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 [RESUMO – Direito Processual Civil II] 

 

Teoria Geral dos Recursos – NCPC 

 

 Motivação da prevenção recursal (hipóteses de motivação da prevenção recursal): 
1. Falibilidade humana: quem profere as decisões no nosso sistema é um ser humano, e 

como tal, está sujeito a proferir decisões errôneas. Assim, é possível o recurso para 
possibilitar as partes que a decisão seja revista por outra instância (motivação de 
índole subjetiva); 

2. Inconformismo: Se fôssemos animais que não têm razão, poderíamos até não ter esse 
inconformismo. Contudo, quando temos uma decisão contrária aos nossos interesses 
ficamos inconformados (motivação de índole subjetiva). 

3. Uniformização da aplicação das normas: Há a necessidade da uniformização da 
aplicação das normas. Assim, a decisão deve ser compartilhada, produzida pelas 
próprias partes, de acordo com as provas. Mas acaba que cada magistrado decide de 
acordo com sua convicção, os recursos extraordinário têm esse objetivo, visando a 
segurança jurídica. 

4.  Utilidade preventiva: alguns recursos são repetitivos, o que acontece com casos 
idênticos ou similares. Nem todos os autores consideram esse recurso. 
 
 Origem do vocabulário e conceituação 
1. Latim recursus: caminho para trás/volta – vamos percorrer um caminho que já 

havia sido feito anteriormente. Percorrer novamente um caminho 
(procedimento). 

2. Definição técnica: meio de impugnação judicial – voluntário (ônus processual) – 
inserido dentro do mesmo processo – dilação temporal – reforma; anulação; 
integração e esclarecimento. 
 

 Fundamentação normativa 
1. Direito fundamental (art. 5º, LV CR/88) 
2. Aspectos infraconstitucionais (art. 994 e ss CPC) 

 
  Aos sujeitos à impugnação via recursos 



1. Atos jurisdicionais de conteúdo decisório que imponham gravame 
2. Órgãos singulares x órgãos coletivos 
3. Questão controvertida dos despachos (art. 1001 CPC) 

Atos proferidos pelo magistrado: despacho, decisão interlocutória, sentença e acórdãos. 
Podem ser objeto de recursos. Deve gerar um prejuízo para parte, se não, o seu recurso 
não vai ser acolhido por faltar um dos requisitos de admissibilidade – o não prejuízo. Via 
de regra, os despachos são irrecorríveis, pois pelo princípio do impulso oficial, os 
despachos têm função de impulsionar o procedimento, de dar prosseguimento. Há uma 
norma que prescreve que não há recurso de despacho, contudo, se o despacho for feito 
com caligrafia indecifrável, caberá recurso.  

4. Recurso ordinário – Recurso extraordinário (tutela de forma imediata a 
interpretação e a vigência das normas) 

Estamos falando da teoria geral dos recursos – recursos ordinários 

  Objeto imediato dos recursos 
1. Recursos “ordinários” (tutela imediata do interesse das partes envolvidas). 
2. Recursos “extraordinários” (interpretação, aplicação e vigência das normas). 

 
 Direito Intertemporal 
1. Não há aplicação retroativa 
2. Análise vinculada ao ato procedimental 
3. Publicação da decisão a ser recorrida (art. 494 CPC) 

 

 Quais as finalidades dos recursos? 
1. Reformar decisões judiciais que contenham algum defeito 
2. Invalidar decisões judiciais que possuam uma nulidade que podem levar a 

invalidação 
3. Esclarecer determinados pontos da decisão judicial (ex: obscuridade) 
4. Integrar a decisão judicial 

 
 Interposição de um determinado recurso, são feitos dois juízos: 

1. Juízo prévio: juízo de admissibilidade 
a. Analisa se o recurso é cabível, se há previsão legal para aquele recurso no 

caso concreto; 
b. Analisa se a parte recorrente possui interesse ou legitimidade para recorrer, 

os recursos servem par quem perdeu, para quem sucumbiu de alguma 
maneira, se não no todo, ao menos em parte Analisa a tempestividade, se 
o recurso foi interposto no prazo correto;  



c. Analisa se há fato impeditivo (ex: quando já cumpriu a pena) ou extintivo 
(se foram pagas as custas processuais para aquele tipo de recurso). 

2. Juízo final: juízo de mérito 
a. Error injudicando: vício no conteúdo da decisão do juiz, em que ele 

ajuizou mal – leva a reforma da decisão; 
b. Error improcedendo: quando há um vício formal na decisão (por exemplo, 

falta fundamentação na decisão) - leva a invalidação da decisão; 
DIIICAAA >> Buscar uma sentença e analisar se há algum erro e 
classificar esse erro 
 

 Princípios 
1. Princípio da Correspondência: Deve haver uma correspondência entre a 

decisão que eu quero atacar e o recurso que eu vou usar para atacar 
determinada decisão para cada tipo de decisão há um tipo de recurso; 

2. Princípio da Taxatividade: os recursos serão fixados em lei federal 
3. Princípio da Unicidade: Caberá um recurso de cada vez para cada decisão 

judicial, há uma exceção quando cabe ao mesmo tempo contra a mesma 
decisão de um recurso extraordinário para STF e um recurso especial para o 
STJ, isso se dá, pois as competências desses tribunais são diferentes. (- Fixação 
de uma espécie recursal para cada tipo de decisão) 

4. Princípio da fungibilidade: embora tenha sido interposto um recurso, ele pode 
ser admitido como se fosse outro recurso, mas isso não se dá em qualquer 
momento. Não pode haver má-fé da parte e não pode haver um erro grosseiro 
(deve ser erro desculpável) 

5. Proibição da reformatio in pejus: não pode ser reformado o recurso em 
desfavor daquele que recorreu. 

6. Princípio do duplo grau de jurisdição: (é um princípio constitucional???) Há 
alguns casos em que não se aplicam, por exemplo, nas decisões interlocutórias 
(??) 
 

 Efeitos da propositura dos recursos 
1. OBSTATIVO: Obstar a preclusão e a formação da coisa julgada: se houver 

previsão de um recurso para aquela decisão e o recurso for interposto no prazo 
certo, não ocorrerá a coisa julgada. - Possibilidade de recurso parcial (art 1002 
CPC) 

2. DEVOLUTIVO: Efeito devolutivo: “devolver” a questão ao judiciário - 
tantum devolutum quantum appellatum 

3. SUSPENSIVO: Efeito suspensivo: suspende a eficácia da decisão judicial - 
ineficácia da decisão (art. 995 CPC) - Ope legis x ope judicis 
 

 Desistência recursal 



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

1. É possível desistir a qualquer momento, diferentemente da desistência na 
primeira instância onde o autor só poderia desistir depois de citado o réu 
se houvesse a anuência deste. 

2. A exceção, prevista no parágrafo único, prevê que a desistência não 
prejudicará a analise do STF ou do STJ que terão repercussão geral 
 

 Renúncia recursal 

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação 
da outra parte. 

1. Desistência é um ato posterior, a renúncia é um ato anterior e não depende da 
aceitação da outra parte. 

 Aceitação da decisão 
Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão 
não poderá recorrer. 
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem 
nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.  

1. Se diante de uma determinada sentença eu declaro que eu concordo ou cumpro 
aquela decisão, caso eu decida recorrer, meu recurso não vai passar no juízo de 
admissibilidade. 

 

 


