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RESUMO 

 

SANTOS, Gabriel do Val. Possibilidade de correção de vícios dos recursos no sistema do 

Código de Processo Civil de 2015. 2020, 168 páginas, Mestrado - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 O trabalho desenvolvido busca analisar o alcance da regra de sanabilidade dos 

recursos na estrutura do Código de Processo Civil de 2015. Os recursos, na qualidade de atos 

pelos quais se busca um provimento jurisdicional (atos postulatórios), estão sujeitos a um 

duplo exame: juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Com relação ao juízo de 

admissibilidade, no Código de Processo Civil de 1973, em que pese não existisse uma regra 

expressa neste sentido, entendia-se como regra geral a restrição à possibilidade de emenda, 

reparação ou adequação do recurso, tornando exceção, portanto, a correção de defeitos nele 

contidos. Era essa, ao menos, a interpretação dada pela maior parte da doutrina e da 

jurisprudência, que, apoiadas no sistema de preclusões, entendia que, com a interposição do 

recurso, era vedado à parte voltar a praticar o ato, ainda que o fosse para corrigir defeitos 

daquele recurso já interposto. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, ocorreu 

uma alteração de paradigma da regra antes estabelecida. Sendo assim, se antes o 

ordenamento processual trazia em seu bojo especial atenção ao rigor formal, agora, procura-

se, sempre que possível, a entrega da tutela jurisdicional mediante prolação de decisão de 

mérito, colocando-se, por vezes, o formalismo em segundo plano. Para o estudo do tema, 

entendeu-se necessário inicialmente estabelecer as premissas que direcionarão o estudo 

proposto, passando-se pelo sistema de preclusões, pela aplicação da cooperação e, ainda, 

pela primazia do julgamento de mérito, trazidos de forma expressa no ordenamento 

processual vigente. Em continuação, serão realizadas considerações sobre o sistema de 

admissibilidade recursal, seus requisitos e classificação, na medida em que serão esses os 

requisitos que poderão ser objeto de saneamento quando da análise da admissibilidade 

recursal, em acordo com o sistema do Código de Processo Civil. Superadas essas questões, 

buscar-se-á critérios e limitação às hipóteses de saneamento dos vícios recursais, como 

forma de fomentar a resolução meritória das questões postas à análise do Poder Judiciário e, 

ao mesmo tempo, respeitar a segurança jurídica. 

 



Palavras-chave: processo civil; recursos; juízo de admissibilidade; preclusões; cooperação, 

primazia do julgamento de mérito, sanabilidade de vícios. 



 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, Gabriel do Val. The possibility of solving appeals irregularities in the 2015 Civil 

Procedure Code. 2020, 168 pages, Master’s Degree - Faculty of Law, University of São 

Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 This dissertation analyses the the scope of the rule that makes it possible to solve 

appeal irregularities in the 2015 Civil Procedure Code. The appeals are subject to a double 

exam: an admissibility exam and a substantive exam. The admissibility exam: In the 1973 

Civil Procedure Code, the understanding of the possibility of emending or repairing appeal 

irregularities was restricted, becoming an exception when the parties could emend or repair 

appeals that were already filed. That was the interpretation given by the majority doctrine 

and jurisprudence, which, supported by the estoppel doctrine, understood that after filing an 

appeal, it was forbidden for the party to renew the act, with the purpose of solving 

irregularities. A paradigm shift occured with the enactment of the 2015 Civil Procedure 

Code. In this sense, where the 1973 Civil Procedure Code put special focus on the formal 

aspects of the appeals, the 2015 Civil Procedure Code looks for the substantive rulling, 

putting formalism in second place. For the study of the theme, it was necessary to analyze 

and establish the premises that gave cause to the paradigm shift, passing through the estoppel 

doctrine, the cooperation doctrine and the prevalence of substantive judgment doctrine, 

brought expressly in the 2015 Civil Procedure Code. Overcoming this part of the 

dissertation, the second part will concern the making of considerations in the appeals 

admissibility system, its requirements and classifications, as these will be the requirements 

that may be remedied when examining the admissibility of the appeal, in accordance with 

the system of the Civil Procedure Code. At the end, the research will seek for criteria and 

limitation to the hypotheses of solving irregularities of the appeals, as a way to provide 

substantial solutions to the controversy presented by the parties to the Courts and, in the 

same way, respecting the legal certainty. 

 

Keywords: civil procedure, appeals, admissibility system, estoppel doctrine, cooperation, 

prevalence of substantive judgment, hypotheses of solving irregularities. 
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I. INTRODUÇÃO. 

 

 O processo civil somente pode ser satisfatoriamente compreendido quando em 

consonância com as exigências impostas pelo conceito de Estado Constitucional.1 

 Nessa medida, pode-se dizer que o CPC/15 se inseriu nesse Estado Democrático, 

porquanto trouxe, de um lado, a necessidade de observância da isonomia, da legalidade, da 

segurança jurídica e legítima confiança e, assegurando, de outro lado, a legitimidade, 

liberdade e participação, também fundamentos do Estado Democrático.2 

 Isso se verifica pelas mudanças externadas no ordenamento processual, inclusive 

pela inclusão do Capítulo I, onde, nos arts. 1º a 12, foram expostas, de forma expressa, as 

normas fundamentais do processo civil brasileiro. 

 Referidas disposições, ao serem aplicadas aos demais Capítulos do CPC/15, 

trouxeram diversas implicações, não ficando de fora o tema dos recursos. Dentre as muitas 

abordagens que a temática dos recursos merece, buscará o presente estudo analisar as 

possibilidades de correção dos vícios dos requisitos de admissibilidade, seguindo, assim, o 

que propõe o CPC/15, que preza pela entrega da tutela qualitativa ao jurisdicionado, 

colocando a prolação de decisões de cunho meramente formal como exceção à regra geral. 

 Para o desenvolvimento do estudo proposto e na busca de traçar critérios e 

limitações ao saneamento de vícios recursais, parte-se do estabelecimento de algumas 

premissas, adotadas como sendo de particular importância para o desenvolvimento do tema. 

 Sendo assim, como ponto de partida, será objeto de abordagem o sistema de 

preclusões, que sempre foi visto como um dos pontos basilares do sistema recursal brasileiro. 

Aqui serão analisadas a sua sistemática, as suas espécies e a sua importância para o nosso 

sistema processual como instrumento que preserva, dentre outros institutos, a segurança 

jurídica e o regular desenvolvimento do processo para se evitar arbítrios. 

 Passado este primeiro ponto do capítulo, será analisada a cooperação e seus 

deveres, em especial a relação entre as partes recorrentes e o julgador, o que dará ensejo, em 

                                                           
1 Cf. LINS, Artur Orlando. A primazia do julgamento de mérito no processo civil brasileiro – Fundamentos, 

conceretização e limites dogmáticos, Salvador: JuzPodivm, 2019, p. 13. 
2 Idem. No mesmo sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da. O processo civil no Estado Constitucional e os 

fundamentos do projeto do novo código de processo civil brasileiro, Revista de Processo, São Paulo: RT, nº 

209, 2012, p. 349-374. 
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decorrência do respeito aos deveres de cooperação, à possibilidade de correção de vícios 

recursais. 

 Para finalizar este capítulo, o último ponto de abordagem é a primazia do 

julgamento do mérito, que traz em seu bojo a necessidade e o anseio contínuos pela busca 

da tutela jurisdicional meritória. 

 Seguindo, serão realizadas considerações acerca dos recursos e seu sistema de 

admissibilidade, a classificação dos requisitos e suas características, porquanto serão nesses 

requisitos de admissibilidade em que se verificará a hipótese de saneamento de vícios, 

autorizando, quando a correção for admitida pelo ordenamento, o julgamento meritório do 

recurso interposto. 

 No capítulo final será realizada uma análise comparativa entre o sistema do 

CPC/73 e o atual ordenamento em relação às possibilidades de saneamento dos vícios dos 

requisitos de admissibilidade recursal. 

 Tratar-se-á da existência de divergência doutrinária em relação à restrição da 

correção de vícios, sendo certo que já havia, à época do CPC/73, autorizada doutrina3 que 

indicava a possibilidade de correção de vícios recursais de maneira mais abrangente, o que 

não foi acompanhado, do que se denota, pela majoritária doutrina e jurisprudência. 

 Também se buscará analisar o posicionamento da jurisprudência,4 que por vezes 

se posicionou para além dos requisitos de admissibilidade, obstando a admissão de recursos 

com arrimo em restrições indevidas ao direito de recorrer, tendo como objetivo tão somente 

a diminuição do número de recursos. 

 Nessa toada, será objeto de estudo a modificação do paradigma no CPC/15 que, 

contrariamente ao ordenamento anterior, traz como regra geral a possibilidade de 

saneamento dos vícios recusais, colocando como exceção, agora, a aplicação imediata do 

sistema de preclusões e a prolação de decisões de cunho meramente formal. 

                                                           
3 Sem intenção de esgotamento do tema: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e 

técnica processual, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., 2010. SICA, Preclusão processual civil, São Paulo: Editora 

Atlas, 2008. 
4 A título exemplificativo, na vigência do CPC/73, houve entendimento do C. STJ no sentido de ser 

impossibilitado o saneamento de vício recursal decorrente da interposição de recurso sem assinatura: “(...) 1. 

A jurisprudência desta Corte Superior é mais do que pacífica acerca da inexistência de recurso especial 

apócrifo, não sendo possível a regularização posterior. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1685339/PR, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019) 
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 Assim, levando a cabo as disposições contidas no Capítulo I do Código, que 

reitera a necessidade de interpretação do ordenamento processual em acordo com a 

Constituição, será demonstrado que o legislador, além de reprisar as hipóteses de 

saneamento que já eram previstas no ordenamento anterior, trouxe a possiblidade de 

flexibilização do formalismo em novas hipóteses, decorrentes especialmente do exposto no 

art. 932, par. único, CPC/15 e no art. 1.029, §3º, também do CPC/15. 

 Ainda nesse capítulo buscar-se-á identificar quais daqueles requisitos de 

admissibilidade apresentados no capítulo III do estudo poderão ser objeto de correção e quais 

seriam as limitações à aplicação da regra de saneamento de vícios recursais. 

 Por fim, dar-se-á atenção à possibilidade de saneamento de vícios dos recursos 

destinados aos Tribunais Superiores, em especial por decorrência do disposto no art. 1.029, 

§3º, CPC/15, que autoriza a correção e desconsideração de vícios formais em recursos 

tempestivos, desde que reputados não graves, atingindo, assim, o escopo do estudo proposto. 
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V. CONCLUSÃO. 

 

 O saneamento de vícios recursais sempre despertou reflexão, tendo sido esse 

tema debatido pela doutrina e pela jurisprudência ao longo dos anos, inclusive na vigência 

do CPC/73. 

 Pode-se dizer que no ordenamento anterior havia, como regra geral, a 

impossibilidade de saneamento de vícios, com arrimo na aplicação imediata do sistema de 

preclusões, sendo obstado ao recorrente, na maioria das situações, a correção do defeito 

recursal. 

 Conforme foi exposto no decorrer do presente estudo, os óbices legais à correção 

dos vícios recursais derivam do fato de o sistema recursal brasileiro possuir raízes sólidas no 

sistema de preclusões, fenômeno que é da essência do processo, porquanto interfere em toda 

a dinâmica do andamento processual. Nesse sentido, destacou-se que as funções primordiais 

do sistema de preclusões no sistema processual podem ser divididas em duas: uma função 

de ordenação e uma função estabilizadora.  

 A primeira, função de ordenação, garante que os atos só possam ser praticados 

no prazo e forma fixados pela lei ou pelo julgador. 

 A segunda, função estabilizadora, decorre da inobservância do ônus pela parte 

em praticar o ato, o que implica na estabilização da situação processual, a qual não mais 

poderá, em regra geral, ser alterada. 

 O sistema processual adota três espécies de preclusão: a preclusão temporal, a 

preclusão lógica e a preclusão consumativa. 

 Em linhas gerais, pode-se dizer que a preclusão temporal é vista como uma das 

formas de impulsionar o processo e seu objetivo é acelerar o ritmo de julgamento, por 

intermédio da imposição de prazos para que os atos processuais diversos ao longo da 

demanda sejam praticados. Sendo assim, passado o prazo para a prática do ato pela parte, 

opera-se a preclusão temporal, obstando-se a manifestação tardia. 

 Já a preclusão lógica manifesta-se quando um ato não mais pode ser praticado, 

pelo fato de se ter praticado outro que, pela lei, é definido como incompatível com aquele 

que se pretende realizar, ou que tal circunstância deflua de forma inequívoca da interpretação 

do sistema processual. 
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 Por fim, a preclusão consumativa é caracterizada pela perda da possibilidade de 

praticar um ato processual em virtude de, anteriormente, esse mesmo ato já tiver sido 

consumado. 

 A importância do sistema de preclusões em relação à possibilidade de 

saneamento dos vícios dos recursos decorre da necessária flexibilização do momento de sua 

incidência, em prol da obtenção de decisão de mérito que atenda aos anseios das partes, e 

não apenas de uma decisão formal. Essa necessidade de flexibilização, portanto, tem por 

base outros princípios e institutos, dentre eles, a cooperação (e seus deveres) e a primazia do 

julgamento do mérito. 

 Tanto a cooperação como a primazia do julgamento de mérito foram analisadas 

no presente estudo como normas-princípio, uma vez que estabelecem um fim a ser atingido 

pelo processo e cuja aplicação demanda, caso a caso, o sopesamento com outros princípios 

que também devem ser observados. 

 Em relação à possibilidade de saneamento dos vícios recursais, o objetivo da 

cooperação e seus deveres em relação à possibilidade de saneamento dos vícios recursais 

importa para que o processo se desenvolva de forma escorreita, respeitando-se o devido 

processo legal e o contraditório substancial, sem a colocação de entraves à chegada da 

solução final. 

 Tanto as partes como o julgador estão sujeitos aos deveres inerentes à 

cooperação. Tais deveres se subdividem em: um dever de esclarecimento; um dever de 

consulta; um dever de auxílio; e, um dever de prevenção. 

 Do dever de esclarecimento se conclui que o julgador deve, conjuntamente às 

partes, analisar as manifestações apresentadas a fim de se ter certeza de que as alegações 

contidas na petição não sejam de pronto indeferidas, abrindo-se, caso necessário, a 

oportunidade de esclarecimento da parte sobre a sua situação jurídica.  

 O dever de consulta implica na necessidade de oportunização às partes para que 

se pronunciem sobre determinado fundamento que não tenha, na visão do julgador, ficado 

claro, antes que seja proferida decisão em relação a este ponto.  

 Já o dever de auxílio dirige-se ao órgão jurisdicional, que remete ao amparo das 

partes na superação de possíveis dificuldades que possam impedir o exercício de direitos.  
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 Finalmente, o dever de prevenção revela-se como um dever assistencial de 

permitir à parte a correção de vícios processuais, inclusive indicando qual seria tal vício a 

ser sanado.  

 Este dever de prevenção possui maior relevância ao tema do estudo em apreço, 

porquanto é a partir da sua aplicação que se buscará a reorientação dos sujeitos processuais 

em prol de uma solução mais adequada à controvérsia apresentada, o que acaba por afastar 

o formalismo exacerbado. 

 A primazia do julgamento de mérito configura, essencialmente, uma norma 

fundamental, na medida em que reproduz o direito das partes a uma tutela jurisdicional 

adequada, definitiva e efetiva. Sendo assim, o contexto em que inserida no CPC/15 busca ir 

de encontro ao formalismo como fim em si mesmo, dando-se maior importância ao 

julgamento meritório, em estrita consonância com a intepretação constitucional do processo 

civil.  

 A norma da primazia do julgamento de mérito, entretanto, não se reveste de 

caráter absoluto, podendo ser relativizada em determinadas situações, que prevejam a 

ocorrência de vícios processuais insanáveis.  

 Nessa medida, o alcance dessa norma-princípio e da cooperação (em especial o 

dever de prevenção), encontra limitações no caso em concreto pela presença de outros 

institutos como, por exemplo, o sistema de preclusões, a segurança jurídica e o devido 

processo legal. 

 No âmbito dos recursos, a possibilidade de saneamento dos vícios recursais se 

revela na análise do juízo de admissibilidade.  

 Os recursos são remédios processuais que a lei coloca à disposição das partes, 

do Ministério Público ou de um terceiro, pelos quais se busca, na mesma relação processual, 

que a decisão proferida anteriormente possa novamente ser submetida a um julgamento por 

órgão de jurisdição em regra hierarquicamente superior àquele que a proferiu, visando 

eliminar o ato viciado, ou adequá-lo, ou, ainda, substituí-lo. 

 Como ato postulatório, o recurso passa por um duplo exame: o primeiro é 

referente à sua admissibilidade, e, o segundo, ao juízo de mérito. Trata-se, assim, o juízo de 

admissibilidade, de uma questão de natureza prévia da espécie preliminar, logicamente 

decidida antes do mérito, porque, de sua presença, depende a possibilidade da análise das 
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questões a ela subordinadas. É nesse momento em que o órgão competente analisa a 

existência de vícios recursais e a possibilidade, ou não, de estes serem sanados pela parte 

recorrente. 

 A competência definitiva para análise do juízo de admissibilidade é do juízo a 

quem, sendo certo que, a depender da espécie recursal, será realizado um primeiro juízo de 

admissibilidade de caráter provisório e não vinculativo pelo juízo a quo.  

 Em relação aos recursos destinados às instâncias extraordinárias, a proposta do 

CPC/15, que culminou na promulgação da Lei 13.105/2015, previa que a análise de 

admissibilidade dos recursos interpostos às instâncias extraordinárias seria de competência 

exclusiva do STJ e do STF. 

 Contudo, a tentativa de remeter apenas ao órgão ad quem a verificação de 

admissibilidade desses recursos foi alvo de resistência, sob alegação de impossibilidade de 

tais Tribunais arcarem com toda a carga de processos que lhes seriam remetidos para análise 

de admissibilidade, sem qualquer filtro prévio, ainda que isso representasse uma repetição 

do mesmo trabalho por dois órgãos distintos. 

 Diante das irresignações apresentadas o legislador repensou o posicionamento 

inicialmente adotado, mantendo a sistemática anterior do duplo exame, encarregando o 

Tribunal a quo da análise prévia de admissibilidade e, posteriormente, a Corte Superior ad 

quem. 

 Em sede de juízo de admissibilidade é analisada a presença dos requisitos 

intrínsecos, referentes à própria existência do poder de recorrer, e dos extrínsecos, referentes 

ao modo de exercê-lo. 

 São requisitos de admissibilidade intrínsecos: (i) o cabimento do recurso; (ii) a 

legitimidade para recorrer; (iii) o interesse em recorrer; e, (iv) a inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer.  

 Já os requisitos extrínsecos são: (i) tempestividade; (ii) regularidade formal; e, 

por fim, (iii) preparo recursal. 

 A importância maior do estudo do juízo de admissibilidade à possibilidade de 

saneamento dos vícios recursais reside em saber, a partir das definições e objetivos de cada 

um dos seus requisitos intrínsecos e extrínsecos, a razão de o legislador tê-los colocado no 

ordenamento processual como forma legítima de proteção à segurança jurídica e o devido 
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processo legal, resguardando, assim, a liberdade ao evitar arbítrios que poderiam ocorrer 

caso esses requisitos não existissem. 

 Nesse sentido, diferencia-se a análise da presença e da ausência dos requisitos 

de admissibilidade das hipóteses de incidência da jurisprudência defensiva, que nada mais é 

do que a aplicação de restrições indevidas ao conhecimento dos recursos, com o fim precípuo 

de obstar o aumento do número de recursos a serem julgados.  

 Se na vigência do CPC/73 houve apego pelo rigor formal, estabelecendo-se 

como regra geral a impossibilidade de correção dos vícios dos requisitos de admissibilidade 

dos recursos, o CPC/15 altera o paradigma anterior e busca deixar o formalismo exacerbado 

de lado, enaltecendo a possibilidade de serem sanados os vícios dos atos processuais, tudo 

com vias de conceder especial atenção à entrega da tutela de mérito.  

 A adoção desse posicionamento decorre naturalmente do contexto em que criado 

o Código, especialmente levando-se em consideração sua relação direta com os dizeres 

constitucionais emanados por sua Parte Geral, onde constam as normas fundamentais que 

deverão reger as relações processuais, destacando-se, aqui, a primazia do julgamento de 

mérito, a cooperação, o contraditório efetivo e a segurança jurídica. 

 Foram duas as premissas fundamentais apresentadas pelo legislador para a 

alteração de entendimento: privilegiar a consonância do CPC/15 aos ditames constitucionais 

e, também, obstar a jurisprudência defensiva. É nesse contexto que se insere a norma geral 

de saneamento de vícios recusais, contida no art. 932, par. único, CPC/15. 

 Levando em conta os requisitos de admissibilidade elencados e divididos em 

intrínsecos e extrínsecos, verifica-se que não são todos eles que podem ser objeto de 

saneamento. A majoritária doutrina e jurisprudência entende, na linha do estudo proposto, 

que apenas os requisitos extrínsecos, não vinculados à essência do recurso, é que podem ser 

sanados. Nessa medida, os requisitos intrínsecos devem ser classificados como insanáveis. 

 Dentre os requisitos extrínsecos, a tempestividade encontra resistência quanto a 

hipóteses de sanabilidade, sendo classificado este requisito como insanável. Entretanto, em 

decorrência do disposto no art. 10º, CPC/15, mesmo diante de recurso intempestivo, entende-

se que deverá a parte recorrente ser intimada para que se pronuncie em relação ao seu 

cumprimento, ou apresente um motivo de justa causa (art. 223, §2º, CPC/15). 
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 O preparo recursal, também classificado como requisito extrínseco de 

admissibilidade, por ter sido objeto de diversos julgados da jurisprudência defensiva, ganhou 

atenção minudente do CPC/15 que, além da regra geral, dispôs sobre seu cumprimento no 

art. 1.007, CPC/15, tendo este requisito campo vasto de saneamento visando o julgamento 

meritório. 

 Outro requisito extrínseco é a regularidade formal, que também possui amparo 

para eventual possibilidade de saneamento, porém, apenas sob aspectos estritamente 

formais, sem que se possa emendar ou apresentar razões posteriormente à interposição do 

recurso, ainda que deva ser registrado o posicionamento de autorizada doutrina que entende 

de forma diversa, pela possibilidade de emenda das razões quando ainda dentro do prazo 

para a interposição do recurso. 

 Em relação aos Tribunais Superiores, há, além da aplicação do art. 932, par. 

único, a previsão do art. 1.029, §3º, CPC/15, que também possibilita o saneamento e correção 

de vícios formais em recursos tempestivos, desde esses vícios não sejam reputados graves.  

 No que se refere aos requisitos de admissibilidade previstos em lei, gerais a todos 

os recursos, inexiste diferença de posicionamento quanto à possibilidade de saneamento 

entre os recursos ordinários e extraordinários.  

 Todavia, além do preenchimento desses requisitos intrínsecos e extrínsecos 

gerais, há, em relação aos recursos destinados aos Tribunais Superiores, necessidade de 

preenchimento de pressupostos específicos de admissibilidade, quais sejam: (i) o 

esgotamento prévio da via ordinária; (ii) a impossibilidade de discussão de matéria 

fático/probatória; (iii) prequestionamento; e, especificamente quanto ao recurso 

extraordinário, a (iv) repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso. 

 Esses requisitos específicos de admissibilidade consistem em regras técnicas 

legais que deverão ser respeitadas pela parte recorrente para o fim de que seja conferida, 

tanto no juízo a quo quanto no juízo definitivo de admissibilidade, a possibilidade de 

julgamento meritório do recurso interposto. Nesse sentido, eventual inadmissão recursal 

decorrente do não preenchimento de qualquer desses pressupostos de admissibilidade não 

representa uma restrição indevida ao direito de recorrer, mas sim uma manifestação do 

formalismo como forma de assegurar o controle geral e uniforme do ato. 
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 Em linhas gerais, a ausência dos requisitos específicos de admissibilidade deve 

ser considerada vício insanável. Contudo, o art. 1.029, §3º, CPC/15, especialmente no ponto 

em que admite a desconsideração de vício não grave, pode trazer interpretação diversa. 

 Por isso, de um lado, esse dispositivo poderá possibilitar aos Tribunais 

Superiores criarem novas restrições indevidas ao direito de recorrer, porquanto não há 

definição no art. 1.029, §3º, CPC/15, sobre o que seria, na visão do legislador, considerado 

vício grave.  

 De outro ponto, deve ser vista com bons olhos a possibilidade de 

desconsideração dos requisitos de admissibilidade específicos dos recursos excepcionais 

(v.g. prequestionamento e repercussão geral, no caso do recurso extraordinário), com o 

objetivo de cumprimento de suas funções nomofilática e paradigmática. 

 Dessa forma, agindo como Corte de Precedentes, a possibilidade de 

flexibilização de vícios de admissibilidade, até então classificados como insanáveis, 

autorizará a prolação de decisões, pelos dos Tribunais Superiores, sobre questões relevantes, 

firmando precedentes obrigatórios em relação a elas. 
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