o original. 
 
O agravo de instrumento é interposto por petição apresentada ao tribunal competente. O erro de 
encaminhamento não provoca o não conhecimento do recurso, que será remetido ao local adequado. Não 
se admite agravo verbal. 
 
A petição do agravo deve estar instruída com as peças que são obrigatórias, sob pena de ele não ser 
conhecido. São elas a cópia da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, 
da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove 
a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Caso algum dos 
documentos obrigatórios ainda não exista nos autos, a petição de agravo deve vir acompanhada de 
declaração de inexistência do documento, feita pelo advogado do agravante, sob a pena de responsabilidade 
pessoal. A lei ainda faculta juntar ao instrumento todas as outras peças que o agravante entender úteis. 
 
Não há necessidade de que as cópias sejam autenticas, porque cabe à parte contrária verificar-lhes a 
autenticidade, como tem decidido o STJ. 
 
A falta de qualquer das peças obrigatórias ou facultativas no ato de interposição não acarretará o não 
conhecimento do recurso de imediato, pois o relator deve conceder ao agravante prazo de cinco dias para 
complementação. 
 
O agravante deve apresentar ainda, o comprovante de recolhimento do preparo. 

Processamento no Tribunal 

Caso o processo seja eletrônico, aplica-se o art. 213, que autoriza a prática de ato processual até meia-noite 
do último dia do prazo. 

Interposto o recurso, o agravante ainda tem, nos processos que não forem eletrônicos, uma tarefa que, se 
não cumprida, pode levar ao não conhecimento. Trata-se de informar ao juízo a quo a interposição, no prazo 
de três dias, juntando cópia da petição de agravo, a comprovação de interposição e a relação dos 
documentos apresentados. 

A finalidade é permitir ao juízo a quo exercer o juízo de retratação. 

Assim, recebido o recurso, o agravo de instrumento será distribuído, cabendo ao relator diversas 
providências: 



  
a) Poderá, desde logo, em decisão monocrática não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou 

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; poderá  negar 
provimento se o agravo for contrário a súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal ou contra 
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de 
competência – caberá agravo interno no prazo de 15 dias, para o órgão colegiado. 

b) O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O efeito suspensivo servirá 
para retirar a eficácia da decisão atacada. E efeito ativo para conceder aquilo que a primeira instancia 
negou. 
Os efeitos suspensivos e ativos não podem ser concedidos de ofício – se estiverem presentes os 
requisitos, o juiz os concederá, do contrário não o poderá fazer. São dois os requisitos: que haja risco 
de lesão grave ou de difícil reparação e que seja relevante a fundamentação. 

c) O relator determinará a intimação do agravado, na pessoa de seu advogado, para que ele apresente 
resposta – 15 dias. 

Depois de tomadas essas providencias, o relator, em prazo não superior a um mês da intimação do agravado, 
pedirá dia para o julgamento. 

O agravo de instrumento dispensa relatório. Também não se admite sustentação oral, salvo, quando ele é 
interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou evidencia. Se 
houver agravo e apelação pendentes, relacionados a um mesmo processo, o julgamento do agravo tem 
precedência. 

Juízo de retratação 

Uma das qualidades dos agravos, sejam eles de instrumentos ou internos, é que eles permitem ao órgão a 
quo retratar-se da decisão. Se o órgão a quo reformar, por completo a decisão, comunicará o fato ao relator, 
que considerará prejudicado o agravo. 

Não há prazo específico para que a retratação seja feita. Admite-se que ocorra até o julgamento do recurso. 

A retratação poderá ser total ou parcial. Se total, prejudicará o agravo; se parcial, o agravo será processado, 
mas o conhecimento do tribunal ficará limitado àquela parte que não foi objeto de reconsideração. 

 

AGRAVO INTERNO 

É aquele que cabe contra decisões monocráticas do relator. Deve ser interposto no prazo de 15 dias, e o 
agravado será intimado para manifestar-se sobre o recurso no mesmo prazo. O recurso será examinado pela 
mesma turma julgadora ou órgão colegiado a quem caberia o julgamento do recurso no qual foi proferida a 
decisão monocrática do relator, sendo vedado limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão 
agravada para julgar improcedente o agravo interno. 

Se for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unanime, o tribunal 
condenará o agravante ao pagamento de multa que pode variar de 1 a 5% do valor corrigido da causa. 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

A finalidade dos embargos de declaração é distinta. Servem não para modificar a decisão, mas para integra-
la, sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou ainda corrigir erro material. 



  
Sua função é complementar, esclarecer a decisão ou sanar erro material. Por isso eles não são apreciados 
por um órgão diferente, mas pelo órgão que a prolatou. 

Cabimento 

Cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; para suprir 
omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para 
corrigir erro material. Só não cabe contra despacho, na medida em que essa espécie de pronunciamento 
judicial não tem nenhum conteúdo decisório. 

Admissibilidade 

Não há peculiaridades quanto a legitimidade para opor embargos. Podem fazê-lo qualquer uma das partes. 

Devem ser opostos no prazo de 05 dias, a contar da data em que as partes são intimadas da decisão. Sua 
interposição interrompe o prazo para a apresentação de outros recursos. Assim, interpostos por uma das 
partes, para ambas o prazo dos demais recursos será interrompido, e elas o receberão de volta, na íntegra, 
após a decisão dos embargos. Mesmo que eles não sejam admitidos, haverá interrupção. 

Os embargos de declaração não recolhem preparo. 

Fundamentos dos embargos 

Devem indicar de forma precisa quais os vícios de que padece a decisão, permitindo que o julgador os 
verifique. Não há necessidade de qualificação precisa. Uma sentença contraditória ou omissão é quase 
sempre também obscura. 

Obscuridade = é a falta de clareza do ato – por isso devem ser redigidas em linguagem clara, que expresse 
de forma inteligível o pensamento do autor. 

Contradição = é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Se entende a afirmação contrária a algo 
que se disse anteriormente, que contem partes que conflitem entre si. 

Omissão = será omissa a decisão se houver alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido 
apreciado pelo juiz e não foi. 

Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas 
sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento. 

Não há omissão na decisão judicial se o fundamento nela acolhido prejudica a questão da qual não tratou. 

Erro material = a correção de erro material pode ser feita de ofício pelo juiz, nos termos do artigo 494, I do 
CPC. Podem ser considerados como tais os erros de cálculo, os eros de expressão (indicação equivocada do 
nome das partes, do número do processo, do resultado), etc. 

Processamento dos embargos 

São opostos junto ao juízo que prolatou a decisão, cabendo a ele aprecia-los. O prazo para oposição é de 05 
dias, a contar do momento em que as partes tomam conhecimento do pronunciamento. Ambas podem 
apresenta-los. 

Em princípio, não se dá vista a parte contrária, porque eles em regra, não trazem nada de novo. Limitam-se 
a pedir que o juiz preste esclarecimentos ou sane vícios da sentença. Mas será indispensável que o juiz dê 
oportunidade de manifestação à parte contrária se nos embargos forem apresentados documentos novos, 
ou ainda se eles tiverem finalidade de modificar o julgado, isto é, se o embargante pedir que a eles seja dado 
efeito infringente. 



  
Nos casos em que é desnecessária a intimação da parte contrária, os embargos serão juntados aos autos e 
conclusos ao juiz, que os julgará em cinco dias. Quando opostos contra acordao, o relator os apresentará em 
mesa na sessão subsequente, proferindo voto. 

Eles serão opostos por petição escrita, ainda que a decisão ou sentença seja proferida em audiência. 

Tendo em vista que os embargos podem resultar em acrescimentos à decisão, ou em modificações ou 
aclaramentos, admite-se que, se o embargado já tiver apelado, ele possa complementar a posteriori as 
razões de seu recurso. A complementação ficará adstrita ao que foi acrescido oi modificado, e deverá ser 
feita no prazo de 15 dias. 

É importante lembrar que os embargos de declaração, no âmbito dos Juizados Especiais, acarretam a simples 
suspensão do prazo para a interposição do recurso inominado (recurso que equivale à apelação, só que no 
âmbito do Juizado Especial). Quando apresentado o recurso principal, será descontado o prazo utilizado no 
embargo de declaração, espécie intermediária. 

Embargos de declaração com efeito modificativo 

Pode ocorrer que, ao acolhe-los, o julgador acabe modificando a decisão ou resultado do julgamento. 
Constatando o erro, o julgador modificará o dispositivo, e revelará o julgamento. 

A solução do vício que macula a decisão pode ter como consequência indireta a alteração da decisão. 

Prevalece amplamente o entendimento de que os embargos de declaração não tem essa função. Eles não 
podem ser utilizados para que o juiz reconsidere ou reforme a sua decisão. Podem, se acolhidos, implicar a 
alteração do julgado, desde que isso advenha do afastamento dos vícios apontados, mas não por mudança 
de convicção. Assim, em caso de erro material como um dos vícios sanáveis, será possível corrigi-lo por 
embargos, ainda que haja modificação do julgado. 

Doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeitos infringentes (efeito 
modificativo) do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo 
no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido. 

Efeitos dos embargos de declaração 

Eles não têm efeito suspensivo, isto é, não impedem que a decisão seja eficaz desde logo, e que se dê início 
à execução provisória. Mas o §1º do art. 1026 autoriza que o juiz ou o relator o concedam se demonstrada 
a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave 
ou de difícil reparação. Haverá casos em que a gravidade do vício será tal que inviabilizará o cumprimento 
da decisão embargada, ou trará risco de dano, casos em que o efeito suspensivo deverá ser deferido. 

São dotados de efeito devolutivo, porque devolvem ao conhecimento do julgador a apreciação daquilo que 
constitui seu objeto. Mas o reexame fica restrito a contradição, obscuridade, omissão ou erro material, que 
forem apontados nos embargos. 

 

RECURSOS INOMINADOS 

 

A Lei 9099/95 prestigiou o princípio da oralidade na tônica do processo dos Juizados Especial, deduzindo a 
concentração dos atos processuais em audiência. 
 



  
Como tal, em primeira instância, há apenas um único Recurso previsto na citada lei, art. 41, sem nominá-lo 
especificamente, recebendo o batismo pela doutrina de “Recurso Inominado”. Propositadamente, a lei o fez 
para evitar naturais comparações com a apelação do Código de Processo Civil. 
 
Fase Instrutória. 
 
Petição Inicial: 
 
Como demonstrado acima, a rigor, o processo sumaríssimo orienta a conclusão do processo ao juiz titular 
somente por ocasião da homologação da proposta de sentença lançada pelo juiz leigo, porém, é sabido que 
em muitos juizados a praxe determina a remessa dos autos ao juiz para fazer uma análise preliminar e marcar 
a audiência conciliatória, conforme as condições e peculiaridades locais. Ainda que não seja essa a 
determinação da lei, podem ocorrer algumas situações, dentre as quais destacamos: 
 
O juiz recebe a petição inicial: trata-se de mero despacho e, por isso, não comporta qualquer recurso. 
 
O juiz indefere de plano: ainda que não esteja previsto em lei é pacífico o cabimento do Recurso Inominado 
(art. 41). 
 
Pedido de Liminar: 
 
O juiz defere ou Indefere: cabe Mandado de Segurança. 
 
Audiências Conciliação ou Instrução e Julgamento: 
O juiz designa, adia, cancela ou determina a continuação do ato em outra data: mero despacho que não cabe 
recurso. Eventualmente, pode comportar mandado de segurança para evitar a prova cingida ou violação a 
direito da ampla defesa. 
 
Intimação de Testemunhas / Produção de provas em outra comarca:  O juiz defere a produção da prova na 
forma requerida: mero despacho que não cabe recurso – só objeção com relação às testemunhas nos termos 
do art. 405 e ss do CPC, no momento da qualificação da testemunha 
 
O juiz indefere a produção de prova: a princípio não cabe Mandado de Segurança, pois essa decisão não 
afronta lei. Pode-se alegar cerceamento de direito em preliminar de Recurso Inominado se se comprovar 
prejuízo. 
 
Produção de Prova Pericial/ Perícia Técnica: 
Em caso de indeferimento pode-se alegar cerceamento de direito em preliminar de Recurso Inominado se 
se comprovar prejuízo. Caso seja deferida, essa decisão será irrecorrível, pois se pode produzir essa prova 
desde que seja em audiência, nos termos dos arts. 32, 33 e 35 da Lei 9099/95[2]. 
 
Oitiva de Testemunhas em Audiência: 
Tanto em casos de deferimento ou indeferimento pode-se alegar cerceamento de direito em preliminar de 
Recurso Inominado e comprovar prejuízo. 
 
Eventualmente, caberá Mandado de Segurança se a decisão deferir oitiva de testemunha impedida, suspeita 
ou menor, caracterizando ofensa ao art. 405, do CPC, observando-se o §4º do mesmo artigo[3]. 
 



  
Agravo de Instrumento: 
Não se tem admitido, mesmo sob relevantes protestos doutrinários em sentido contrário: 
 
“Joel Dias Figueira Júnior defende a admissibilidade excepcional do agravo de instrumento na hipótese da 
decisão interlocutória tratar sobre o mérito, em casos de tutelas de urgência (concessiva ou denegatória) e 
a decisão puder causar prejuízo à parte interessada, face ao decurso do tempo, ou na hipótese de negativa 
de processamento de recurso ou meio de impugnação. Erick Linhares, por sua vez, entende o não cabimento 
da interposição de agravo de instrumento, face a falta de previsão legal, salvo nas hipóteses de denegação 
de recurso extraordinário”[4] 
 
Sem embargo, continua o escólio do eminente professor: 
 
“O Juizado Especial Federal, regido pela Lei 10.259/2001, prevê em seu art. 4º a possibilidade da concessão 
de medidas cautelares no curso do processo. Por sua vez, o art. 5º, admite a possibilidade da interposição 
de recurso sobre a decisão que concede medida cautelar incidental. Vejamos:Art. 4º O Juiz poderá, de ofício 
ou a requerimento das partes, deferirem medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil 
reparação. ‘Art. 5º Exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva’. 
 
Assim, apesar da divergência doutrinária, o entendimento consolidado pelo FONAJE e pela jurisprudência 
majoritária das Turmas Recursais defende que a interposição de agravo de instrumento só tem lugar em 
questões pertinentes a subida ou não de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, cujo 
seguimento pela Turma Recursal tenha sido irregularmente negado. 
 
Sentença Singular 
Recurso Inominado 
 
O recurso inominado delineado no art. 41 da Lei 9099/95 é cabível contra a sentença proferida em primeira 
instância, excetuadas as homologatórias de acordo ou de laudo arbitral, as quais são irrecorríveis. 
Relembramos, por esse motivo, qualquer outra decisão interlocutória não preclui e pode ser atacada, ao 
final, pelo recurso inominado do art. 41 da Lei 9099/95. 
 
Ademais, em razão da celeridade que preside o sistema dos Juizados Especiais, não há previsão legal para 
agravo, recurso adesivo, embargos infringentes e outros recursos eventualmente admitidos nos regimentos 
internos de tribunais ou leis de organização judiciária local, salvo aquele Agravo delineado nos arts. 544 e 
557 do CPC, já mencionados, e que serve para determinar a remessa dos autos ao tribunal ad quem. 
 
O prazo de interposição é de 10 (dez) dias, mesmo prazo para as contrarrazões, contados da intimação da 
sentença, e não da juntada aos autos da intimação (art. 42). 
 
Por motivos que não convém delinear nesse estudo, pretendeu a lei houvesse exigir a presença de advogado 
para a interposição desse recurso (art.41, parágrafo 2°), talvez como forma de se delimitar dificuldades para 
a revisão do julgado e retardar o transito em julgado, talvez pelo motivo louvável de se evitar prejuízos à 
parte, que poderia ter dificuldade em elaborar a peça técnica recursal, demonstrando o equívoco da decisão. 
 
Em primeira instância não se contam custas processuais na seara dos Juizados Especiais (art. 55), porém, 
pretendendo a parte modificar o resultado da demanda, deverá antecipar o valor das custas inerentes e mais 
o preparo recursal (art. 42). 
 



  
Tratando-se de pessoa pobre na forma da lei, ao contrário de entendimento diverso, com a devida vênia 
temos que não há qualquer necessidade da parte autora pleitear na petição inicial os benefícios da justiça 
gratuita, assim como o réu na contestação, pois a necessidade de tal pedido somente exsurge a partir do 
momento em que a parte pretende recorrer. Ademais a Lei 1060/50 preconiza que o pedido de justiça 
gratuita pode ser formulado a qualquer tempo, no ‘curso da ação’[6], cujo processamento não se dá em 
apartado, senão nos próprios autos. 
 
Tais exigências (assistência por advogado e pagamento de custas) revelam nítido propósito do legislador em 
desestimular a interposição de recursos, mas que reafirmamos, tais motivações não nos interessam 
momentaneamente o presente estudo. 
 
O juízo prévio de admissibilidade é realizado pelo próprio Juízo recorrido, a quo, tão-logo seja ele interposto, 
e comporta reexame pela Turma Recursal. O recurso tem efeito apenas devolutivo, podendo ser postulado 
o efeito suspensivo, se a execução imediata do julgado puder causar ao sucumbente, dano irreparável ou de 
difícil reparação (art. 43). 
 
Caso seja negado seguimento ao recurso ou rejeitado o pedido de justiça gratuita, o interessado pode-se 
valer do recurso de Agravo ou Mandado de Segurança. 
 
Como já demonstrado, a sentença de primeiro grau não impõe ao vencido o ônus da sucumbência, 
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em grau de recurso, no entanto, o recorrente vencido arcará 
com as custas e honorários advocatícios, que serão fixados pela Turma Recursal, de 10% a 20% do valor da 
condenação ou do valor corrigido da causa, nos termos do art.55[7]. 
 
Importa reconhecer que somente o Recorrido vencedor poderá obter a verba sucumbencial de honorários 
advocatícios, caso contrário, ainda que o recorrente seja parcialmente vencedor estará dispensado desse 
pagamento, nos termos do citado art. 55, pois “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de 
advogado”. 
 
Embargos de declaração 
Parte da doutrina entende que não se trata de recurso propriamente dito, pois seu objetivo é apenas 
complementar uma decisão eivada de vício de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida (art. 48 da Lei 
9099/ 95). 
 
Esses Embargos diferem-se daquele do Código de Processo Civil, na medida em que, nestes, cabem em caso 
de ‘dúvida’[8], situação não preconizada naquele e, também, o prazo do recurso principal é apenas suspenso 
na seara dos Juizados Especiais, enquanto que, naquele, o prazo do recurso principal é interrompido. 
 
Os embargos de declaração são oferecidos no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência da decisão e, 
uma vez recebidos, suspendem (e não, interrompem) o prazo recursal, que, após a ciência da decisão dos 
embargos, volta a fluir pelo prazo eventualmente restante (art.49 e 50). 
 
Recurso adesivo 
Não é cabível. Enunciado 88, Fonaje - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de 
expressa previsão legal (Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC). 
 



  
Tem-se admitido que questões de ordem pública tais como termo inicial da incidência de correção monetária 
e juros legais podem ser suscitadas em preliminar de contrarrazões, pois essas questões podem ser 
declaradas de ofício pelo julgador, mas mesmo assim, não se trata de recurso adesivo. 
 
Acórdão 
Não há previsão de recurso específico contra o Acórdão proferido pela Turma Recursal, senão os Embargos 
de Declaração (art. 48), como forma de se corrigir eventuais vícios de obscuridade, omissão, contrariedade 
e dúvida. 
 
Subsunção ao Tribunal de Justiça Estadual 
Apreciado o recurso cível pela Turma Recursal, não há lugar para reexame pelo Tribunal de Justiça. Em 
acórdão de 1993, o Superior Tribunal de Justiça já reconhecia não ter o Tribunal Estadual competência 
originária, nem recursal, para rever as decisões do Colégio Recursal do, então, Juizado de Pequenas 
Causas[10], matéria pacífica e que dispensa maiores comentários. 
 
Recurso Especial 
Não é cabível, a teor da súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça: "Não cabe recurso especial contra 
decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais". 
 
Sua interposição, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, só é admissível, quando a decisão recorrida 
for proferida em única ou última instancia, por Tribunais. Ora, as Turmas Recursais não constituem Tribunal, 
senão mero órgão colegiado, não sendo possível, portanto, a utilização deste expediente recursal. 
 
Há, porém, a possibilidade do STJ determinar uma ordem de natureza cautelar que afeta todo o trâmite da 
ação perante os Juizados Especiais. É que subsistindo dúvida quanto a competência para apreciar 
determinada matéria, submetida ao crivo do STJ por intermédio de conflito positivo ou negativo entre 
determinado Juizado e a Justiça Comum de outra unidade da federação, p.ex, o E. STJ poderá determinar 
medida de natureza cautelar e suspender todos os processos em trâmite perante os Juizados Especiais até 
que o conflito de competência seja dirimido. 
 
Mas essa hipótese não se trata de recurso, senão mera conseqüência de natureza cautelar proveniente de 
uma decisão proferida em sede de conflito de competência. 
 
Malgrado entendimento em sentido contrário, cuja posição orienta a possibilidade da utilização desse 
remédio recursal sob pena de ofensa ao princípio da isonomia[11], encontra-se hoje pacífico o entendimento 
de inadmissibilidade de recurso especial na seara dos Juizados Especiais: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ÓRGÃO DO 
SEGUNDO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 203 DO STJ. 1. A matéria encontra-se devidamente 
consolidada no verbete sumular nº 203 desta Casa, cujo teor enuncia: "Não cabe recurso especial contra 
decisão proferida por órgão de 2º grau dos Juizados Especiais". 2. Agravo regimental improvido” (AgRg no 
Ag 786640/SP; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2006/0138314-0) 
 
Recurso Extraordinário 
Quanto ao recurso extraordinário, cujo objetivo é preservar a ordem constitucional, tem sido admitida sua 
interposição contra decisões preferidas pelas Turmas Recursais, pois não se poderia deixar de submeter ao 
STF, questões em que houvesse a possibilidade de violação da norma constitucional, e, ao contrário do que 
acontece com o recurso especial, o legislador constituinte não especificou qual o órgão responsável pelas 



  
decisões que seriam objeto de recurso extraordinário, pelo que, podem ser elas oriundas das Turmas 
Recursais dos Juizados Especiais. 
 
Seu processamento, prazo e demais requisitos são os mesmos do Código de Processo Civil (art. 541 e 
seguintes). 
 
Súmula 640, do STF: "É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas 
causas de alçada, ou por Turma Recursal de juizado especial cível e criminal." 
 
Caso seja negado seguimento ao recurso é cabível Agravo do 557 do Código de Processo Civil, nos termos 
do Enunciado 15 do Fonaje, mas sem efeito suspensivo, de maneira que o processo principal é remetido ao 
Juizado de origem para processamento do cumprimento provisória da sentença. 
 
AÇÃO RESCISÓRIA 
É incabível, nos termos do art. 59 da Lei dos Juizados Especiais: “não se admitirá ação rescisória nas causas 
sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.” 
 
Para os casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder cabe o Mandado de Segurança e até mesmo a 
hipótese do parágrafo único do art. 48 da citada lei: “os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.” 
 
Principais enunciados do FONAJE em matéria recursal 
 
ENUNCIADO 15 - Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 
544 e 557 do CPC. (Modificado no XXI Encontro – Vitória/ ES). 
 
ENUNCIADO 62 - Cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o 
habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais. 
 
ENUNCIADO 7 - A sentença que homologa o laudo arbitral é irrecorrível. 
 
ENUNCIADO 102 - O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento 
a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou 
jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a 
Turma Recursal, no prazo de cinco dias (aprovado no XIX Encontro – Aracaju/SE) 
 
ENUNCIADO 103 - O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá dar provimento 
a recurso se a decisão estiver em manifesto confronto com Súmula do Tribunal Superior ou Jurisprudência 
dominante do próprio Juizado, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias 
(aprovado no XIX Encontro – Aracaju/SE) 
 
ENUNCIADO 124 - Das decisões proferidas pelas Turmas Recursais em mandado de segurança não cabe 
recurso ordinário. (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES) 
 
ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula 
na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de 
interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES) 
 
 



  
RECURSOS ESPECIAL E RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS – CARACTERÍSTICAS COMUNS 
 
Tem por objetivo permitir o reexame apenas da matéria de direito, ao contrário dos recursos comuns, em 
que se admite o exame dos fatos e do direito. 
 
Para sua interposição, não basta que o interessado tenha sofrido sucumbência. É preciso que a situação se 
enquadre naquelas hipóteses específicas de admissibilidade, estabelecida na CF. 
 
Características comuns: 

a) Exigem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias 
b) Não são vocacionados à correção da injustiça do julgado recorridos 
c) Não servem para a mera revisão da matéria de fato 
d) Apresentam sistema de admissibilidade desdobrado ou bipartido, com uma fase perante o Tribunal 

a quo e outra perante o ad quem. 
e) Os fundamentos específicos de sua admissibilidade estão na CF e não no CPC 
f) A execução que se faça na sua pendência é provisória. 

 
É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão 
impugnada. Se havia algum recurso ordinário e ele não foi interposto, a decisão terá transitada em julgado, 
inviabilizando o uso do RE e do REsp. 
 
Há uma diferença importante entre o recurso especial e o extraordinário, no que se refere ao órgão onde 
tenha sido proferida a decisão atacada. O recurso especial só cabe contra decisão de única ou última 
instância. Os recursos no Juizado Especial Civil, apreciados pelo colégio recursal, composto por juízes da 
primeira instancia, não pode ser qualificado como Tribunal, assim, não se admite recurso especial contra 
suas decisões mas sim recurso extraordinário. 
 
Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento, valendo o mesmo 
para o recurso extraordinário. 
 
Uma segunda característica comum é que sua função é distinta dos outros recursos, pois eles não constituem 
um novo meio de impugnação, mas recursos com uma finalidade específica. A do extraordinário é preservar 
e guardar a CF de eventuais ofensas a ela perpetradas, e a do recurso especial, preservar a lei federal e 
uniformizar a sua interpretação. 
 
Não basta que a parte tenha sucumbido, e aponte uma injustiça na decisão. É preciso que ela enquadre sua 
situação entre aquelas típicas, dos art. 102 e 105 da CF, e que a questão constitucional, ou federal tenha sido 
prequestionada. 
 
Para simples reexame da prova não cabe recurso extraordinário. 
A simples interpretação de cláusula contratual não permite os recursos excepcionais, porque diz respeito a 
verificação da vontade das partes no momento da contratação, e isso é matéria fática e não jurídica. E à 
convenção, não à ordem jurídica, cuja proteção é o objetivo daqueles recursos. 
 
Não constituí matéria de fato, mas de direito, a valoração jurídica das provas, quando a decisão nega 
qualquer efeito à adequação, como a perícia contábil. A valoração da prova refere-se ao valor jurídico desta, 
sua admissão ou não em face da lei que a disciplina, podendo ainda ser a contrariedade a princípio ou regra 
jurídica do campo probatório, questão unicamente de direito, passível de exame no STJ. 



  
 
Sistema de admissibilidade: eles são interpostos no órgão de origem, a quem compete realizar o prévio juízo 
de admissibilidade, mediante petição, na qual devem apontar: 1) a exposição de fato e de direito, 2) a 
demonstração do cabimento do recurso interposto, 3) as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. 
Caso se entenda que o acórdão recorrido viola a CF e lei federal, deverão ser apresentados o recurso especial 
e o extraordinário simultaneamente. Se só um deles por interposto, haverá preclusão consumativa para a 
interposição do outro. Haverá no entanto duas petições diferentes, cada qual acompanhada das respectivas 
razões. Apresentado o recurso, a parte contrária será intimada para oferecer suas contrarrazões no prazo 
de 15 dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. 
 
Sistema dúplice de admissibilidade: compete ao tribunal de origem realizar um prévio exame, não admitindo 
o recurso que não preenche os requisitos de admissão. Nisso, se distinguem dos ordinários, em que o juízo 
de admissibilidade é feito exclusivamente pelo órgão ad quem. 
 
O art. 1033 dispõe que se o STF considerar como reflexa a ofensa à CF afirmada no recurso extraordinário, 
por pressupor a revisão da interpretação da lei federal ou de tratado, remete-lo-a ao STJ para julgamento 
como recurso especial. 
 
O acórdão proferido pelo STJ opu STF, no julgamento do recurso, substitui o da instancia inferior, salvo se o 
fundamento do recurso for error in procedendo, caso em que haverá anulação da decisão recorrida. 
 
Ambos são desprovidos de efeitos suspensivos. O que faz com que a decisão proferida pelas instancias 
inferiores seja desde logo eficaz, admitindo execução provisória. 
 
Prequestionamento – para que determinada questão constitucional ou legal possa ser oportunamente 
objeto de RE ou REsp, a parte deve suscita-la nas instancias ordinárias, para que possa ser decidida. Se as 
instâncias inferiores não examinarem a questão, apesar de ela ter sido suscitada pelo interessado, caber-
lhe-a opor embargos de declaração, postulando que a omissão seja suprida. Embargos de declaração 
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter prolatório. Sem a oposição de 
embargos a respeito da questão omissa, não haverá o prequestionamento, e o RE ou REsp não será admitido. 
 
O entendimento dominante é o de que os recursos excepcionais não são dotados de efeito translativo, e seu 
âmbito de conhecimento é restrito àquilo que tenha sido prequestionado. 
 
RECURSO ESPECIAL 
 
Sua finalidade é permitir o controle de legalidade das decisões dos tribunais estaduais e da Justiça Federal, 
bem como promover a uniformidade de interpretação do direito federal. 
 
É requisito indispensável que a causa tenha sido decidida em única ou última instancia pelos TRFs ou 
tribunais estaduais. Não se admite recurso especial contra acórdão prolatados no Juizado Especial Civel, que 
não provem de um tribunal mas de um órgão colegiado. Também não comportam aqueles acórdãos contra 
os quais, ainda, cabe outro recurso. 
 
Cabimento  
 
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais 
Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 



  
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 
 
O “contrariar” é mais abrangente que negar, pois inclui não só afrontar a lei , mas interpreta-la de forma que 
não seja mais adequada. 
 
Na situação “b”, entende-se que houve afronta direta à lei federal, e apenas reflexa ou indireta à constituição 
federal. Por isso, não é cabível o recurso extraordinário, que pressupõe frontal e direta, mas apenas o recurso 
especial. É diferente quando, no mesmo acórdão, houver parte da decisão que ofenda a constituição e parte 
que ofenda a lei federal, na qual será necessária a interposição simultânea de ambos os recursos. 
 
Na situação “c”, trata-se de hipótese de cabimento de recurso especial fundada em divergência 
jurisprudencial. É requisito que eles provenham de tribunais diferentes, sendo que a divergência de julgados 
do mesmo tribunal não enseja recurso especial. É também preciso que a divergência seja atual. O recorrente 
deve demonstrar em suas razões de recurso, de forma analítica, onde reside a divergência na interpretação 
da lei federal, transcrevendo o trecho do acórdão paradigma e o trecho do acórdão recorrido onde isto teria 
verificado. 
Também a hipótese “c” é preciso que tenha havido prequestionamento. Do contrário, se a questão nem 
tiver sido ventilada, não se poderá dizer que houve divergência com a decisão paradigma. 
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
 
É o meio pelo qual as ofensas à CF são levadas ao conhecimento do STF, em controle difuso. 
 
A repercussão geral deve ser demonstrada preliminarmente, do qual constitui condição de admissibilidade. 
Deve considerar a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político e social, 
que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. A repercussão geral transmite a ideia de que a questão 
constitucional deva refletir não apenas o interesse das partes, mas também de um grande número de 
pessoas, que afete a vida de uma faixa substancial da sociedade. 
 
Haverá ainda repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão contrário à súmula ou a 
jurisprudência dominante do tribunal ou que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei 
federal. 
 
A não admissão do recurso por falta de repercussão geral depende de 2/3 dos membros do STF, ou seja, 08 
ministros votarem contra. A inexistência de repercussão geral terá de ser reconhecida por pelo menos 08 
ministros. 
 
Repercussão geral – se não apresentar, corre a pena de o recurso ser indeferido de plano. 
 
Quando a repercussão geral for reconhecida, o relator determinará a suspensão do processamento de todos 
os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território 
nacional. O recurso com repercussão geral reconhecida deve ser julgado dentro de 01 ano e terá preferência 
sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. 
 
Hipóteses da cabimento 
 



  
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a 
decisão recorrida: 
 
a) contrariar dispositivo desta Constituição; 
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.  
 
§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada 
pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.  
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e 
efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. 
§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 
somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 
 
A decisão que não der a CF, a melhor interpretação ensejará a interposição do recurso extraordinário, ainda 
que a dada seja razoável, porque haverá contrariedades. 
 
Situação “b”, consiste em meio pelo qual o STF efetiva o controle difuso de constitucionalidade de lei federal 
ou tratado. Não cabe o recurso extraordinário se a decisão judicial reconheceu a constitucionalidade da lei 
ou do tratado, mas apenas se foi reconhecida a inconstitucionalidade. Mas não se dor de direito local, como 
resulta da Sumula 280 do STF: Por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário. 
 
Situação “d”, a finalidade do recurso continua sendo a preservação da CF, pois a decisão que der pela 
validade da lei local em detrimento da federal viola o regime hierárquico estabelecido pela CF. 
 
Recursos repetitivos 
Caberá ao presidente ou ao vice presidente do tribunal, quando verificar que há uma multiplicidade de 
recursos extraordinários ou especiais versando sobre idênticas questões de direito, selecionar, dois ou maos, 
os mais representativos da controverncia. Ele fará uma seleção de pelo menos dois recursos que sejam 
adminissiveis e em que a questão jurídica repetida seja abordada de maneira mais detalhada, pelo mais 
numerosos angulos, para que o julgamento destes recursos seja afetado na forma do art. 1036, e possa 
servidr de paradigma, repercutindo sobre o julgamento dos demais. 
 
Além disso, a escolha feita pelo presidente do tribunal de origem não vinculará o relator, que poderá, para 
fins de afetação, selecionar outros paradigmas. 
 
Apenas os paradigmas serão admitidos e enviados ao Tribunal Superior. Os demais recursos que versam 
sobre a mesma questão jurídica ficarão suspensos no tribunal de origem. O relator determinará a suspensão 
de todos os processos, individuais e coletivos, mesmo os ainda não sentenciados. É que o julgamento 
proferido no recurso repetitivo terá eficácia vinculante sobre todos os processos em curso no território 
nacional, cabendo reclamação contra a decisão que não a observar, desde que esgotada as instancias 
ordinárias. A determinação de suspensão é obrigatória. 


