
 
 
 
 
 

Teoria Geral dos Recursos 
 
Princípios Recursais: 
 
- Taxatividade: os recursos devem estar elencados na lei (496,CPC) 
- Duplo Grau de Jurisdição: todo recurso deverá ser apreciado por outro órgão 
julgador. Não necessariamente por um órgão superior. 
- Fungibilidade: permite que um recurso seja recebido no lugar de outro, desde 
que não haja erro grosseiro. 
 
 Todos os recursos possuem 2 fases: 
 
1ª. Admissibilidade – para a admissibilidade do recurso deve-se apresentar os 
pressupostos de admissibilidade. 
 
- legitimidade recursal: partes, MP, 3º prejudicado. 
- tempestividade: interposição fora do prazo  ocorre preclusão temporal 
 

Obs: sendo parte a Fazenda Pública, o MP, ou partes em 
litisconsórcio, cada uma com seu advogado, o prazo será contado em 
dobro. 

 
- interesse: quem tem é a parte legítima. 
 

Obs: havendo sucumbência recíproca, ambas as partes (autor e réu) 
poderão recorrer. 

 
- competência recursal: se endereçar à juízo errado o recurso não será 
recebido. 
- preparo: art. 511, CPC. É o recolhimento de custas destinadas ao Estado. 
Alguns recursos não têm preparo, como o Agravo Retido e os Embargos de 
Declaração. 
 

Obs: Se a parte não recolher a custa o recurso não será recebido, diz-
se que é deserto. 

Se a parte recolher à menor, o juiz concederá (em regra) 5 dias 
para complementar, e se assim não o fizer, o recurso não será 
recebido. 

Obs: Demonstra-se o recolhimento do preparo no ato da interposição 
do recurso. 

 
2ª. Juízo de Mérito. 
 
_____________________________//_______________________________ 
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Pontos Nodais 
 
 é possível apresentar o recurso antes do prazo recursal (antes da 
publicação da sentença, por exemplo), mas deve haver reiteração das 
alegações assim que a decisão for publicada. 
 emenda à inicial, em regra, só até a citação. 
 aquele que tem interesse meramente moral ou econômico não tem 
legitimidade recursal. 
 Duplo Grau de Jurisdição Obrigatório: toda vez que o poder público for 
parte, e parte vencida, haverá o duplo grau de jurisdição, ainda que não tenha 
recorrido. Ex: Procurador do Estado não recorre, ainda assim o processo 
subirá. 
 Princípio da Unicidade ou Unirrecorribilidade: um recurso por vez. 
- os embargos de declaração interrompem o prazo (o prazo começa a contar 
novamente) para outros recursos; porém nos J.E. Cíveis, os embargos de 
declaração suspendem o prazo. 
- a apelação interposta contra sentença que confirma a antecipação dos efeitos 
da tutela não tem efeito suspensivo. Art. 520, VII, CPC. 
- Contra decisão interlocutória é cabível, em regra, o agravo retido, exceção é o 
agravo de instrumento Art. 522, CPC 
 


