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RECURSOS NO PROCESSO CIVIL
Competência técnica: Legislação Aplicada à Área
Conhecimentos relacionados: Direito Processual Civil
Objetivo Geral
Proporcionar aos participantes a compreensão da sistemática recursal
estabelecida com o advento do Código de Processo Civil de 2015 – Lei n.º
13.105/2015.
Objetivos Específicos

•
•
•
•

Estudar as principais alterações introduzidas na sistemática recursal,
destacando-se a jurisprudência já consolidada.
Analisar as espécies recursais do Código de Processo Civil, estabelecendo
as necessárias diferenciações entre o atual CPC e o código anterior.
Provocar a reflexão sobre as mudanças legislativas e o impacto nas rotinas
de trabalho.
Despertar no servidor o pensamento crítico no sentido da sua contribuição
para a eficiência da prestação jurisdicional.

Metodologia e Recursos
(X) Aulas expositivas ( ) Materiais de leitura ( ) Estudos de casos
(X) Recursos audiovisuais ( ) Dinâmica de grupo ( ) Aulas práticas
(X) Outros: Atividade de fixação
Conteúdo Programático

•

•

•

•
•

Teoria Geral dos Recursos; conceito de recurso; sucedâneos recursais;
classificação dos recursos; princípios recursais; duplo grau de jurisdição;
taxatividade; singularidade; voluntariedade; dialeticidade; fungibilidade;
proibição de Reformatio in Pejus; efeitos dos recursos; devolutivo;
suspensivo; obstativo; substitutivo; regressivo; expansivo; translativo.
Visão Geral da Sistemática Recursal do CPC/2015; recursos em espécie;
recurso adesivo; juízo de admissibilidade e juízo de mérito recursal;
requisitos de admissibilidade recursal; ordem dos processos nos tribunais;
poderes do relator; diferença entre voto, julgamento, acórdão e ementa.
Recurso de Apelação; conceito, objeto e efeitos; recorribilidade das
decisões não agraváveis; regularidade, prazo e preparo; processamento
em 1º grau; processamento e julgamento no tribunal; técnica de
complementação de julgamento não-unânime.
Agravo de Instrumento; conceito, objeto e efeitos; cabimento e
taxatividade; recorribilidade das decisões agraváveis; regularidade, prazo
e preparo; processamento e julgamento no tribunal.
Agravo Interno; conceito, objeto e efeitos; regularidade, prazo e preparo;
processamento e julgamento do recurso de agravo interno. Embargos de
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•

Declaração; conceito, objeto e efeitos; regularidade, prazo e isenção;
processamento e julgamento do recurso de embargos de declaração.
Recursos para os Tribunais Superiores; recurso ordinário constitucional;
recurso especial; recurso extraordinário; agravo em recurso especial e em
recurso extraordinário; embargos de divergência.

Avaliação
Verificação de aprendizagem escrita aplicada no final do curso.
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Carga horária
12 horas.
Atualização: 21/01/2021
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