
Recursos Cíveis

I - apelação;

O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo 
terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.

Cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse 
de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial.

O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo em que é 
parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei.

Cada parte interporá o recurso, independentemente, 
no prazo e observadas as exigências legais. Sendo, 
porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por 
qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso 
adesivo fica subordinado ao recurso principal e se 
rege pelas disposições seguintes:

será interposto perante a autoridade competente para 
admitir o recurso principal, no prazo de que a parte 
dispõe para responder;

será admissível na apelação, nos embargos 
infringentes, no recurso extraordinário e no recurso 
especial; 

não será conhecido, se houver desistência do recurso 
principal, ou se for ele declarado inadmissível ou 
deserto.

Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do 
recurso independente, quanto às condições de 
admissibilidade, preparo e julgamento no tribunal 
superior.

Recurso Adesivo

O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência 
do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Desistência

Sujeita-se aos mesmos pressupostos  e juízo de admissibilidade.

É necessário que haja a sucumbência recíproca 

Há subordinação entre o recurso adesivo e o recurso principal, é necessário 
que o principal tenha sido recebido.

É julgado conjuntamente com o principal (primeiro se aprecia o principal e em 
seguida o adesivo). Com relação a análise do mérito, eles são autônomos.

Não pode ser interposto por terceiro ou pelo Ministério Público

Não cabe Recurso Adesivo de recurso de terceiro

Prazo de 15 dias (art. 508 do CPC)
a) Contra sentença em procedimento ordinário;

b) Contra sentença em procedimento sumário;

c) Contra sentença em processo de jurisdição 
voluntária;

d) Contra sentença em processo de jurisdição 
contenciosa;

e) Contra sentença em ações cautelares;

f) Contra decisão final em incidente de impugnação 
ao pedido de Justiça Gratuita. (art. 17 da Lei 1060/90)

g) Contra decisão final em impugnação ao pedido de 
cumprimento de sentença com extinção da execução 
(art. 475-M, § 3o)

f) Contra sentença proferida em Mandado de 
Segurança decidido em 1o grau

Dirigida ao Juiz de 1º Grau

Deve conter: Nome e qualificação das partes, fundamentos de 
fato e de direito e o pedido de nova decisão (art. 514) 

Pode ser interposta por fax desde que o original seja apresentado 
em 5 dias contados imediatamente após a remessa do fax 

Objetivos: Pode objetivar a reforma ou invalidação da sentença; 

Cabimento

apelação pode ser recebida nos efeitos Devolutivo e suspensivo. 

A extensão do efeito devolutivo pode ser total ou parcial, tudo 
dependendo da impugnação que pode atingir toda a sentença ou 
apenas parte dela. Limitada pelo pedido do recorrente

A profundidade do efeito devolutivo abrange antecedentes
lógicos jurídicos da decisão impugnada, de maneira que, fixada a 
extensão do objeto do recurso pelo requerimento formulado pela 
parte apelante, todas as questões suscitadas no processo que 
podem interferir assim em seu acolhimento como em sua rejeição 
terão de ser levadas em conta pelo tribunal (art. 515, § 1o)

Existência de efeito translativo, pois existe a possibilidade de o 
tribunal analisar questões de ordem pública de ofício.

Será recebida só no efeito devolutivo quando:

I - homologar a divisão ou a demarcação;

II - condenar à prestação de alimentos;

 IV - decidir o processo cautelar

V - rejeitar liminarmente embargos à 
execução ou julgá-los improcedentes

VI - julgar procedente o pedido de 
instituição de arbitragem.

VII – confirmar a antecipação dos efeitos 
da tutela;

É  possível a dar efeito suspensivo aos recursos que não 
possuem essa característica desde que a sentença, ao produzir 
efeitos, possa resultar lesão grave e de difícil reparação e desde 
que seja relevante a fundamentação do recurso interposto

Cabe agravo de instrumento contra decisão que defere ou 
indefere o efeito suspensivo

A apelação  Não, não pode desempenhar o papel rescisório 
de eventuais capítulos da sentença já transitados em 
julgado e que não tenham sido objeto de impugnação.

Se em 1o grau a parte formula pedidos sucessivos e o 
primeiro é rejeitado, pode a parte devolver a matéria ao 
Tribunal.

Teoria da causa madura - Nos casos de extinção do 
processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal 
pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão 
exclusivamente de direito e estiver em condições de 
imediato julgamento.

permite que o Tribunal, ao julgar a apelação interposta 
contra sentença terminativa, julgue ele próprio (o Tribunal) 
o mérito da ação caso entenda que o juiz não deveria ter 
extinguido o processo sem resolução do mérito.

Requisitos

O juiz deve ter extinguido o processo sem julgamento 
do mérito, nos termos do art. 267 do CPC (exceção no 
caso de prescrição e decadência).

A parte deve ter interposto recurso de apelação.

A causa em análise deve tratar sobre questão 
exclusivamente de direito (poderá também ser 
aplicada se a questão for de direito e de fato, mas não 
houver necessidade de se produzirem provas).

A causa deve estar em condições de imediato 
julgamento.

a Teoria da causa madura pode ser aplicada de ofício pelo 
Tribunal, ou seja, mesmo que o recorrente não tenha 
requerido esta providência em seu recurso.

É vedado ao juiz de 1º Grau pronunciar-se sobre o mérito, 
somente podendo fazer juízo de admissibilidade do recurso 
de apelação

O juiz não receberá o recurso de apelação quando a 
sentença estiver em conformidade com súmula do Superior 
Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal.

Deserção - Quando o preparo não for recolhido no ato de 
interposição do recurso ou quando o preparo for realizado a 
menor e a parte não proceder a complementação no prazo 
de 5 dias na forma do art. 511


