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APELAÇÃO  CÍVEL.  IMPUGNAÇÃO  À 
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA. 
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DA 
AÇÃO  PRINCIPAL.  PERDA  DO  OBJETO 
DECLARADA EM  SENTENÇA.  IRRESIGNÇÃO. 
ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA.  FALTA DE 
INTERESSE RECURSAL.  AUSÊNCIA DO BINÔMIO 
UTILIDADE-NECESSIDADE.  APLICAÇÃO  DA 
REGRA DO  ART.  557  DO  CPC.  SEGUIMENTO 
NEGADO.

"Para  que  se  reconheça  à  parte  interesse  em 
recorrer,  é bastante,  desse ponto de vista,  que a  
eventual interposição do recurso lhe abra o ensejo  
de alçar-se a  situação  mais  favorável  do que a  
que lhe adveio da decisão impugnada" (Cândido  
Rangel Dinamarco in Capítulos de Sentença. São 
Paulo: Malheiros, 2002. pp. 102 e 103).

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  TELEMAR 

NORTE LESTE S/A contra a sentença de fls. 96/97, proferida pelo Juiz de 

Direito  da  1ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da 

Impugnação à  Assistência  Judiciária  movida  em face da Gleudson Silva 

Farias, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 

267, VI, do CPC.
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Em suas razões recursais, a Apelante pugnou pela reforma 

integral  da  decisão  de  Primeiro  Grau,  alegando  que  o  Apelado  possui 

condições econômicas para suportar o pagamento antecipado das custas 

processuais.  Afirmou que discorda do entendimento do Juiz  “a quo” que 

decretou a perda do objeto da Impugnação ao Valor da Causa em face de a 

Ação Principal ter sido extinta sem resolução do mérito, pois ainda não teria 

ocorrido o trânsito em julgado da referida decisão (fls. 99/107).

Não houve contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não 

exarou parecer de mérito (fls. 145/146).

É o relatório.

DECIDO 

É certo que a existência de interesse recursal não está direta 

e unicamente ligada à questão da sucumbência,  mas deve o Recorrente 

demonstrar que, ao menos em tese, espera do julgamento do recurso, uma 

situação mais vantajosa do ponto de vista prático do que aquela posta na 

decisão impugnada.

Sobre o tema, José Carlos Barbosa Moreira, bem delimita o 

conceito de interesse recursal, no sentido de que:

"(...)   A  noção  de  interesse,  no  processo,  repousa 
sempre,  ao  nosso  ver,  no  binômio  utilidade   +  
necessidade:  utilidade da providência judicial pleiteada,  
necessidade  da  via  que  se  escolhe  para  obter  essa 
providência.  O interesse em recorrer,  assim,  resulta da  
conjugação de dois fatores:  de um lado,  é preciso que o  
recorrente possa esperar, da interposição do recurso,  a  
consecução de um resultado a que corresponda situação  
mais  vantajosa,  do  ponto  de  vista  prático,  do  que  a  
emergente da decisão recorrida:  de outro lado, que lhe  
seja  necessário  usar  o  recurso  para  alcançar  tal  
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vantagem."   (in  Comentários  ao  Código  de  Processo  
Civil,  volume  V,  Editora  Forense,  7ª  edição,  Rio  de 
Janeiro, 1998, pág. 295). 

Na  hipótese,  inexiste  interesse  recursal,  eis  que  eventual 

acolhimento  do  recurso  não  acarretará  qualquer  proveito  a  Recorrente. 

Veja-se:
AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
BRASIL TELECOM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO 
DE  SENTENÇA.  COTAÇÃO  DA  AÇÃO.  DATA  DO 
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  PEDIDO  DA AGRAVANTE 
JULGADO PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
RECURSAL.  RECURSO  MANIFESTAMENTE 
PROTELATÓRIO.  APLICAÇÃO  DE  MULTA  PREVISTA 
NO ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. Para que se verifique a 
existência  do  interesse  em  interpor  recursos  é 
imperioso que a decisão a ser impugnada, além de 
contrária  à  pretensão  do  recorrente,  tenha 
acarretado-lhe  gravame  concreto,  aferível  de  forma 
objetiva.  2.  Não  basta,  que  a  parte  "sinta-se" 
prejudicada,  não  lhe  sendo  lídimo  valer-se  de 
recursos para suscitar debates jurídicos abstratos ou 
teóricos.  Ao  recorrer,  deve  demonstrar, 
concretamente, o prejuízo a que submetida, de forma 
a restarem indubitáveis a utilidade e a necessidade 
do novo provimento jurisdicional. 3. No presente caso 
o agravo de instrumento foi conhecido para dar integral 
provimento ao recurso especial da companhia telefônica, 
não  havendo  interesse  recursal.  4.  A  presente 
irresignação  bem  demonstra  a  recalcitrância  da  Brasil 
Telecom  S/A em  acolher  qualquer  decisão  que  ponha 
termo  à  controvérsia,  mesmo  quando  lhe  é  favorável, 
como  nos  presentes  autos,  o  que  torna  imperioso 
reconhecer-se  o  intuito  manifestamente  protelatório  do 
agravo  regimental,  a  ensejar  a  aplicação  da  multa 
prevista no artigo 557, § 2º, do CPC. 5. Agravo regimental 
não  provido,  com  aplicação  de  multa.(AgRg  no  REsp 
1130494/RS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
QUARTA  TURMA,  julgado  em  18/09/2012,  DJe 
26/09/2012) (grifei)

E:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA 
DA AÇÃO  PELOS  AUTORES.  EXTINÇÃO  DO  FEITO 
SEM ANÁLISE DE MÉRITO (ART. 267, VIII,  DO CPC). 
ÔNUS  SUCUMBENCIAL.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  COM  BASE  NO  VALOR 
ATRIBUÍDO  À  DEMANDA.  PENDÊNCIA  DE 
JULGAMENTO  DE  IMPUGNAÇÃO  AO  VALOR  DA 
CAUSA.  EXTINÇÃO  DA  AÇÃO  PRINCIPAL  QUE 
IMPLICA  NA  PERDA  DE  OBJETO  DO  INCIDENTE 
PROCESSUAL.  VERBA HONORÁRIA,  TODAVIA,  QUE 
DEVE TER POR ESCOPO O PAR. 4º DO ART. 20 DO 
CPC.  APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  Com  a 
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ocorrência da extinção, sem análise de mérito, da ação 
de prestação de contas, há incontornável perda de objeto 
do  respectivo  incidente  de  impugnação  ao  valor  da 
causa,  porquanto,  como  cediço,  o  processo  acessório 
segue a sorte do principal. (…) (TJSC, Apelação Cível n. 
2007.021675-2, de Balneário Camboriú, rel. Des. Eládio 
Torret Rocha , j. 02-09-2010)

Por tais razões, nos termos do “caput” do art. 557 do Código 

de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de Apelação manejado.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa, _____ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
                            Relator
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