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Olá, aqui é Ricardo Torques, professor de Direito Processual Civil do 
Estratégia Concursos. Neste PDF, apresento a vocês um resumo 
completo sobre o assunto recursos apenas com a parte que será 
cobrada no concurso do TJSP.  

Não se trata de material completo. O foco é resumir os principais 
pontos para você utilizar nas revisões ou na semana de véspera de 
provas. Importante dizer que o assunto é repleto de detalhes, prazos 
e exceções, comumente explorados pelo examinador. Vale muito a 

pena você ter esse material impresso, contigo. Sempre que possível revise-o.  

Antes de iniciar, gostaria de fazer dois convites: 

Será um prazer tê-lo em nosso canal gratuito do Telegram. 

https://t.me/dpcparaconcursos 

Nesse canal, atualizo você de tudo o que é relevante no mundo do Direito Processual Civil para 
Concursos. 

Segundo, será um prazer tê-lo em meu Instagram: 

https://www.instagram.com/proftorques/ 

Lá divulgo questões comentadas, mapas mentais, pequenos resumos. Acompanhe nosso trabalho 
no Telegram e no Instagram. Acredito que você irá gostar "#$% 
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RESUMO COMPLETO DE RECURSOS 

1 - TEORIA GERAL DOS RECURSOS 

m O recurso constitui instrumento voluntário utilizado pela parte para reformar, invalidar, integrar 
ou esclarecer a decisão a quo. 

m Trata-se de uma faculdade e um ônus processual ao mesmo tempo (natureza jurídica): 

Ä faculdade, pois trata da possibilidade outorgada à parte para revisar o conteúdo da 
decisão; 

Ä ônus por constituir meio necessário para quem pretender alterar a decisão (caso contrário, 
coisa julgada). 

m O recurso é manifestação do princípio do duplo grau de jurisdição. 

m O recurso diferencia-se: 

Ä de ações autônomas (ação rescisória, que desconstitui sentença já transitada em julgado); 
e 

Ä de sucedâneos recursais (remessa necessária, que constitui condição de eficácia da 
sentença, ou pedido de reconsideração). 

1.1 - Pressupostos recursais 

m Os pressupostos recursais são requisitos formais, analisados no juízo de admissibilidade do 
recurso, que implicam, caso algum deles esteja ausente, a não admissão do recurso. 

m Os pressupostos dividem-se em: 

Ä intrínsecos: 

- cabimento/adequação: ato impugnado suscetível de ataque; 

- legitimidade: parte vencida, terceiro prejudicado e MP, como parte ou na qualidade 
de fiscal da ordem jurídica (o amicus curiae pode ingressar apenas com embargos de 
declaração e IRDR); 
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- interesse: demonstração da necessidade de ajuizamento do recurso e a adequação 
do expediente recursal escolhidos; 

- inexistência de: 

§ fato impeditivo: parte proibida de falar nos autos (ex. abuso processual e 
litigância de má-fé) e desistência; e 

§ extintivo: renúncia e aquiescência à decisão. 

Ä requisitos extrínsecos: 

- tempestividade recursal: prazo (em regra, 15 dias); 

- regularidade formal: exigências formais para que possa ser admitido; 

- preparo: pagamento das custas processuais incidentes sobre aquela espécie 
recursal, e a respectiva comprovação no ato de interposição recursal. 

1.2 - Renúncia versus Desistência 

m No caso de denúncia, a parte abre mão da faculdade de recorrer, por intermédio de petição ou 
em audiência. 

Ä Trata-se de manifestação anterior ao exercício do recurso.  

m No caso de desistência, a parte manifesta vontade de não prosseguir com o recurso. 

Ä Trata-se de manifestação posterior ao recurso interposto. 

m Ambos: 

Ä constituem ato unilateral (independem de aquiescência da parte contrária); 

Ä não dependem de homologação; e 

Ä têm como efeito o trânsito em julgado. 

1.3 - Disposições Gerais 

m O CPC prevê as seguintes espécies recursais: 

Ä apelação; 
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Ä agravo de instrumento; 

Ä agravo interno; 

Ä embargos de declaração; 

Ä recurso ordinário; 

Ä recurso extraordinário; 

Ä agravo em recurso especial ou extraordinário;  

Ä embargos de divergência. 

m A interposição do recurso poderá implicar em diferentes efeitos. 

Ä Pelo efeito devolutivo, entende-se que a matéria impugnada será devolvida ao 
conhecimento do tribunal (tantum devolutum quantum appellatum).  

- O efeito devolutivo pode ser analisado quanto a sua extensão e profundidade. 

§ Em relação à extensão, temos a delimitação do objeto do recurso pela parte 
recorrente (horizontal); 

§ Em relação à profundidade, temos a possibilidade de reanálise de todas as questões 
suscitadas ou de ordem pública (vertical). 

Ä Pelo efeito translativo, entende-se a possibilidade de reanálise a qualquer tempo de 
matérias cognoscíveis de ofício, ainda que não tenham sido analisadas pelo juiz ou alegadas 
pela parte. 

Ä Pelo efeito suspensivo, entende-se o impedimento a produção de efeitos da decisão 
atacada enquanto estiver pendente o julgamento do recurso. 

- O efeito suspensivo pode ser: 

§ ope legis: quando expressamente previsto na legislação. 

§ ope judicis: concedido pelo relator quando houver: 

> risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e 
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> demonstração de probabilidade de provimento do recurso. 

Ä Pelo efeito substitutivo, tem-se que o julgamento do recurso substituirá os efeitos da 
decisão anterior. 

Ä Pelo efeito obstativo, entende-se o recurso impede o trânsito em julgado da decisão 
recorrida. 

Ä Pelo efeito regressivo, extrai-se a possibilidade de o juiz prolator da decisão recorrida 
(sentença ou interlocutória) “voltar atrás” e modificar a sentença, retratando-se. 

Ä Pelo efeito expansivo, o recurso terá efeito para além dos limites das partes (subjetivo) e 
de outros atos processuais ao longo do processo (objetivo). 

m Possuem legitimidade para recorrer: 

Ä a parte vencida; 

Ä o terceiro prejudicado; ou 

Ä o Ministério Público (como parte ou como fiscal da ordem jurídica). 

m Recorre-se de sentença e decisões interlocutórias. Não cabe recurso de despacho. 

m Em relação à contagem do prazo para recorrer: 

Ä se a decisão for proferida em audiência, considera-se intimada a parte no ato; 

Ä se proferida a decisão e as partes forem intimadas por carta registrada, considera-se o 
dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do aviso de recebimento; 

Ä se proferida a decisão e as partes forem intimadas por oficial de justiça, considera-se dia 
do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido; 

Ä se proferida a decisão e as partes forem intimadas por ato do escrivão ou do chefe de 
secretaria, considera-se intimada na data de ocorrência da citação ou da intimação; 

Ä se proferida a decisão e as partes forem intimadas por edital, considera-se dia do começo 
do prazo o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz; 
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Ä se proferida a decisão e as partes forem intimadas de forma eletrônica, considera-se dia 
do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao 
término do prazo para que a consulta ocorra. 

Ä se proferida a decisão e as partes forem intimadas por cumprimento de carta (precatória, 
de ordem ou rogatória), considera-se o dia do começo do prazo a data de juntada da carta 
aos autos de origem devidamente cumprida. 

1.4 - Recurso Adesivo 

m O recurso adesivo não é espécie recursal, mas forma de serem interpostos os seguintes recursos: 

Ä recurso de apelação; 

Ä RExt; 

Ä REsp. 

m O recurso adesivo deve ser dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora 
interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder. 

Ä O recurso adesivo não será conhecido se houver desistência do recurso principal ou se ele for 
considerado inadmissível. 

1.5 - Preparo 

m O preparo constitui o valor devido a título de custas e de porte e de remessa (esse último não 
é exigido, caso se trate de recurso for eletrônico). 

Ä São dispensados do preparado:  

- MP; 

- administração Direta (União, DF, Estados e Municípios); 

- autarquias; e 

- beneficiário da gratuidade de Justiça. 

Ä Consequência em caso de não pagamento ou de insuficiência: 
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- não pagamento do preparo no prazo: a parte será intimada para pagar o preparo 
em dobro, sob pena de deserção; 

- pagamento a menor: a parte será intimada para complementar o preparo no prazo 
de 5 dias, sob pena de deserção. 

Ä Não admissão do recurso por falta de preparo poderá ser relevada quando a parte demonstrar 
a impossibilidade de efetuar o preparo (reconhecido esse justo motivo, a parte será intimada para, 
no prazo de 5 cinco dias, efetuar o preparo); 

Ä O equívoco no preenchimento da guia também não gerará deserção (sanar o vício, no prazo de 
5 dias, em caso de dúvida). 

Ä Independem de Preparo: 

- embargos de declaração; 

- agravo em REsp e RE; 

- embargos infringentes na LEF; 

 - recursos do ECA. 

2 - APELAÇÃO 

m A apelação é o recurso que se interpõe das sentenças dos juízes de primeiro grau de jurisdição 
para levar a causa ao reexame dos tribunais de segundo grau, visando à obtenção de uma reforma 
total ou parcial da decisão impugnada, ou mesmo a sua invalidação. 

m Cabe apelação de: 

Ä de sentença; e 

Ä de decisões interlocutórias das quais não cabe agravo de instrumento. 

m Como regra, não há juízo de retratabilidade, exceto: 

Ä indeferimento de inicial 

Ä improcedência liminar do pedido  
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Ä sentenças terminativas 

m O prazo para interpor recurso de apelação é de 15 dias. 

m Admite-se interposição na forma adesiva. 

m Com a chegada no tribunal, o relator: decide monocraticamente ou elabora voto. 

Ä Poderá o relator decidir monocraticamente ao: 

- não admitir o recurso por ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso 
ou quando prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente os fundamentos 
da decisão recorrida. 

- negar provimento a recurso que for contrário: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal que faça parte o relator; 

b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 
repetitivos; 

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas (IRDR) ou de assunção de competência; 

- depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se 
a decisão recorrida for contrária: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal que faça parte o relator; 

b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos 
repetitivos; 

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 
repetitivas (IRDR) ou de assunção de competência. 

* da decisão monocrática cabe agravo interno. 

Ä elaborar seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado do tribunal. 

m O recurso de apelação tem efeito apenas devolutivo, como regra. Exceções: 
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Ä homologação de divisão ou demarcação de terras; 

Ä condenação em alimentos; 

Ä extinção do processo sem resolução de mérito; 

Ä improcedência dos embargos; 

Ä procedência de pedido de instituição de arbitragem; 

Ä confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória; 

Ä decreto de interdição. 

m O recurso de apelação é dotado de efeito devolutivo, de modo que todas as questões suscitadas 
e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo 
impugnado (profundidade). 

m Admite-se o julgamento desde logo da apelação “madura” quando: 

Ä decisão sem o conhecimento do mérito; 

Ä decreto de nulidade da sentença por incongruência; 

Ä omissão do juízo “a quo”; ou 

Ä falta de fundamentação. 

3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

m O agravo de instrumento é o recurso adequado para atacar decisões interlocutórias proferidas 
no curso do processo. 

m Hipóteses de cabimento: 

Ä tutelas provisórias; 

Ä mérito do processo, que não põe fim ao processo; 

Ä rejeição da alegação de convenção de arbitragem; 
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Ä incidente de desconsideração da personalidade jurídica; 

Ä rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; 

Ä exibição ou posse de documento ou coisa; 

Ä exclusão de litisconsorte; 

Ä rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; 

Ä admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; 

Ä concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; 

Ä redistribuição do ônus da prova; 

Ä decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento 
de sentença, no processo de execução e no processo de inventário; 

Ä outros casos expressamente referidos em lei. 

m Na formação do agravo de instrumento, para além da petição existem: 

Ä peças obrigatórias: 

- petição inicial; 

- petição que ensejou a decisão agravada; 

- decisão agravada; 

- certidão de intimação das partes da decisão agravada ou outro documento que 
comprove a tempestividade; e 

- procurações outorgadas aos advogados das partes. 

Ä peças facultativas + declaração: a parte poderá juntar outras peças e deverá declarar se 
não existir nos autos algumas das peças obrigatórias. 

m Não há preclusão consumativa pela não juntada de algum dos documentos obrigatórios. A parte 
deve ser intimada para se manifestar. 
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m A interposição do recurso ocorre diretamente no tribunal. 

m Faz-se necessária a informação do juízo “a quo” da interposição, devendo ser observada a 
seguinte regra: há uma obrigatoriedade de informar o juízo de origem da interposição do agravo, 
mas a inadmissibilidade do recurso por falta de comunicação depende de provocação da parte 
agravada. 

1ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal e comunica o juízo na origem. 
Nesse caso, se presentes os requisitos, o agravo será admitido. Nada poderá fazer a parte 
contra quem se agravou. 

2ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na origem 
e a parte agravada nada alega. Nesse caso, devido à inércia do agravado, o recurso de 
agravo de instrumento será admitido (se presentes os demais requisitos). 

3ª hipótese: uma das partes agrava diretamente no tribunal, não comunica o juízo na origem 
e a parte agravada prova a não comunicação no prazo de 3 dias. Nesse caso, o recurso de 
agravo de instrumento não será admitido. 

m O agravo será direcionado a um relator que poderá: 

Ä não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado 
especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 

Ä improvê-lo de forma liminar, que implica negar provimento a recurso que for contrário: 

a) à súmula do STF, do STJ ou do próprio tribunal; 

b) ao acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos; 

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou 
de assunção de competência; 

Ä caso não e não verificar uma das hipóteses acima, terá prazo de 5 dias para: 

- atribuir efeito suspensivo ao recurso; 

- analisar eventual requerimento de antecipação de tutela; 

- determinar a intimação do agravado para apresentar a contraminuta no prazo de 15 
dias; 
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- determinar a intimação do Ministério Público para que, na qualidade de fiscal da 
ordem jurídica, se manifeste no prazo de 15 dias. 

4 - AGRAVO INTERNO 

m Trata-se de expediente recursal utilizado para se insurgir contra decisões interlocutórias do 
relator de processos que tramitam em tribunais. 

m O agravo interno se submete ao prazo de 15 dias. 

m Admite-se juízo de retratação do juízo monocrático. 

m Impõe-se multa em caso de agravo interno manifestamente inadmissível por todo o colegiado 
(unânime). 

Ä Nesse caso, impõe-se multa de 1 a 5% sobre o valor atualizado da causa; 

Ä A multa reverte em favor da parte agravada. 

Ä O pagamento da multa é condicionante para interposição de outros recursos. 

5 - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO 

m O agravo em recurso especial e extraordinário é expediente voltado a forçar a admissibilidade 
do RE ou REsp no juízo “ad quem”. 

m Não será admissível o agravo: 

Ä se a decisão estiver fundamentada em regime de repercussão geral; ou 

Ä se a decisão estiver fundada no julgamento de recursos repetitivos. 

m O agravo em REsp ou RE será interposto no prazo de 15 dias. 

m Interposto perante o Presidente ou vice-Presidente do Tribunal, determina-se a intimação do 
agravo para contraminuta no prazo de 15 dias. 

m Se negativo o juízo de retratação, será determinado o envio dos autos ao STF/STJ. 
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m O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou 
extraordinário, assegurada, neste caso, a sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no 
regimento interno do tribunal respectivo. 

6 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

m Os embargos de declaração não têm por finalidade cassar ou reformar a decisão proferida. 
Pretende-se esclarecer, integrar, corrigir e completar a decisão prolatada 

m O prazo para embargos é de 5 dias. 

m Cabe embargos de declaração de sentenças e decisões interlocutórias, para: 

Ä esclarecer obscuridade: falta clareza na redação da decisão, afetando a compreensão da 
ideia exposta. 

Ä eliminar contradição: há duas ou mais proposições ou enunciados inconciliáveis na 
sentença. 

Ä suprir omissão: verificação de omissão na análise de algum dos pedidos formulados. 
Considera-se omissa a decisão: 

- que deixar de se manifestar em relação a teses trazidas por uma das partes em 
julgados de casos repetitivos ou de incidentes de assunção de competência. 

- quando faltar fundamentação, se: 

a) apenas indicar, reproduzir ou parafrasear o ato normativo sem relacioná-lo 
com as questões a serem decididas. 

b) empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar a incidência no 
caso concreto. 

c) invocar motivos genéricos, que possam justificar qualquer outra decisão no 
processo. 

d) não enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes capazes de 
contrariar a tese adotada pelo julgador. 
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e) apenas fizer referência a determinado precedente ou súmula, sem 
demonstrar que o caso concreto se amolda aos fundamentos do julgado ou 
súmula. 

f) pelo contrário, deixar de seguir súmula, jurisprudência ou precedentes 
invocados pela parte sem demonstrar a inaplicabilidade ao caso concreto ou a 
superação do entendimento anteriormente adotado. 

Ä corrigir erro material 

m Oposto o recurso de embargos de declaração, o prazo para interposição de outros recursos é 
interrompido e, após o julgamento, o prazo será integralmente devolvido à parte para 
apresentação do recurso. 

m Lembre-se: são 5 dias para:  

Ä opor os embargos de declaração; 

Ä a parte contrária se manifestar quanto aos embargos opostos (se infringentes); 

Ä o magistrado julgar os embargos. 

m A decisão será: 

Ä colegiada, quando impugnada a decisão do tribunal 

Ä monocrática, quando impugnada a decisão do juízo ou no caso de decisão monocrática 
no tribunal. 

m Há possibilidade de utilização dos embargos de declaração com intuito de prequestionamento: 

Ä Para que o REsp ou RE sejam conhecidos, deve constar pré-análise e julgamento prévio 
pelos tribunais de segunda instância da matéria que se pretende recorrer. 

Ä A mera interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a 
matéria, independentemente de rejeição dos embargos pelo tribunal de segundo grau. 

m Os embargos de declaração tem efeito suspensivo (ope legis) como regra. 

Ä A parte recorrente poderá requerer tal efeito (ope judicis) se: 



RESUMO COMPLETO DE RECURSOS P/ TJSP 
Estratégia Concursos 
Prof. Ricardo Torques 
 

 

  
16 
16 

Perfil do Instagram: @proftorques 
Canal Gratuito do Telegram: t.me/dpcparaconcursos 

- demonstrar a probabilidade de provimento do recurso; ou 

- relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 

m Os embargos de declaração protelatórios, impõem aplicação de multa na seguinte proporção: 

1ª interposição: multa de até 2% 

2ª interposição: multa de até 10% 

3ª interposição: inadmissibilidade imediata 

Ä O valor da multa é calculado sobre o valor atualizado da causa, cujo valor arrecadado é 
revertido em favor da parte contrária. 

m Há, ainda, possibilidade de embargos de declaração atípicos (modificativos ou com efeitos 
infringentes): 

Ä Ao efetuar o esclarecimento, a complementação ou a correção de erro material em sede 
de embargos de declaração, há a possibilidade de que decorra alguma alteração no bojo 
daquilo que foi decidido, hipótese excepcional em que os embargos terão efeitos 
infringentes. 

Ä Há necessidade de intimar o embargado para complementar as razões (no prazo de 15 
dias) e a parte contrária para se manifestar (prazo de 5 dias). 

-- 

É isso, nas páginas acima, você leu um resumo completo de recursos para o concurso do TJSP. 

Espero que tenha gostado. 

Todo feedback será muito bem-vindo. Você pode me encontrar nos canais abaixo: 

https://t.me/dpcparaconcursos 

https://www.instagram.com/proftorques/ 

Forte abraço, 

Prof. Ricardo Torques 
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