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RESUMO 

 

 

SANTOS, Luís Felipe Freind dos. Requisitos de admissibilidade dos recursos no sistema do 

CPC: interesse recursal. 2020. 172p. Dissertação (Mestrado em: Direito Processual). 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 
 
Este trabalho trata dos requisitos de admissibilidade dos recursos no sistema do Código de 
Processo Civil de 2015, com enfoque sobre o interesse recursal. Parte da distinção entre 
admissibilidade e mérito, e ressalta a importância daquela para os valores fundamentais da 
efetividade e da segurança jurídica. Traça um paralelo entre os pressupostos ao julgamento 
do mérito em primeiro grau – pressupostos processuais e condições da ação – e os requisitos 
de admissibilidade recursal, e propõe uma classificação para esses últimos. Analisa a 
possibilidade de saneamento dos vícios de admissibilidade recursal e à sujeição dos 
requisitos de admissibilidade às convenções processuais pelas partes. Em seguida, aprofunda 
o estudo sobre o interesse recursal, situando-o no sistema com base na ideia utilitarista de 
interesse para o Direito e para o Processo. Examina o interesse recursal através dos seus 
elementos, quais sejam, a necessidade e a utilidade. Essa última é estudada sob a perspectiva 
de cada um dos legitimados e das questões peculiares que suscita, indagando-se a suficiência 
do critério da sucumbência, com o objetivo de conferir-lhe uma acepção adequada. Por fim, 
analisa o interesse recursal em sua relação com a proteção do próprio ordenamento jurídico, 
em especial na busca do aprimoramento da prestação jurisdicional e na integração a um 
sistema de pronunciamentos vinculantes.  
 
 
 
 
Palavras-chave: Direito.  Processo Civil.  Recursos.  Admissibilidade.  Interesse recursal. 
 

 



 
 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

SANTOS, Luís Felipe Freind dos. Admissibility requirements of appeals in the Code of Civil 

Procedure system: interest in appealing. 2020. 172p. Dissertation (Master). Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2020. 

 

 

 

This work adresses the admissibility requirements of appeals in the 2015 Civil Procedure 
Code system, focused on interest in appealing. It starts from the distinction between 
admissibility and merits, and stresses the importance of the first for the fundamental values 
of effectiveness and legal certainty. It draws a parallel between the prerequisites of the 
judgment of the merit in the first degree - procedural prerequisites and conditions for law 
suit - and the admissibility requirements of appeals, and proposes a classification for the 
latter. It examines the possibility to cure the defects in admissibility and the subjection of the 
admissibility requirements to procedural agreements by the parties. Then, it deepens the 
study of the interest in appealing, placing it in the system based on the utilitarian idea of 
interest to the Law and the Process. It examines the interest in appealing through its elements, 
namely, necessity and utility. The latter is studied from the perspective of each of the 
legitimated to appeal and the peculiar questions they raise, questioning the sufficiency of the 
criterion of succumbence, aiming to give it a proper meaning. Finally, it analyzes the interest 
in appealing in its relation to the protection of the legal system itself, especially in the search 
for the improvement of the judicial provision and the integration to a system of binding 
pronouncements. 
 
 
 
 
Keywords: Law.  Civil Procedure.  Appeals.  Admissibility.  Interest in appealing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto do Código de 

Processo Civil – que culminou, após diversas transformações nas Casas Legislativas, na 

edição da lei nº. 13.105/15 – foi enfática ao mencionar a necessidade de privilegiar a 

celeridade do processo e a efetividade do resultado da ação, identificando como entraves o 

excesso de formalismos (baseado em uma suposta garantia das formas) e a “prodigalidade 

do sistema recursal”1. 

A Constituição de 1988, por sua vez, impõe o equilíbrio entre um processo que 

instrumentalize a obtenção da tutela adequada, o que compreende a satisfação do direito 

reconhecido, e um processo que proveja segurança jurídica, através de um procedimento que 

assegure um contraditório efetivo e o respeito às garantias dos jurisdicionados. 

A partir da compreensão da efetividade e da segurança como pilares do acesso à 

ordem jurídica justa2, o objeto a ser desenvolvido nesta dissertação é o dos requisitos de 

admissibilidade dos recursos no sistema da lei n.º 13.105/15 (Código de Processo Civil), 

com enfoque no interesse recursal. 

O tema é tradicional e de grande importância não apenas dentro da teoria dos 

recursos, mas para o Processo Civil como um todo. Em verdade, é um assunto cujas 

repercussões ultrapassam o ramo processual, pois diz respeito também à concepção que a 

comunidade jurídica tem do acesso à justiça e da própria estrutura do Poder Judiciário3. 

Nesse contexto, no primeiro capítulo se estabelecem premissas conceituais e 

principiológicas que conferem arcabouço técnico para o enfretamento das questões que se 

apresentam mais adiante. O estudo se inicia a partir da separação das questões de 

admissibilidade e mérito, com breve incursão nos pressupostos ao julgamento do mérito em 

primeiro grau. 

                                                 
1 BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Comissão de Juristas Responsável pela Elaboração de 

Anteprojeto de Código de Processo Civil. Código de Processo Civil: anteprojeto. Brasília, 2010. p. 8.  
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/496296. Acesso em: 28 mar. 2018. FUX, Luiz. O 
novo processo civil. In: FUX, Luiz (coord.). O novo processo civil brasileiro: direito em expectativa 
(reflexões acerca do projeto do novo código de processo civil). Rio de Janeiro : Forense, 2011. p. 4. 

2 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro. O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 29, n. 113, jan./fev. 2004. p. 14.  

3 “Costumes religiosos, princípios éticos, hábitos sociais e políticos, grau de evolução científica, expressão do 
indivíduo na comunidade, tudo isto, enfim, que define a cultura e a civilização de um povo, há de retratar-se 
no processo, em formas, ritos e juízos correspondentes. Ele, na verdade, espelha uma cultura, serve de índice 
de uma civilização”. LACERDA, Galeno. Processo e cultura. Revista de Direito Processual Civil, São Paulo, 
v. 2, n. 3, jan./jun. 1961. p. 75. 
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Ainda no primeiro capítulo, traçam-se considerações perfunctórias sobre cada um 

dos requisitos de admissibilidade recursal. Por delimitação de escopo, opta-se por restringir 

a reflexão aos requisitos gerais, reservando aos requisitos específicos de cada recurso apenas 

menção quando pertinente para o desenvolvimento de algum ponto adjacente ao interesse 

recursal.  

Em seguida, propõe-se uma classificação dos requisitos de admissibilidade recursal 

em paralelo com os pressupostos processuais e as condições da ação que seja útil sobretudo 

quanto à possibilidade de saneamento e superação dos requisitos, a fim de permitir o ingresso 

do órgão julgador no mérito do recurso.  

Logo após, são apresentadas outras semelhanças e diferenças entre os requisitos de 

admissibilidade recursal em comparação com os pressupostos ao julgamento do mérito.  

Encerrando essa primeira parte, cuida-se das limitações negociais em matéria de 

requisitos de admissibilidade recursal diante da atipicidade dos negócios jurídicos 

processuais autorizada pelo artigo 190 do Código de Processo. 

Ultrapassada essa etapa, adentra-se com ênfase no interesse recursal, que desperta 

grande riqueza de questões a demandar um exame mais detalhado, sobretudo devido às 

modificações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015. Assim, o segundo capítulo é 

destinado a sistematizar a ideia de interesse dentro do direito e, mais especificamente, no 

processo. Fica evidenciado o aspecto utilitarista do interesse processual, muito presente nas 

facetas do interesse de agir e do interesse recursal. 

O terceiro capítulo trabalha o interesse recursal propriamente dito. A partir da análise 

dos seus elementos, faz-se incursão na questão da necessidade do recurso e examina-se a 

utilidade à luz dos diversos legitimados para a interposição do recurso, investigando as 

particularidades de cada um deles. 

Aborda-se, inicialmente, o interesse recursal das partes e a (in)suficiência da ideia de 

sucumbência com base nos ensinamentos, sobretudo, de José Carlos Barbosa Moreira e 

Laura Salvaneschi. Enfrenta-se, neste ponto, a relação do interesse recursal com decisões 

que não resolvem o mérito, com os limites objetivos da coisa julgada e com decisões 

interlocutórias não recorríveis de imediato, bem como a perda superveniente do interesse 

recursal. 

Dedica-se, também, item próprio às peculiaridades da parte mais frequentemente 

encontrada nos processos que tramitam no Judiciário brasileiro: o Poder Público em suas 

diversas esferas. Ato contínuo, analisa-se o interesse recursal do terceiro, e confere-se 

especial atenção à questão dos honorários advocatícios. 
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Em seguida, o trabalho se volta ao estudo do interesse recursal do Ministério Público, 

enquanto fiscal da ordem jurídica, e do amicus curiae. Opta-se por agrupar esses dois atores 

dentro de item que trata da relação do interesse recursal com o que se denominou “tutela do 

ordenamento”, em decorrência do papel institucional por eles desempenhado no processo. 

Também nesse item, são investigadas as singularidades do interesse recursal no recurso de 

embargos de declaração e diante dos pronunciamentos de caráter vinculante, elencados no 

art. 927 do Código de Processo. 

Para o desenvolvimento do trabalho, propõe-se uma análise legislativa e doutrinária 

sobre as questões suscitadas e seus desdobramentos. Quando pertinente, contextualiza-se 

historicamente as alterações legislativas, comparando a sistemática atual com a estabelecida, 

sobretudo, pelos Códigos de Processo Civil de 1973 e 1939, com o objetivo de resgatar os 

aprofundados conhecimentos produzidos durante mais de oitenta anos. 

Quanto à doutrina e aos ordenamentos estrangeiros, o tema é de forte influência 

italiana, razão pela qual se dedica principalmente ao exame de autores desse país ao lado da 

doutrina nacional. 

Tanto a análise histórica quanto a comparativa não são feitas de forma apartada, e 

sim à medida que as questões exploradas demandam questionamentos acerca de quais 

soluções a legislação pretérita e os sistemas estrangeiros próximos utilizaram para superar 

determinado problema, destacando os pontos de interseção e afastamento em relação à 

temática abordada4. 

Igualmente, ao longo da dissertação se analisa a jurisprudência relacionada às 

diversas questões postas, explorando criticamente o produto do contraditório das partes e 

das decisões judiciais em torno do tema.   

Sem descuidar de que as construções teóricas não podem se afastar da realidade a 

ponto de constituírem um fim em si mesmas, procura-se ao longo do trabalho um rigor 

técnico5, norteado pela utilidade que o desenvolvimento teórico do tema possa trazer para o 

aperfeiçoamento do sistema processual brasileiro. 

                                                 
4 “[...] a regra de ouro de toda a comparação jurídica é a utilidade que ela possa ter para a melhor compreensão 

e operacionalização de pelo menos um dos sistemas jurídicos comparados”. DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Processo civil comparado. In: Fundamentos do processo civil moderno. 6. ed. São Paulo : Malheiros, 
2010. Tomo 1. p. 160. 

5 “Ponhamos em relevo o papel instrumental da técnica; evitemos escrupulosamente quanto possa fazer 
suspeitar de que, no invocá-la, se esteja dissimulando mero pretexto para a reentronização do velho e 
desacreditado formalismo; demos a cada peça do sistema o lugar devido, na tranqüila convicção de que, no 
mundo do processo, há pouco espaço para absolutos, e muito para o equilíbrio recíproco de valores que não 
deixam de o ser apenas porque relativos”. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Efetividade do processo e 
técnica processual. In: WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (org.). Doutrinas 
essenciais de processo civil. São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, out/2011. v. 1. p. 887. 
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Os eventuais abalos provocados pelo Código em vigor à estrutura antes consolidada 

da admissibilidade recursal e, mais especificamente, do interesse, demandam investigação 

que permita identificar os pontos de continuidade, de avanço e de retrocesso, para que se 

possa, em relação a estes últimos, propor soluções e enriquecer o debate, contribuindo para 

o progresso do direito processual. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A identificação e diferenciação de elementos que dizem respeito à admissibilidade e 

ao mérito das demandas têm origem comum com a percepção do Processo como ramo 

autônomo do Direito. Atualmente, porém, os fatores que devem preponderar no exercício 

dos juízos sobre os pressupostos ao julgamento do mérito em primeiro grau e os requisitos 

de admissibilidade em grau de recurso são a efetividade e a segurança jurídica. 

Sob o prisma da efetividade, deve-se evitar pronunciamentos jurisdicionais 

destituídos de finalidade ou construídos sem a presença de elementos mínimos que 

assegurem a tutela jurisdicional adequada. Sob o aspecto da segurança jurídica, deve-se 

garantir a observância do devido processo legal, que proporcione o exercício efetivo do 

contraditório com previsibilidade para os jurisdicionados e infenso a arbitrariedades. 

A admissibilidade, portanto, diz respeito às garantias fundamentais do processo, e 

consiste no enfrentamento pelo julgador de questões de regularidade, constatando a 

possibilidade de exercitar adequadamente a jurisdição sobre o mérito. 

Permanece adequada a classificação bipartite dos pressupostos ao julgamento de 

mérito em primeiro grau (pressupostos processuais e condições da ação) influenciada por 

Liebman. Os pressupostos processuais se reportam a constituição e regularidade da relação 

jurídica processual e as condições da ação se referem ao exercício do direito de ação. 

Quanto aos pressupostos processuais, destaca-se, dentre a grande variedade de 

classificações e divergência sobre quais elementos integram cada uma de suas espécies, a 

diferenciação entre pressupostos de existência e requisitos de validade do processo, que 

conduzem a efeitos diversos, como a inexistência ou a nulidade dos pronunciamentos 

jurisdicionais, a ausência de trânsito em julgado ou o alcance da coisa julgada material, a 

repercussão sobre os meios de impugnação e sobre a litispendência. 

Quanto às condições da ação, a ausência de emprego dessa expressão pelo Código 

de Processo de 2015 levou ao recrudescimento de corrente doutrinária que defende sua 

extinção. No entanto, subsistem a legitimidade e o interesse como integrantes dessa 

categoria, passíveis de aferição sem se ingressar no mérito da demanda, conforme preconiza 

o inciso VI do artigo 485 do Código. 

É possível traçar um paralelo entre os pressupostos ao julgamento do mérito e os 

requisitos de admissibilidade recursal, como consequência da premissa de que o recurso é 
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um prolongamento do direito de ação ou de defesa originários, que provoca um novo 

pronunciamento jurisdicional. 

Nessa linha, classificam-se os requisitos de admissibilidade recursal, inicialmente, 

em positivos e negativos. Os primeiros são aqueles cuja presença é necessária para a 

regularidade formal do recurso (requisito positivo extrínseco, nele inserido o preparo) e para 

o exercício do direito de recorrer (requisitos positivos intrínsecos: cabimento, legitimidade 

e interesse em recorrer). Já os requisitos negativos são fatos impeditivos ou extintivos que, 

se verificados, fulminam o exercício do direito de recorrer (intempestividade, desistência, 

renúncia e aquiescência). 

A sanabilidade dos requisitos de admissibilidade se restringe ao requisito positivo 

extrínseco (regularidade formal), em suas variadas acepções, e ao cabimento, na vertente de 

adequação do recurso interposto, por força da fungibilidade ou instrumentalidade recursal. 

Por outro lado, a presença de um requisito negativo de admissibilidade é 

intransponível pela preclusão ocasionada pela manifestação de vontade, expressa ou 

implícita, ou pela omissão do potencial recorrente. Outrossim, a ausência de um dos 

requisitos positivos intrínsecos é insuperável, pois decorre de uma aferição endoprocessual 

do direito de recorrer, ou seja, seus elementos são extraídos com base na situação posta à luz 

da decisão impugnada. 

Entretanto, deve ser conferida a oportunidade de demonstração da ausência de 

requisitos negativos ou presença de todos os requisitos positivos por aquele que será 

prejudicado pela decisão de não conhecimento do recurso, em razão do princípio 

colaborativo e do corolário da vedação às decisões-surpresa. 

Ainda sobre o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, não podem as partes 

convencionar atipicamente (na forma do art. 190, CPC) a subtração de requisitos de 

admissibilidade recursal, ou seja, que o recurso seja conhecido a despeito da ausência do 

requisito positivo ou presença do requisito negativo. Essa impossibilidade inclui a vedação 

de criação de novas modalidades recursais, subversão do requisito do cabimento na vertente 

da recorribilidade. 

No entanto, as partes podem renunciar ao recurso, ainda que previamente, bem como 

dilatar o prazo recursal ainda não vencido, estabelecer requisitos adicionais de 

admissibilidade (como a prestação de garantias) e ampliar as questões que sujeitar-se-ão à 

coisa julgada. Essas disposições podem impactar o interesse recursal, assim como outras 

convenções, especialmente quando descumpridas. 
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O fenômeno do interesse tem origem extrajurídica, mas sua aderência ao 

ordenamento e composição quando conflituoso são ínsitos ao próprio Direito. A partir de 

uma ótica utilitarista, a ideia de interesse foi transposta da teoria geral para o direito 

processual, na gênese de sua autonomia como ramo do Direito, com a característica de 

interesse secundário ou instrumental, pois decorrente da insatisfação de um suposto interesse 

primário ou substancial. 

Dá-se o nome de interesse de agir à expressão do interesse processual que autoriza o 

exercício do direito de ação. A evolução das teorias em torno desse direito moldou as 

diversas compreensões do interesse de agir. No entanto, ele está alicerçado em um trinômio: 

utilidade, compreendida como a possibilidade de a prestação jurisdicional melhorar a 

situação corrente do demandante; necessidade, caracterizada pela impossibilidade de se 

obter licitamente a situação sem o exercício da jurisdição; e adequação, correspondente à 

aptidão da via empregada para conferir ao demandante a tutela por ele pretendida. 

O interesse recursal se assemelha ao interesse de agir, enquanto autorizador do 

exercício do prolongamento do direito de ação na forma recursal. Baseia-se também na 

necessidade e na utilidade, porém com significações diversas. Quanto à adequação, no 

entanto, a correspondência se faz no requisito do cabimento, na vertente do recurso correto 

para impugnar a decisão atacada, com as inflexões da fungibilidade recursal. 

A necessidade do recurso não se verifica apenas quando este for o único meio para 

colocar o recorrente em situação mais favorável. Está presente também quando o recurso for 

o meio mais eficaz para o alcance da situação por ele pretendida. Consequentemente, é 

possível o uso da via recursal para impugnar provimentos inexistentes e nulos, bem como a 

interposição de recursos por terceiros e em face de decisões omissas quanto a pedidos 

implícitos (honorários sucumbenciais, por exemplo), ainda que disponíveis outros meios 

jurisdicionais de atingir os mesmos resultados, como ações autônomas. 

A utilidade do recurso, a seu turno, diz respeito à potencialidade de obtenção de uma 

situação mais favorável para o recorrente. Porém, é insuficiente perquirir essa vantagem a 

partir de uma comparação entre o que foi pedido e o que foi acolhido pela decisão 

(sucumbência formal), ou entre a situação anterior do recorrente e a situação obtida com o 

pronunciamento jurisdicional (retrospectivamente). É preciso adotar uma ótica prospectiva 

e comparar a decisão recorrida com as situações e proveitos práticos possivelmente 

alcançáveis pelo recurso interposto. Trata-se de uma ideia de sucumbência material ampliada 

ou sucumbência analisada com base nos efeitos da decisão sobre a esfera jurídica do 

recorrente. 
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Nessa linha, aquele que formula mais de um pedido, sendo um subsidiário ao outro, 

tem interesse em recorrer caso rejeitado o pedido principal e acolhido o pedido subsidiário. 

Também tem interesse em recorrer aquele cujo fundamento da sentença favorável não lhe 

proporcione efeito erga omnes que poderia ser alcançado por outro fundamento. 

Igualmente, tem o réu interesse em recorrer de decisões que não resolvam o mérito, 

para buscar a improcedência do pedido do autor. Porém, em muitos casos fatores 

circunstanciais externos afastam o interesse por impossibilidade fática ou jurídica. Mesmo 

quando viável o recurso, é possível que o resultado final lhe seja mais desfavorável, pois se 

afastada a causa que conduziu ao julgamento terminativo, a análise do mérito pode ocasionar 

a procedência do pedido autoral. 

Em virtude da ampliação dos limites objetivos da coisa julgada (§1º do art. 503, CPC) 

em determinados casos, pode haver interesse recursal em impugnar uma questão prejudicial 

decidida expressa e incidentalmente no processo. Contudo, a decisão da questão prejudicial 

não dará ensejo a recurso daquele favorecido pela decisão da questão principal, pois nesse 

caso não terão sido preenchidos todos os requisitos para a extensão da coisa julgada. No 

entanto, é possível rediscutir a prejudicial em contrarrazões a recurso interposto pelo 

vencido, para afastar eventual reforma que venha a torna-la diretamente responsável pelo 

resultado da decisão final. 

Também tem interesse em recorrer, em qualquer hipótese, aquele que sucumbiu em 

decisão interlocutória não agravável por instrumento, desde que o objeto da decisão seja 

autônomo em relação ao objeto da sentença. Se houver dependência entre as questões 

decididas, tem interesse em recorrer, em princípio, aquele que houver sucumbido em ambas. 

Contudo, o favorecido pela sentença tem interesse em recorrer da interlocutória 

dependente e desfavorável, caso seja interposta apelação pelo outro, e seja antevisto o seu 

provimento. Nesse caso, poderá fazê-lo em conjunto com a apelação em face das 

interlocutórias autônomas, se houver, ou no bojo das contrarrazões à apelação interposta por 

outro legitimado em face da decisão final. A apreciação da impugnação, no entanto, ficará 

condicionada à possibilidade de provimento da apelação. 

Da mesma forma que o interesse sobrevém nesses casos, é possível que um fato 

superveniente ocasione sua perda, por tornar o resultado do recurso inócuo para o recorrente. 

A hipótese mais comum é aquela em que a decisão impugnada é afastada, seja por retratação 

do órgão julgador a quo, quando autorizada, seja pela prolação de decisão posterior em 

sentido contrário ou sua substituição por um acórdão. 
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O Poder Público é a parte mais frequente em juízo, e é dotado de algumas 

prerrogativas que se relacionam com o interesse recursal. A remessa necessária, por 

exemplo, não afasta o seu interesse recursal para interpor o recurso contra a mesma decisão.  

Nessa linha, divergindo-se da jurisprudência dominante, há interesse recursal em face 

do acórdão que não conhece da apelação, mesmo que tenha reexaminado a sentença por 

força da remessa necessária. Também há interesse recursal para arguir a inadmissibilidade 

da apelação fazendária, mesmo nos casos em que essa foi conhecida em conjunto com a 

remessa necessária. 

Há, igualmente, interesse da parte vencedora em provocar o juízo sobre a incidência 

ou dispensa do reexame necessário, em caso de omissão da decisão, devido à insegurança 

quanto ao trânsito em julgado. Outrossim, há interesse da Fazenda Pública para recorrer de 

acórdão proferido em sede de reexame necessário de decisão contra a qual não recorrera 

originalmente, salvo nos casos em que há desistência ou renúncia expressa ao direito de 

recorrer pelo representante do ente público. 

A suspensão de segurança, por sua vez, não repercute sobre os requisitos de 

admissibilidade do recurso eventualmente interposto em concomitância, pois suas 

finalidades são diversas. Não obstante, o recebimento do recurso com efeito suspensivo pode 

acarretar a perda de interesse processual na suspensão da decisão ainda não apreciada. 

A intervenção anômala, por fim, autoriza pessoas jurídicas de direito público a 

recorrerem na qualidade de terceiros economicamente interessados. Nesse caso, o interesse 

recursal, em especial a utilidade, pode ser constatado sob um prisma exclusivamente 

econômico e não jurídico. 

O recurso de terceiro juridicamente prejudicado origina-se daquele que não é parte, 

porém é legitimado pelo interesse jurídico na relação que foi submetida a julgamento. Seu 

interesse recursal é caracterizado por ter sido impactado direito de sua titularidade ou 

possível de ser defendido por substituição processual. Esse impacto é verificado pela 

contraposição entre os efeitos da sentença na sua esfera jurídica e possibilidade de obtenção 

de situação melhor através da interposição do recurso. 

Os advogados podem interpor recurso, na qualidade de terceiros prejudicados e 

concorrentemente com as partes que representam, caso o juízo não conceda honorários na 

decisão que julgar o pedido principal, mesmo que estes não tenham sido expressamente 

requeridos inicialmente. 
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Em igual sentido, há interesse recursal na majoração dos honorários quando estes 

forem fixados abaixo do percentual máximo, pois o recurso é capaz de propiciar ao 

recorrente uma situação melhor que a anteriormente alcançada através da decisão. 

Eventualmente, admite-se a interposição de recurso por quem não é parte ou terceiro 

interessado. Também se pode, em determinadas situações, apresentar recurso com objetivo 

diverso da anulação ou reforma do julgado. Nesses casos, fica explicitada a preocupação do 

sistema com a integridade do ordenamento e aprimoramento da prestação jurisdicional. 

O Ministério Público pode interpor recursos nos casos em que atuar como fiscal da 

ordem jurídica (custos iuris). O melhor entendimento, no entanto, é de que apenas há 

interesse se o recurso for interposto em defesa do fator que determinou a intervenção 

ministerial, pois é esse o interesse indisponível a ser defendido. 

A utilidade para o interesse tutelado condiciona, inclusive, o interesse do Ministério 

Público para recorrer nos casos em que houver violação à sua intervenção obrigatória, por 

ausência de intimação. 

O amicus curiae tem legitimidade recursal restrita à oposição de embargos de 

declaração e à interposição de recurso em face da decisão que julga incidente de resolução 

de demandas repetitivas. Quanto a esse último, o interesse recursal é preenchido pela 

contraposição entre o ganho obtenível para o interesse (institucional, econômico, político ou 

ideológico) por ele defendido e a decisão impugnada. 

Qualquer que seja o legitimado recorrente, os embargos de declaração têm 

singularidades quanto aos seus requisitos de admissibilidade. É cabível concomitantemente 

a qualquer outro recurso (embora se oposto interrompa o prazo para interposição do outro 

recurso) e possui prazo diferenciado. 

Além disso, são opostos no interesse do aprimoramento da prestação jurisdicional, e 

sua utilidade é inerente ao possível aperfeiçoamento da decisão, à luz das alegações do 

recorrente. 

A possibilidade indireta de modificação do julgado (efeitos infringentes) é capaz de 

refletir sobre a sucumbência jurídica e interesse recursal fixados pela decisão original. Por 

fim, a parte que tiver interesse em interpor o recurso especial ou extraordinário tem também 

interesse em opor os vulgarmente denominados embargos de declaração 

“prequestionadores” (art. 1.025 do CPC), sob alegação de omissão. 

Finalmente, quanto aos pronunciamentos de observância obrigatória pelos juízes e 

tribunais (art. 927 do CPC), há repercussões explícitas e implícitas sobre os requisitos de 

admissibilidade recursal, em especial o interesse recursal. 
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O parágrafo único do art. 998 e o §1º do art. 976 do CPC preveem que a desistência 

não impede o exame da questão com repercussão geral reconhecida ou sujeita ao regime dos 

recursos repetitivos, ou do mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas, 

respectivamente. 

Discorda-se do posicionamento do STJ de que há uma vedação à desistência. Basta 

que o resultado do julgamento do recurso representativo da controvérsia do qual se desistiu 

se aplique aos demais processos que versem sobre a mesma matéria, mas não a ele, que em 

razão da desistência terá sua controvérsia resolvida pela decisão originalmente impugnada.  

Também acerca dos pronunciamentos elencados no art. 927 do CPC, entende-se que 

há legitimidade de terceiros cujos processos estejam sobrestados para interpor recurso em 

face de acórdãos paradigmáticos resultantes de IRDR e recursos repetitivos, uma vez que 

suas demandas são diretamente atingida pelo seu resultado.  

Quanto ao interesse recursal, reconhece-se a possibilidade de interpor recurso em 

face da questão fixada autonomamente. No caso do terceiro, o interesse deverá ser 

demonstrado pelo reflexo da tese sobre o seu caso análogo sobrestado. Já no caso da parte 

cujo recurso foi julgado como representativo da controvérsia, a interposição de recurso 

apenas em face da questão de direito decidida, com resignação quanto ao dispositivo, 

dependerá da demonstração de que é possível obter situação mais favorável do que a 

outorgada pela tese fixada, abstraindo os efeitos produzidos no julgamento do seu caso 

concreto. 

Quanto ao interesse recursal apenas para ampliação territorial da abrangência do 

pronunciamento vinculante, há óbice para interposição de recurso especial ou extraordinário 

sem que se demonstre uma das hipóteses de cabimento exaustivamente previstas na 

Constituição Federal. 
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