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A colenda 1.ª Câmara do Egrégio Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, em acórdão
proferido na apelação 79.928, relator o eminente Juiz Ennio de Barros, decidiu por votação unânime,
em 26.9.78, que a ausência de razões no recurso de apelação é causa de não conhecimento, pois
os requisitos exigidos pelo art. 514, do CPC (LGL\1973\5) são essenciais e indispensáveis a esse
recurso. O acórdão está publicado na RT 519/184.
1. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito do recurso

O juízo de admissibilidade tanto pode ser positivo quanto negativo. É positivo quando o juízo observa
estarem presentes todos os requisitos exigidos para o conhecimento do recurso, e, à vista disso, o
admite. É negativo quando inexistente um dos pressupostos exigidos para o conhecimento do
recurso, sendo que nesse caso o recurso não é conhecido, isto é, inadmite-se-o.

Esse juízo de admissibilidade, no caso do recurso de apelação, está afeto ao juízo a quo, mas não
sendo absoluto, porquanto o juízo ad quem, em verificando ser caso de não conhecimento, poderá
proferir um juízo de admissibilidade negativo. Logo, se o juiz a quo admite a apelação entendendo-a
regular e tempestiva proferindo juízo de admissibilidade positivo e o órgão ad quem entender
diversamente, o resultado será o não conhecimento da apelação.

Proferido juízo de admissibilidade negativo no órgão a quo, poderá o recorrente agravar de
instrumento objetivando a admissão e processamento da apelação. O juiz, na fase de retratação,
poderá reconsiderar sua anterior decisão, admitindo o recurso. Mas, caso seja proferido juízo de
admissibilidade positivo, o não cabimento somente poderá ser alegado em contra-razões de
apelação, sendo vedado ao recorrido o uso do recurso de agravo de instrumento pleiteando o não
recebimento. Tem-se, pois, que ao juiz a quo não é dado proferir novo juízo de admissibilidade, na
forma negativa, na hipótese de haver ele já proferido juízo positivo de admissibilidade. Assim é
porque o agravo dessa decisão procrastinaria o andamento da apelação, nada trazendo de útil para
o processo. Isto porque, sendo atacado o não cabimento em contra-razões de apelação, esse
recurso subiria com os próprios autos, abreviando o conhecimento da matéria, incidindo aqui o
princípio da economia processual.

O juízo de admissibilidade se diferencia do juízo de mérito do recurso. Aquele visa tão-somente o
cabimento ou não do recurso, admitindo-o ou não. Ao revés, o juízo de mérito respeita ao próprio
conteúdo de fundo do recurso. A decisão sobre o juízo de admissibilidade do recurso será de
conhecimento ou não do meio de impugnação; a proferida no juízo de mérito do recurso será de
provimento ou não.

Quando o recurso não é conhecido, o tribunal ad quem não menciona os fundamentos de fato e de
direito nem o pedido de nova decisão, limitando-se a dizer que o recurso é incabível. Conhecido o
recurso, após fazer digressões e considerações sobre as razões aduzidas pelo recorrente e
recorrido, o órgão ad quem proverá ou negará provimento ao recurso, ou seja, apreciará o mérito de
tal impugnação.
2. Pressupostos genéricos dos recursos

Estes pressupostos são divididos por alguns 1 em objetivos e subjetivos. Nosso critério é diverso dos
que assim pensam, sendo que preferimos agrupá-los em intrínsecos e extrínsecos. São
pressupostos intrínsecos aqueles que deverão existir tendo em vista a decisão que se pretende
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