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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.

Apelação



§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem 
suscitadas em contrarrazões, o recorrente 
será intimado para, em 15 (quinze) dias, 
manifestar-se a respeito delas.

Apelação



§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se 
mesmo quando as questões mencionadas 
no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

Apelação
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O CPC/2015 consagrou a possibilidade de 
cabimento do recurso de apelação não só 
contra sentença, mas, também, contra as 
decisões interlocutórias não gravosas, isto é, 
não passíveis de serem impugnadas por 
agravo de instrumento.

Cabimento da Apelação



Art. 1.010: A apelação, interposta por petição 
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de 
decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Procedimento de Interposição



§ 1o O apelado será intimado para apresentar 
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação 
adesiva, o juiz intimará o apelante para 
apresentar contrarrazões.

Procedimento de Interposição



§ 3o Após as formalidades previstas nos §§

1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal 
pelo juiz, independentemente de juízo de 
admissibilidade.

No CPC/15 o juiz a quo não faz juízo de 
admissibilidade!

Juízo de Admissibilidade



Art. 1.011: Recebido o recurso de apelação no 
tribunal e distribuído imediatamente, o 
relator:

I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas 
hipóteses do art. 932, incisos III a V;

O Relator
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II - se não for o caso de decisão monocrática, 
elaborará seu voto para julgamento do 
recurso pelo órgão colegiado.

O Relator



Em regra a apelação tem um duplo efeito: 
devolutivo (art.1013, CPC) e suspensivo 
(art.1012,CPC).

Art. 1.012: A apelação terá efeito suspensivo.

Do Efeito Suspensivo



§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, 
começa a produzir efeitos imediatamente após 
a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga 
improcedentes os embargos do executado;

Do Efeito Suspensivo - Exceções



IV - julga procedente o pedido de instituição 
de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela 
provisória;

VI - decreta a interdição.

Do Efeito Suspensivo - Exceções



§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá 
promover o pedido de cumprimento 
provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito 
suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser 
formulado por requerimento dirigido ao:

Do Efeito Suspensivo



I - tribunal, no período compreendido entre a 
interposição da apelação e sua distribuição, 
ficando o relator designado para seu exame 
prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

Do Recurso Adesivo



§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da 
sentença poderá ser suspensa pelo relator se 
o apelante demonstrar a probabilidade de 
provimento do recurso ou se, sendo relevante 
a fundamentação, houver risco de dano grave 
ou de difícil reparação.

Do Efeito Suspensivo



Art. 1.013: A apelação devolverá ao tribunal o 
conhecimento da matéria impugnada. [...]

§ 3o Se o processo estiver em condições de 
imediato julgamento, o tribunal deve decidir 
desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485; 

Do Efeito Devolutivo 
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II - decretar a nulidade da sentença por não ser 
ela congruente com os limites do pedido ou da 
causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos 
pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de 
fundamentação. 

Do Efeito Devolutivo e Translativo



Art. 1.021: Contra decisão proferida pelo 
relator caberá agravo interno para o 
respectivo órgão colegiado, observadas, 
quanto ao processamento, as regras do 
regimento interno do tribunal. 

Agravo Interno



§ 1o Na petição de agravo interno, o 
recorrente impugnará especificadamente os 
fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que 
intimará o agravado para manifestar-se sobre 
o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, [...]

Agravo Interno



[...] ao final do qual, não havendo retratação, o 
relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão 
colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução 
dos fundamentos da decisão agravada para 
julgar improcedente o agravo interno.

Agravo Interno



§ 4o Quando o agravo interno for declarado 
manifestamente inadmissível ou 
improcedente em votação unânime, o órgão 
colegiado, em decisão fundamentada, 
condenará o agravante a pagar ao agravado 
multa fixada entre um e cinco por cento do 
valor atualizado da causa.

Agravo Interno



§ 5o A interposição de qualquer outro recurso 
está condicionada ao depósito prévio do valor 
da multa prevista no § 4o, à exceção da 
Fazenda Pública e do beneficiário de 
gratuidade da justiça, que farão o pagamento 
ao final.

Agravo Interno
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