PROF. MURILLO GUTIER
murillo@gutier.adv.br

CPC DE 2015

UBERABA – MG | ABRIL DE 2018

RECURSOS – ESQUEMAS – PROF. MURILLO GUTIER | murillo@gutier.adv.br

Sumário
1. TEORIA GERAL DOS RECURSOS ....................................................................................................... 2
2.

APELAÇÃO ..................................................................................................................................... 11

3.

AGRAVO DE INSTRUMENTO | Ag. ................................................................................................. 16

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU EMBARGOS DECLARATÓRIOS ................................................. 22

5.

AGRAVO INTERNO ......................................................................................................................... 24

6.

AGRAVO CONTRA A INADMISSIBILIDADE DO REsp e RE | Art. 1.042 ........................................... 26

7.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - EDIV............................................................................................. 27

8.

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - ROC............................................................................ 27

9.

RECURSO ESPECIAL – Resp ............................................................................................................ 28
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE ou RExt ................................................................................ 29

Recursos

1. TEORIA GERAL DOS RECURSOS

O que são?

Meios de impugnação de decisão judicial

Dificuldade humana em lidar com o “não”
Razões
Falibilidade humana, afina, juiz é humano

Despachos

1ª instância

Decisões interlocutórias

Decisões

10.

Sentença

Decisões monocráticas

Tribunal
Acórdãos

2

Arquitetura das decisões
em 1º grau de jurisdição
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Sentença

Não importa qual tipo

Impugnação por meio de apelação
Hipótese concreta ali
prevista

Decisão
interlocutória

Dependerá da previsão
ou não no artigo 1015
do NCPC

Impugnação por meio de
agravo de instrumento.

Impugnação por meio da
apelação, mas somente quando
da prolação da sentença,
Hipótese concreta não
prevista no NCPC, 1015

Despacho

Irrecorrível

Por meio de mandado de
segurança, se houver urgência.

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;

São cabíveis os
seguintes
recursos:

V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
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Contra sentença e decisões interlocutórias não
agraváveis

I - apelação;
Art. 1.009

II - agravo de instrumento;

Decisões interlocutórias previstas no art. 1015

Decisões monocráticas do Relator

III - agravo interno;

Recursos e as decisões

Art. 1.021

Qualquer decisão, omissa, obscura ou
contraditória ou erro material

IV - embargos de declaração;
Em qualquer grau de jurisdição | Art. 1.022

Específico para situações de decisões de
denegação de writs constitucionais

V - recurso ordinário;
Mandados de segurança e Injunção e os habeas
data

VI - recurso especial;

"Violação" ou Negativa de vigência ou
Divergência interpretativa de Lei Federal

VII - recurso extraordinário;

"Violação" ou Negativa de vigência ou
Divergência interpretativa da CF

VIII - agravo em recurso
especial ou extraordinário;

Quando o presidente ou vice do TJ ou TRF
inadmitir RE ou REsp

Caso de acórdão de órgão fracionário

IX - embargos de divergência.
Em RE ou REsp, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo
os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
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Duplo grau de
jurisdição

Direito ao Duplo
pronunciamento

Taxatividade

Recursos estão
taxativamente previstos em
Lei.

Fungibilidade

Possibilidade de conhecer
um recurso pelo outro

Em caso de sucumbência
recíproca

Princípios
fundamentais
Proibição da reforma
em prejuízo

Recursos

Se apenas uma parte
recorre

O Tribunal só pode
melhorar ou manter a
decisão recorrida

Primazia do
julgamento do mérito

Se o relator vislumbrar
alguma falha formal, deve
oportunizar a correção

Visa combater a
jurisprudência defensiva

Singularidade

5

A parte só pode valer-se de
um recurso por vez, via de
regra.
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Cabimento

Juízo de admissibilidade

Legitimidade
Intrínsecos

Interesse recursal
Inexistência de fato
impeditivo ou extintivo

Análise de requisitos
|Barbosa Moreira|

Preparo
Extrínsecos

Tempestividade
Regularidade formal

Preenchimento de todos os
requisitos de
admissibilidade;

Positiva

Conhecimento do recurso ou

Linguajar recursal

Admissibilidade

“Conheço do recurso”

Consequência

Faz-se a análise do mérito do
recurso;

Não preenchimento de
algum dos requisitos de
admissibilidade;

Negativa

Linguajar recursal

Não conhecimento do
recurso ou
“Não Conheço do recurso”

Consequência

6

Deve-se verificar o cabimento
de outro meio de impugnação
de decisão judicial.
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Pressupõe recurso já interposto;
Desistência
Causa de inexistência do recurso.

Abre-se mão previamente do direito
de impugnar a decisão
Inexistência de fato impeditivo ou
extintivo do poder de recorrer

Renúncia
Causa de inadmissibilidade do
recurso.

A parte aceita a decisão que lhe foi
desfavorável;
Aceitação
Causa de inadmissibilidade do recurso.

Desistência do Processo1

1

Desistência do Recurso

 Extingue o processo sem
julgamento do mérito (art. 485,
VIII, CPC);

 A depender da matéria discutida, pode
implicar extinção do processo com
julgamento do mérito ou sem julgamento do
mérito;
 Pode não implicar a extinção do processo,
como no caso de uma desistência de um
agravo de instrumento;

 Precisa ser homologada pelo
magistrado (art. 200, CPC)

 Dispensa homologação (art. 998 do CPC);

 Depende do consentimento do
réu, se já houve contestação
(art. 485, § 4o, do CPC)

 Independe de anuência do recorrido (art. 998
do CPC)

 Requer poder
advogado.

 Também requer poder especial, quando
implicar a extinção do processo; mas o poder
especial será de disposição de direito material
(renúncia ou reconhecimento), quando
houver extinção do processo com análise do
mérito.

especial

do

Inspirado em DIDIER-CUNHA, Curso..., v. 3, 2016.
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 Regras para o Preparo no CPC de 2015
 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. (§ 1o)
 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. (§ 2o)
 É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no
processo em autos eletrônicos. § 3o
 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. § 4o
 É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento
realizado na forma do § 4o. § 5o
 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. § 6o
 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. § 7o

8

Juízo de mérito

Juízo de mérito
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Se a admissibilidade
for positiva
Análise

Invalidação

Error in procedendo

Reforma

Error in judicando

Provimento ao
recurso

Exclusivo
dos
embargos
de
declaração

Integração

Omissão

Não manifestação quanto a ponto
relevante

Obscuridade

Falta de clareza, incerteza, dubiedade;

Esclarecimento
Contradição

Incompatibilidade das premissas do
julgado
Julgado contraditório

Recurso

Não conhecido

Não preenchimento de algum
requisito de admissibilidade
Preenchimento dos requisitos
de admissibilidade

Pode ser

Conhecido e provido
Com razão no mérito recursal
Preenchimento dos requisitos
de admissibilidade

Conhecido e improvido
Com razão no mérito recursal
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Aspectos fundamentais do Recurso adesivo | Art. 997.
o Sucumbência recíproca
 Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá
aderir o outro.
Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com
observância das exigências legais.
o Subordinação
 O recurso adesivo fica subordinado ao recurso interposto pelo recorrente;




Subordina-se ao recurso principal porque a parte só recorreu em razão da
impugnação do adversário;

Aplicam-se as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade
e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa
o Admissibilidade:
 Apelação, recurso especial ou recurso extraordinário;
o Condições específicas de admissibilidade:
(a)
Ter havido sucumbência recíproca;


(b)
Ter havido recurso da outra parte;
o Procedimento:
 I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora
interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;


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

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for
ele considerado inadmissível.
o Prazo:
 Interponível no prazo de resposta ao recurso principal;


O prazo será de quinze dias;
o Legitimidade:
 A legitimação ativa compete à parte, que no grau inferior, esta litigando com
o recorrente.




2

Não há recurso adesivo de terceiro prejudicado, nem do MP nos processos
em que não era parte, pois a lei fala em “autor” e “réu”; a estes, corre sempre
o ônus de interpor recurso independente.2

DIDIER JR.-CUNHA, 2016.
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2. APELAÇÃO
Regularidade Formal | é a estrutura do recurso | ponto fundamental
 Assim como no Agravo de Instrumento, a regularidade formal exige duas folhas distintas e
não uma única, “corrida”. Recomenda-se a separação das folhas.
 1) Folha de interposição: dirigida ao juiz sentenciante. No caso em tela, foi o juízo de
Formiga-MG e não o de Uberaba-MG.
 2) Folha das razões recursais, em que se endereça ao Tribunal de Justiça, se estadual, ou
ao Tribunal Regional Federal, se Federal. No caso, era o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
 Na folha de interposição não se faz alusão a fatos ou fundamentos jurídicos, mas sim ao 1)
endereçamento; 2) qualificação (Recorrente, Recorrido) 3) Pedido de intimação da parte
contrária para ofertar as contrarrazões e requerimento de remessa dos autos ao Egrégio Tribunal
de Justiça de Minas Gerais.
 Nas razões: se aborda, preambularmente, assim como no Agravo: “Egrégio Tribunal”...
“Colenda Câmara”... “Doutos Julgadores”... 1) Dos fatos (o que foi decidido); 2) Da
Admissibilidade (cabimento, preparo, tempestividade...); 3) Do Direito (como você está
portando o Vade Mecum, faça a fundamentação legal do problema; 4) Do pedido (de anulação
ou reforma da decisão. Lembre-se que, via de regra, a apelação contem efeito suspensivo. Se
estiver em uma das hipóteses de não concessão “automática do efeito suspensivo”, deve-se
pedir a atribuição de efeito suspensivo).
 Dica: não seguir a risca a ordem do CPC. Está fora de ordem. O ideal é:
o Folha de interposição: veja os artigos 1010, caput + inciso I + data, local e assinatura
do advogado (não esquecer disso).
o Razões recursais: em outra folha, repetir número do processo e nome das partes e
juízo recorrido + art. 1010, II, III e IV. + data, local e assinatura do advogado (não
esquecer disso).
O endereçamento | ponto fundamental da regularidade formal
 Deve conter as primeiras palavras em maiúsculo. Deve acentuar as palavras que tenham
acento. Não é WhatsApp. Exemplo:
Forma correta: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz (a) de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca
de Formiga-MG; Se na Justiça Federal: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz (a) Federal 1ª Vara
da Subseção Judiciária de Uberaba-MG
Forma incorreta: “Excelentissimo senhor doutor juiz (a) de direito da comarca de FormigaMG.
Da admissibilidade da apelação | importante falar, mas não obrigatório

11
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 Sobre o cabimento: da sentença cabe apelação, ou seja, é possível, por meio da apelação,
discutir todo o teor contido nos capítulos da sentença, assim como os pontos debatidos no curso
do procedimento “não passíveis de agravo” (art. 1009, par. 1º).3
 Não há documentos obrigatórios ou facultativos na Apelação, uma vez que todo o teor dos
autos “sobem” para o Tribunal após o oferecimento das Contrarrazões do Recorrido (ou
transcurso do prazo de 15 dias).
Dos Fatos | ponto obrigatório
 Como já explicado, deve (ria) fazer um breve relato do que foi decidido, conforme exposto
no problema, ou seja, falar brevemente sobre o caso apresentado, com suas próprias palavras,
sem inventar fatos novos.4 Não se deve inventar dados processuais ou acontecimentos no
processo que não constem no enunciado.
 Exemplo: “Conforme se depreende da sentença de folhas, o douto magistrado, na parte
dispositiva da sentença, fixou a contagem dos juros a partir da citação. Entretanto, não se trata
de ilícito contratual, mas sim, extracontratual, com regramento sumular próprio pelo STJ, como
será desenvolvido abaixo”.
Da Fundamentação | ponto obrigatório
 Como em qualquer recurso, a fundamentação é obrigatória, sob pena de perda de pontos
em avaliações ou inépcia em casos reais.
 Os casos narrados versavam sobre:
 Caso 1: contagem dos juros em caso de danos extrapatrimoniais que, por força da súmula
54 do STJ, conta-se a partir do evento danoso e não da citação, como fixado na sentença; Era
só falar da súmula, para fundamentar (conforme art. 489, § 1º, IV).5 A fundamentação era só
realçar o teor da Súmula e sua incompatibilidade com a sentença prolatada.
 Caso 2: a fixação dos honorários em 10%, sendo que o advogado era de fora (Uberaba para
Formiga-MG) e o caso era complexo, como narrado no “problema”. No presente caso, era para
falar do artigo 85, que traça os critérios para a fixação dos honorários advocatícios. Dentre eles,
temos a complexidade e domicílio do advogado como fatores de ponderação para a majoração
do mínimo de 10%.6
NCPC, 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. [...].
4 Exceto se forem dados pessoais, como número de OAB, dia tal, completar o nome do recorrente ou recorrido. Não se
deve inventar dados processuais ou acontecimentos no processo que não conste no enunciado.
5 NCPC, Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]. VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
6 NCPC, Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos
honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá3
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Pedido | ponto obrigatório
 Como ressaltado, em qualquer recurso busca-se o conhecimento e provimento do recurso.
Conhecimento consiste no preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, por isso
disse que é importante colocar isso na apelação (como em qualquer recurso). O provimento
consiste na análise do mérito, em que se busca a anulação ou reforma.
 Como dito, mas não custa repetir, se na sentença ou no curso do processo houve alguma
violação de garantias constitucionais, como contraditório, publicidade, fundamentação das
decisões, entre outros, pede-se o CONHECIMENTO e PROVIMENTO para anular a decisão,
por ter violado a garantia x, y ou z. Deve-se apontar expressamente o problema.
 Entretanto, se o questionamento é a Justiça da decisão, se o juiz aplicou bem ou mal o
Direito ao caso concreto, deve se pedir a reforma da mesma, ou seja, pede-se o conhecimento
e provimento para reformar a decisão impugnada, por violar o princípio A, B ou C ou o Artigo
M, N ou O do Código tal.
 Se for para pedir anulação e reforma, deve ser no formato pedido alternativo, ou seja,
primeiro se pede a anulação por violação de alguma garantia, em preliminar do recurso. Em
não sendo provido este pedido, pede-se, alternativamente, que seja reformada a decisão.
Entretanto, deve-se desenvolver as duas alegações na peça, sob o formato razões para a
anulação da decisão e razões para a reforma da decisão, um após o outro.
 Com relação aos efeitos, como ressaltado, via de regra a apelação tem efeito suspensivo
automático, isto é, basta a interposição do recurso para suspender a eficácia da decisão
impugnada.
 Exemplos:
 Ante o exposto, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO para REFORMAR a decisão
impugnada, para fixar a contagem dos juros a partir do evento danoso...
 Ante o exposto, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO para REFORMAR a decisão
impugnada, para majorar os honorários advocatícios em 20% ou, alternativamente, em 15%,
ante os critérios do art. 85 do CPC de 2015.
ESQUEMAS:

lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III
- a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
13
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Regra:

Impugnação

Apelação
ROC

Sentença

Recurso Inominado

Exceção:

Embargos
Infringentes na LEF.

Decisões
interlocutórias
recorríveis

Decisões e
sua
impugnação

por agravo de
instrumento:

se previstas no artigo
1015.

1a Instância
Decisões
interlocutórias
recorríveis

Mandado de
segurança contra
ato judicial:

CPC de 73
Cabimento da apelação:

Por apelação (art. 1009,
parágrafo 1º):
se a decisão
interlocutória não
estiver prevista no
artigo 1015 e

Em razões ou
contrarrazões de
apelação, conforme o
caso.
Se não previstas no
artigo 1015.

Puder causar dano
irreparável ou de difícil
reparação.

Sentença
Sentença

CPC de 2015

14

Decisão interlocutória não
agravável
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Art. 1.009

Decisão que
extingue o
procedimento

Cabimento

Apelação

Com resolução do
mérito

(art. 487)

Sem resolução do
mérito

(art. 485)

Partes
Legitimidade

Ministério Público
Terceiros
interessados

Admissibilidade

Interesse
Recursal

Partes

Sucumbência total
ou parcial

Terceiro

Prejuízo ou dano
afeto ao mesmo.

MP

Defesa do
interesse público

Preparo

Incide as custas
recursais

Tempestividade

15 dias, regra

Regularidade
Formal

Petição Escrita

Como custus legis

Há casos de prazo
em dobro
Interposição

Ao juízo a quo

Razões

Ao Tribunal

Os nomes e a qualificação das
partes;
Petição dirigida ao juízo de
primeiro grau
Meramente informativo da
interposição do apelo

Regularidade Formal
A exposição do fato e do direito;

Razões para o Tribunal

As razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

O pedido de nova decisão.

15
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3. AGRAVO DE INSTRUMENTO | Ag.
Sigla: A.I.
Previsão no CPC: art. 1.015
Âmbito de atuação: impugnação das decisões interlocutórias taxativamente previstos no artigo
1.015. Decisões interlocutórias ali não previstas devem ser impugnadas na apelação.
Interposição: direta no Tribunal, na pessoa do Presidente do TJ/TRF. Razões para a
Câmara/Relator.
Relator: faz a admissibilidade do recurso, assim como pode atribuir efeito suspensivo ou
conceder antecipação dos efeitos da tutela.
Regularidade formal:
Se dá em duas peças (duplo peticionamento):
1) folha de interposição;
2) folha das razões;).
Petição de interposição é endereçada ao Presidente do Tribunal (de Justiça ou Regional
Federal), ao passo que as razões vão para a Câmara e os Desembargadores, que julgarão o
recurso.
Cabimento: nas hipóteses do art. 1015.
 A regularidade formal exige duas folhas distintas e não uma única, “corrida”. Recomendase a separação das folhas.
 1) Folha de interposição: dirigida ao Presidente do Tribunal de Justiça, na Justiça Estadual
ou ao Presidente do Tribunal Regional Federal, se na esfera federal.
 2) Folha das razões recursais, também chamada de Minuta de Agravo de Instrumento (ou
Contraminuta, se for contrarrazões).
 Na folha de interposição não se faz alusão a fatos ou fundamentos jurídicos, mas sim ao 1)
endereçamento; 2) qualificação (agravante, agravado) 3) informações, dos advogados de um e
outro, das peças obrigatórias e facultativas e da informação ao juízo a quo da interposição do
agravo.
 Nas razões é que se aborda “Egrégio Tribunal”... “Colenda Câmara”... “Doutos
Julgadores”... 1) Dos fatos (o que foi decidido); 2) Da Admissibilidade (cabimento, preparo,
tempestividade...); 3) Do Direito (como você está portando o Vade Mecum, faça a
fundamentação legal do problema; 4) Do pedido (de anulação ou reforma da decisão, assim
como a atribuição de efeito suspensivo ou ativo, conforme o caso [vide abaixo explicação]).
 Dica: não seguir a risca a ordem do CPC. Está fora de ordem. O ideal é:
o Folha de interposição: veja os artigos 1016, caput + incisos I e IV e 1017 + data, local e
assinatura do advogado (não esquecer disso).
o Razões recursais: em outra folha, repetir número do processo e nome das partes e juízo
recorrido + art. 1016, II e III. + data, local e assinatura do advogado (não esquecer disso).
Organização da peça:
16
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1. Interposição
(a) Endereçamento; Presidente do Tribunal
(b) Qualificação ou preâmbulo;
(c) Informação do nome dos advogados, das peças obrigatórias e facultativas
(d) Local, data e Assinatura;
(e) Pedido
2. Razões
(a) Saudação do Tribunal, câmara e desembargador relator;
(b) Fatos – abordar o que foi decidido;
(c) Fundamentos – abordando o cabimento e as razões para a reforma ou anulação da
decisão interlocutória.
(d) Do efeito suspensivo ou ativo – conforme seja necessário suspender ou pedir a
concessão de tutela antecipada recursal. Recomenda-se desenvolver um tópico
próprio sobre isso, uma vez que esses efeitos dependem da análise do relator.
(e) Pedido – conhecimento e provimento do agravo para reformar ou anular a decisão
interlocutória impugnada. Se requerido efeito suspensivo ou efeito ativo, formular
pedido expresso ao relator para sua concessão.
O endereçamento | ponto fundamental da regularidade formal
 Deve conter as primeiras palavras em maiúsculo.
 Deve acentuar as palavras que tenham acento. Não é WhatsApp.
Exemplo:
Forma correta: Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais;
Forma incorreta: “Excelentissimo senhor doutor desembargador presidente do tribunal de
justiça de Minas Gerais”.
Abordagem fática | ponto obrigatório
 Falar brevemente sobre o caso apresentado, com suas próprias palavras, sem inventar fatos
novos.7 Não se deve inventar dados processuais ou acontecimentos no processo que não
constem no enunciado.
 Exemplo: “Versa o presente recurso sobre indeferimento de concessão da Justiça Gratuita,
de modo que, no caso em tela, o douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de
concessão de assistência judiciária gratuita, negando vigência ao artigo 98 e 99 do CPC de
2015, como será desenvolvido abaixo”.
Da admissibilidade do agravo de instrumento | ponto obrigatório

Exceto se forem dados pessoais, como número de OAB, dia tal, completar o nome do recorrente ou recorrido. Não se
deve inventar dados processuais ou acontecimentos no processo que não conste no enunciado.
7
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 Sobre o cabimento: Falar sobre o enquadramento do caso no âmbito do artigo 1015 do
NCPC ou, se não previsto, falar que se trata de decisão interlocutória e, pela teleologia do
sistema, comporta agravo de instrumento (conforme STJ, em julgado recente, alargando as
hipóteses do art. 1015).
 Sobre o preparo, se versar sobre a concessão da Justiça Gratuita, aplica-se o artigo 99 caput
(pedido pode ser feito no Tribunal) e § 7o do mesmo artigo (Requerida a concessão de
gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento
do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar
prazo para realização do recolhimento).
 Deveria ter informado8, na peça de interposição, o nome dos advogados do recorrente e
recorrido (se houver), assim como a juntada dos documentos obrigatórios. Como
documento facultativo útil, deveria ter informado a juntada da cópia da carteira de trabalho
baixada formalmente e da declaração de hipossuficiência econômica, que tem presunção
relativa de veracidade.
Fundamentação | ponto obrigatório
 Em qualquer recurso, a fundamentação é obrigatória. Consiste no porquê do inconformismo.
Quais as razões para impugnar a decisão.
 Dica 1: dê uma olhada primeiro no artigo 1015. No rol ali apresentado, temos um capítulo
próprio no CPC versando sobre o assunto. Ex. Justiça Gratuita está no artigo 98 do CPC de
2015; tutela provisória, nos artigos 294 e seguintes.
 Dica 2: Procure no CPC o capítulo próprio sobre os temas do cabimento do agravo e use
como fundamentação legal.
 Exemplo: “Como ressaltado no item anterior, ao não conceder a assistência judiciária
gratuita, o digno juiz a quo não considerou todo o suporte fático presente nos autos. Nas
folhas..., informou-se ao juízo que o agravante foi demitido de seu anterior emprego, inclusive
com baixa na carteira. Fato este não considerado pelo juízo de 1ª instância. Ainda, consta dos
autos a declaração de hipossuficiência, que, conforme artigo 99, § 3o, aduz textualmente que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”. Desta forma, há o preenchimento de dos requisitos para a concessão da gratuidade da
justiça”.
 Se for aprofundar o mérito: a assistência judiciária gratuita é considerada garantia
fundamental, esculpida no artigo 5º, LXXIV, que afirma que “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; Negar tal
prerrogativa, quando comprovada, é esvaziar o conteúdo essencial do direito ao acesso à Justiça
(Conforme GARTH, Brian, CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 1991)”.
NCPC, Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias 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; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no
inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras
peças que o agravante reputar úteis.
8
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Pedido | ponto obrigatório
 Em qualquer recurso, busca-se o conhecimento e provimento do recurso. Conhecimento
consiste no preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso, ao passo que
provimento consiste na análise do mérito.
 Se houve alguma violação de garantias constitucionais, como contraditório, publicidade,
fundamentação das decisões, entre outros, pede-se o conhecimento e provimento para anular a
decisão, por ter violado a garantia x, y ou z.
 Entretanto, se o questionamento é a Justiça da decisão, pede a reforma da mesma, ou seja,
pede-se o conhecimento e provimento para reformar a decisão impugnada, por violar o
princípio A, B ou C ou o Artigo M, N ou O do Código tal.
 Se for para pedir anulação e reforma, deve ser no formato pedido alternativo, ou seja,
primeiro se pede a anulação por violação de alguma garantia. Em não sendo provido este
pedido, pede-se, alternativamente, que seja reformada a decisão. Entretanto, deve-se
desenvolver as duas alegações na peça, sob o formato razões para a anulação da decisão e
razões para a reforma da decisão, um após o outro.
 Com relação aos efeitos, fala em suspensivo quando busca-se suspender a produção dos
efeitos de uma decisão interlocutória de primeira instância, como a concessão de medida
cautelar ou tutela antecipatória contra o agravante. Fala-se em efeito ativo ou tutela antecipada
recursal quando se busca a concessão de uma providência indeferida na 1ª instância.
 Caso proposto:
 João propôs ação de indenização contra José e requereu a concessão de justiça gratuita,
instruindo seu pedido com declaração própria de hipossuficiência econômica, assim como a
baixa na carteira de trabalho, demonstrando o desemprego atual. O juiz indeferiu o pedido
baseado nas postagens do Facebook. Assim sendo, qual o recurso a ser interposto? Quais os
documentos facultativos devem ser juntados?
 Deve interpor agravo de instrumento e pedir a tutela antecipada recursal (efeito ativo), para
deferir a concessão de Justiça Gratuita, ante o desemprego e declaração própria por parte do
agravante (baixa na carteira e declaração como provas documentais). Estes documentos são
essenciais para a compreensão do pedido, de modo que devem instruir o agravo, juntamente
com os obrigatórios.

Agravos no CPC de 2015

De instrumento;

Art. 1.015

Interno;

Art. 1.021
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I - Tutelas Provisórias

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de
convenção de arbitragem;
IV - incidente de
desconsideração da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de
gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua
revogação;

VI - exibição ou posse de
documento ou coisa;

CPC de 2015, Art. 1.015

Sistema do Rol
Taxativo:

Cabimento

VII - exclusão de litisconsorte;

Decisões interlocutórias que
versarem sobre:

VIII - rejeição do pedido de
limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de
intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou
revogação do efeito
suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da
prova nos termos do art. 373, §
1o;
XIII - outros casos
expressamente referidos em
lei.
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Os nomes das partes;
Exposição do fato e do
direito;

Interposição direta no TJ ou
TRF
Petição do Agravo de
Instrumento
Endereçada ao Presidente do
Tribunal

As razões do pedido de
reforma ou de invalidação da
decisão e o próprio pedido;

O nome e o endereço
completo dos advogados
constantes do processo.

Da petição inicial

Da contestação

Da petição que ensejou a
decisão agravada
Com cópias

Obrigatoriamente

Se inexistente quaisquer
destes documentos,
deve o advogado juntar
“declaração de
inexistência” dos
documentos, sob pena
de sua responsabilidade
pessoal;

Acompanhará a petição
o comprovante do
pagamento das
respectivas custas e do
porte de retorno,
quando devidos,
conforme tabela
publicada pelos
tribunais.

Art. 1.017

Instrução do
Recurso

Facultativamente
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Da certidão da respectiva
intimação ou outro documento
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Das procurações outorgadas
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do agravado;
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Realizado diretamente no
tribunal competente para
julgá-lo
Protocolo
Realizado na própria
comarca, seção ou
subseção judiciárias

Interposição
Postagem

Sob registro, com aviso de
recebimento

Transmissão de dados

Tipo fac-símile, nos termos
da lei;

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU EMBARGOS DECLARATÓRIOS
 Sigla: EDcl.
 Previsão no CPC: Art. 1.022 e ss.
 Não visa atacar o mérito, mas sim questões formais. Excepcionalmente pode afetar
o mérito, em que se denomina de efeito infringente ou modificativo.
 Possui efeito interruptivo;
 Toda matéria aventada nos EDcl pode ser discutida em outro recurso.
 Regularidade formal: é feito em “peça única”, ou seja, não há duplo peticionamento
(interposição e razões), como nos demais recursos (apelação, agravo de instrumento,
Recurso Especial e Extraordinário). É feito em petição única, endereçada ao juiz
prolator da decisão.
 Cabimento: sempre que for detectada omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
 Previsão no sistema: artigo 1022 e ss. do CPC de 2015.
 Organização da peça:
o Endereçamento;
o Qualificação ou preâmbulo;
o Cabimento dos Embargos: mix de fatos, fundamentos, em que se aborda o
cabimento com base no artigo 1022.
o Pedido
Comentários específicos:
Sobre os Embargos de Declaração, também denominados de Embargos Declaratórios (sigla
EDcl), no que tange à regularidade formal, trata-se de um recurso simples, que, por uma
petição igualmente simples, é interposto. A interposição é endereçada ao juízo que prolatou
a decisão (não importa qual, se interlocutória, sentença, decisão monocrática do relator ou
acórdão do Tribunal). Qualquer decisão comporta EDcl, desde que presentes os “vícios”
estruturais da omissão, obscuridade, contradição e, agora, o erro material.
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As perguntas a serem feitas são duas:
(a) Quem tomou esta decisão? Este será o destinatário do recurso de embargos
declaratórios;
(b) Qual é o vício na decisão? São apenas três, de ordem puramente formal, como
contradição, obscuridade e omissão. Houve o acréscimo – desnecessário – do caso de
erro material (quarta hipótese).
Diferentemente dos demais recursos em que se discute mérito ou violação de garantias, nos
embargos o que se “ataca” são problemas estruturais da decisão, nada mais!
Se você estiver discutindo a Justiça da Decisão, desconfie! Embargos não são para isso, mas
sim a apelação ou agravo de instrumento (em 1ª instância).
Excepcionalmente pode afetar o mérito, caso um ponto omisso afetar a análise do mérito.
Ex. o réu alegou prescrição, mas o juiz não “falou sobre” na sentença. Com a interposição
dos embargos, se o magistrado acatar a tese da prescrição (esquecida), terá que mudar
radicalmente o teor do mérito da decisão. Se mandou pagar 30 mil, terá que rever e julgar
improcedente a ação se acolher a prescrição. Casos como este, excepcionais, o juiz deve
intimar a parte contrária para se manifestar sobre a possibilidade de modificação do teor da
decisão. Esta possibilidade de modificação do mérito pelo conhecimento dos Embargos
Declaratórios é chamado de efeito modificativo ou efeito infringente.9
O endereçamento | ponto fundamental da regularidade formal


É para o próprio juiz/juíza que decidiu.

 Deve conter as primeiras palavras em maiúsculo. Deve acentuar as palavras que tenham
acento. Não é WhatsApp.
 Forma correta: Excelentíssimo Senhor (a) Doutor (a) Juiz (a) de Direito da 1ª Vara
Cível da Comarca de Uberaba-MG; Se na Justiça Federal: Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz (a) Federal 1ª Vara da Subseção Judiciária de Uberaba-MG
 Forma incorreta: “Excelentissimo10 senhor doutor juiz (a) de direito da 1ª vara da
comarca de Uberaba-MG.
Cabimento dos Embargos de Declaração | ponto obrigatório
 Nos embargos de declaração não se exige a separação rígida entre fatos e fundamentos.
Exige-se que se demonstre na decisão o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Seria um
misto de abordagem fática, fundamentos e cabimento. Tudo em um só, o que simplifica a
interposição deste recurso, que não tem preparo, como os demais.
 Se for fazer separação, a parte fática seria o ponto da decisão omisso, obscuro,
contraditório ou com erro material. Os fundamentos e cabimento estão no artigo 1022 do
CPC de 2015.11 Independentemente do estilo que se adote, separando em fatos e
fundamentos ou fazendo uma abordagem pura e simples do cabimento, deve-se falar
Que nada tem a ver com os embargos infringentes, extintos pelo NCPC e que agora é técnica de julgamento, conforme
artigo 942.
10 A palavra Excelentíssimo vem de excelente. É uma cortesia utilizada pelos advogados (as) ao dirigirem a palavra aos
magistrados. É acentuada. Truísmo ou redundância: “Toda palavra acentuada deve ser acentuada”.
11 NCPC, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
9
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brevemente sobre o caso julgado, com suas próprias palavras, sem inventar fatos novos e
apontar o erro estrutural expressamente.12 Não se deve inventar dados processuais ou
acontecimentos no processo que não constem no enunciado.
 Exemplo: “a sentença, de boa procedência, não considerou o documento de fls. 123,
que tem por teor o comprovante de pagamento. Assim, restou omissa a decisão ao não
valorar tal elemento de prova, essencial para o deslinde do caso. É sabido que, por força do
artigo 1022 do Código de Processo Civil, no seu inciso II autoriza a interposição de
Embargos de Declaração para suprir a omissão a que deveria se pronunciar. Tal matéria fora
objeto da contestação de fls. e foi expressamente ventilada nos autos”.
Pedido | ponto obrigatório


Como todo e qualquer recurso, deve-se pedir o conhecimento e provimento do recurso.
No caso dos Embargos de Declaração, não há que se pedir anulação do julgado e muito
menos a reforma.13



Conforme o artigo 1022, conforme o caso, deve-se pedir o conhecimento e provimento
para...
o (a) esclarecer obscuridade (em caso de ambiguidade ou dubiedade de algum
ponto).
o (b) eliminar contradição (caso de incompatibilidade entre a fundamentação da
decisão com o dispositivo);
o (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
o (d) corrigir erro material.



Já que o CPC utilizou os verbos esclarecer, eliminar, suprir ou corrigir, seria
interessante utilizá-los.
o Exemplo 1: “Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso
em apreço para eliminar a contradição apontada no julgado”.
o Exemplo 2: Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso em
apreço para corrigir o erro material aventado.
o Exemplo 2 (efeito modificativo): “Ante o exposto, requer o conhecimento e
provimento do recurso em apreço para suprir a omissão no ponto salientado,
qual seja, a análise do documento de folhas 123. Outrossim, requer a atribuição
de efeito infringente à presente decisão, para julgar improcedente a ação
proposta.

5. AGRAVO INTERNO

Exceto se forem dados pessoais, como número de OAB, dia tal, completar o nome do recorrente ou recorrido. Não se
deve inventar dados processuais ou acontecimentos no processo que não conste no enunciado.
13 Exceto se for o caso de efeitos modificativos (infringentes), mas se pede estes efeitos e não a reforma em si.
12
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Cabimento

Contra decisão do relator

Prazo

15 dias

Exigência formal

Deve impugnar
especificamente a decisão
monocrática.
O órgão colegiado, em decisão
fundamentada

Se improcedente em votação
unânime:
Condenará o agravante a
pagar ao agravado

Não se admite a repetição dos
fundamentos do recurso
julgado monocraticamente;
Uma vez que não estará
impugnando especificamente
a decisão monocrática.

Multa fixada entre um e cinco
por cento

Do valor atualizado da causa.
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I - dirigir e ordenar o processo no
tribunal, inclusive em relação à
produção de prova, bem como,
quando for o caso, homologar
autocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela
provisória nos recursos e nos
processos de competência
originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado
especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;

súmula do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal;

IV - negar provimento a recurso
que for contrário a:

acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento
de recursos repetitivos;

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

Art. 932
Poderes do
Relator

súmula do Supremo Tribunal
Federal, do Superior Tribunal de
Justiça ou do próprio tribunal;

V - depois de facultada a
apresentação de contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a
decisão recorrida for contrária a:
VI - decidir o incidente de
desconsideração da personalidade
jurídica, quando este for
instaurado originariamente
perante o tribunal;

acórdão proferido pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento
de recursos repetitivos;

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

VII - determinar a intimação do
Ministério Público, quando for o
caso;

VIII - exercer outras atribuições
estabelecidas no regimento
interno do tribunal.

6. AGRAVO CONTRA A INADMISSIBILIDADE DO REsp e RE | Art. 1.042
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Admissibilidade do RE e
REsp

Premissa

Art. 1.042

Cabimento

Feita pelo Presidente
do TJ ou TRF

STJ
Admissibilidade
Positiva

Recurso "sobe"
STF
Cabe este agravo

Admissibilidade
negativa

STF

RE

STJ

REsp

Endereçado

7. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - EDIV
Divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do
mesmo tribunal, sendo os
acórdãos, embargado e
paradigma, de mérito;

Art. 1.043
Em recurso
extraordinário ou
em recurso
especial

Cabimento dos
Embargos de Divergência
É embargável o acórdão de
órgão fracionário que:

Divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do
mesmo tribunal, sendo um
acórdão de mérito e outro que
não tenha conhecido do
recurso, embora tenha
apreciado a controvérsia;

8. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - ROC
CF/88, art. 109, II

Estado Estrangeiro ou
Organização internacional

vs. Município ou Estado
Membro.

Tramita na Justiça Federal
de 1º Grau

Eventual Recurso será o
ROC

Para o STJ

Causas internacionais
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ROC

MS - Cabimento

Competência
para jugar o ROC

Casos de competência
originária do Tribunal
para julgar MS

Depende do conteúdo
da decisão

Se Tribunal de 2º Grau
quem denegou

STJ

Se Tribunal Superior
quem denegou

STF

Deve ser denegatória
do MS

9. RECURSO ESPECIAL – Resp
1) decisão que contrariar ou negar
vigência à tratado ou Lei Federal

Cabimento

2) decisão que julgar válido ato de
governo local contestado em face de
Lei Federal

3) decisão que der interpretação
divergente à norma federal que lhe
tenha atribuído outro tribunal

Legitimidade

Partes, MP e 3° interessado

Interesse

Sucumbência total ou parcial

Preparo

Há

Tempestividade

15 dias

Recurso Especial

Requisitos de
admissibilidade genéricos

Interposição perante o presidente do
Tribunal a quo

Regularidade Formal
Razões para o STJ (orgão ad quem)

Decisão Proferida por Tribunal

Requisitos de
admissibilidade próprios

Prequestionamento
Vedação de rediscussão fática

28
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REsp

Possibilidade de
Interposição para
discussão:

Concessão de efeito suspensivo | REsp e RE

Dano moral

Valor Exorbitante ou ínfimo

Honorários advocatícios

Astreintes

No período compreendido entre a
interposição do recurso e a publicação da
decisão de admissão do recurso

Ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido

Assim como no caso de o recurso ter sido
sobrestado (inciso III).
No período compreendido entre a
publicação da decisão de admissão do
recurso
Ao tribunal superior respectivo
Devendo ser distribuída a petição, ficando o
relator designado para seu exame prevento
para julgá-lo (inciso I);

Ao relator

Se já distribuído o recurso (inciso II);

10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RE ou RExt
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1) Decisão que contrariar dispositivo
constitucional
2) Decisão que declarar a
inconstitucionalidade de tratado ou
Lei Federal

Cabimento

3) Decisão que declara válida Lei ou
Ato de governo local, contestado em
face da Constituição Federal
4) Decisão que declara válida Lei de
governo local, contestada em face de
Lei Federal

Legitimidade

Partes, MP e 3° interessado

Interesse

Sucumbência total ou parcial

Preparo

Há

Tempestividade

15 dias

Recurso Extraordinário

Requisitos de
admissibilidade genéricos

Interposição perante o presidente do
Tribunal a quo

Regularidade Formal
Razões para o STF (orgão ad quem)

Decisão de única ou última
instância

Requisitos de
admissibilidade próprios

Prequestionamento
Vedação de rediscussão fática

Requisito de Admissibilidade
Exclusivo

Repercussão Geral
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Econômico
Social
Político ou

Relevância da matéria do
ponto de vista

Repercussão Geral

Jurídico.
Não é uma relevância por si só,
devendo ser demonstrada uma
relevância específica.

Qualitativa

Conforme o assunto
tratado; ou

Quantitativa

Assunto que afete um
número considerável de
casos.

Transcendência do caso, que
pode ser

Arroladas no art. 1035 do CPC
de 2015
A contrariedade de súmula ou
jurisprudência do STF;
Casos com presunção
absoluta de repercussão geral:

Declaração incidental de
constitucionalidade;
Casos de Recurso
Extraordinário que julgue
IRDR (Art. 987).

Se indeferido o
pedido

No TJ ou TRF
RE
sobrestado
na origem

Entende que o recurso é
tempestivo

Cabe agravo interno

Recorrido pode requerer a
inadmissão do recurso
extraordinário em caso de
intempestividade.

Inadmite o recurso
Se deferido o
pedido
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Cabe agravo contra a
inadmissão do RE e REsp

