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RESUMO  

 

FREITAS, Flavia da Silva Meirelles. Recurso Extraordinário: ofensa reflexa e princípios 

constitucionais do processo. 2017. 229 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 
A presente pesquisa tem por enfoque a ofensa reflexa, termo jurisprudencial desenvolvido 

no seio do Supremo Tribunal Federal como forma de restringir o fluxo de recursos 

extraordinários, e suas consequências para a proteção dos princípios constitucionais do 

processo. O recurso extraordinário foi o instrumento de controle de constitucionalidade 

pioneiramente introduzido em nosso ordenamento, com o objetivo levar à apreciação da mais 

alta Corte do País atos inconstitucionais alegadamente praticados em casos concretos. Seu 

papel foi se alterando ao longo do tempo, especialmente diante da crise institucional do 

Supremo Tribunal Federal. A crise possui causas estruturais, incluindo a cumulação de 

diversas funções constitucionalmente atribuídas à Corte Suprema e a própria natureza 

analítica e detalhada de nossa Constituição. Para superar a crise, o Supremo Tribunal Federal 

passou a criar obstáculos ilegítimos ao recebimento dos recursos extraordinários, que 

preponderam nas estatísticas, a fim de estancar o fluxo numérico. Dentre eles, ganha 

destaque a ofensa reflexa, que impede a apreciação de alegações de inconstitucionalidade 

quando o debate pressuponha a interpretação de texto infraconstitucional. Esta corrente 

jurisprudencial impacta fortemente na proteção dos princípios-garantia constitucionais do 

processo, porque além de previstos constitucionalmente, são detalhados pela legislação 

infraconstitucional, o que motiva a inadmissibilidade de inúmeros recursos extraordinários 

lastreados nestes princípios. A solução não encontra amparo no ordenamento porque, além 

de serem alçadas à condição de direitos fundamentais pela Constituição Federal, as garantias 

processuais possuem um núcleo mínimo, cujo conteúdo deve ser fixado pelo Supremo 

Tribunal Federal, a fim de evitar decisões teratológicas.  
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ABSTRACT 

 

FREITAS, Flavia da Silva Meirelles de Souza. Extraordinary appeal: reflex offense and 

constitutional principles of process. 2017. 229 f. Dissertation (Master) - Law School, 

University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

This research focus on the “reflex offense”, jurisprudential expression developed by the 

Brazilian Supreme Court (“Supremo Tribunal Federal”) as a way to restrict the flow of 

extraordinary appeals (“recursos extraordinários”), and its consequences to the protection of 

the constitutional principles of process. The extraordinary appeal was the first legal 

instrument of constitutional control of the Brazilian legal system, created with the objective 

of submitting to the highest Court of the country unconstitutional acts allegedly practiced in 

concrete cases. Its role, however, was altered over time, especially because of the institution 

“general repercussion” (repercussão geral), and regarding the institutional crisis by which 

the Supreme Court is passing through since its creation, accentuated in the first half of the 

20th century. This crisis has essentially structural causes, including the accumulation of 

diverse functions constitutionally attributed to the Supreme Court and the analytic and 

detailed nature of the Brazilian Constitution. Aiming the overcome of the crisis, many 

legislative and jurisprudential solutions were created, with no success. The Supreme Court, 

so, started to create illegitimate obstacles to contain the flow of extraordinary appeals, which 

have a prominent position in the Tribunal statistics. Among them, outstands the “reflex 

offense”, which prevents the analysis of alleged unconstitutional acts, when the debate 

presupposes the interpretation of legal rules. This piece of jurisprudence produces great 

impact in process guarantees’ protection, as they are not only constitutionally established, 

but also detailed in legal level. This jurisprudential solution does not have legal fundament 

because, besides the fact that those guarantees are constitutionally classified as fundamental 

rights, they have a minimum content, that should be defined by the Supreme Court, in order 

to prevent teratological decisions.  
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação enfoca a análise aprofundada do óbice jurisprudencial 

consistente na necessidade de comprovação, pelo recorrente, da ocorrência de “ofensa 

direta” ao texto constitucional para recebimento de recurso extraordinário pela alínea “a” do 

inciso III do artigo 102, da Constituição Federal, e as consequências resultantes para o 

resguardo das garantias fundamentais do processo.  

Trata-se de mais um mecanismo de jurisprudência defensiva promovido pelo 

Supremo Tribunal Federal, com o intuito de desafogar a demanda processual e refrear a 

chamada “crise institucional do Supremo”, deflagrada há muito, dentre outros fatores, pela 

própria modulação conferida à competência recursal e originária do Pretório Excelso. 

Como se observará do estudo, tal escolha jurisprudencial, apesar de funcionar como 

eficiente meio de contenção do considerável volume de recursos recebido diariamente pelo 

Supremo, acaba por trazer consequências nefastas ao sistema como um todo, ao interferir na 

garantia e proteção de princípios basilares da Carta. 

Ao estabelecer critérios limitativos ilegítimos ao recebimento de recursos, o Supremo 

nega cumprimento à função primordial que lhe foi assinalada, de guardião máximo da 

Constituição, preterindo seu eminente papel na implementação das normas principiológicas 

por meio do controle de constitucionalidade difuso exercido pela via extraordinária. 

Buscaremos, em suma, demonstrar a incompatibilidade entre tal orientação jurisprudencial 

e o espírito da Constituição. 

Na etapa inicial, faremos um capítulo introdutório contendo panorama geral sobre as 

modalidades de controle constitucional de normas e atos, enunciando suas origens e 

principais características. A seguir, analisaremos a modulação escolhida para o sistema 

brasileiro e as modificações implementadas ao longo de nossas Constituições. Enfocaremos, 

neste momento, o controle incidental e concreto de constitucionalidade, espécie da qual o 

recurso extraordinário é o maior expoente no direito brasileiro. 

A seguir, trataremos de noções essenciais sobre o recurso extraordinário, alvo de 

nossas reflexões, apresentando suas feições básicas, hipóteses de cabimento, requisitos de 

admissibilidade e efeitos. No mesmo capítulo, serão abordadas as funções endereçadas 
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constitucionalmente ao recurso extraordinário e seu papel no sistema de controle de 

constitucionalidade, versando sobre suas origens históricas e as modificações 

implementadas ao longo do tempo, imprescindíveis para a compreensão mais detalhada do 

seu atual perfil e da tendência à objetivação de suas hipóteses de cabimento. O capítulo é 

necessário para que se compreenda a maneira pela qual a modulação jurídica conferida ao 

recurso extraordinário deu azo à sua disseminação desmedida, em grande parte atribuível às 

constantes alterações no perfil do recurso e à importação, pura e simples, do modelo 

estadunidense do writ of error, sem a devida ponderação sobre as características do 

ordenamento pátrio.  

O capítulo seguinte terá por objeto o Supremo Tribunal Federal, focando a crise 

institucional que pavimentou paulatinamente a jurisprudência defensiva. Preambularmente, 

faremos esclarecimentos sobre os modelos clássicos de corte, diferenciando cortes supremas 

de constitucionais e cortes de cassação de tribunais de revisão, pressupostos para que se 

investigue a natureza jurídica de nossa Suprema Corte. Explanaremos, com fundamento 

nesta base teórica, as consequências das opções feitas pelo constituinte de 1988 na atribuição 

de funções ao Pretório Excelso, que inegavelmente contribuíram para a sua sobrecarga de 

trabalho. No mesmo capítulo, adentraremos o tema da crise institucional do Supremo 

propriamente dita, suas causas e as tentativas de solução adotadas ao longo da história, que 

perpassaram pela criação de óbices regimentais e legais à admissão do recurso 

extraordinário, que representa grande parcela da demanda do Tribunal.  

O capítulo seguinte é centralizado no tema da “jurisprudência defensiva”, expressão 

pela qual a doutrina vem designando técnicas jurisprudenciais ilegítimas, calcadas em 

desvios na interpretação das hipóteses de cabimento de recursos, visando à diminuição do 

volume de recursos. Este fenômeno, como veremos, traz sérias decorrências, como a 

massificação e simplificação da resposta do Judiciário ao clamor dos litigantes, levando ao 

desprestígio das instituições judiciárias, e violando o direito à prestação jurisdicional eficaz 

e de qualidade. O fenômeno será analisado detidamente, incluindo o exame de suas 

principais manifestações no que diz respeito ao processo de admissão do recurso 

extraordinário, e os mecanismos inaugurados pelo Código de Processo Civil para evitá-lo.  

No mesmo capítulo, trataremos do objeto central de estudo desta dissertação, espécie 

do gênero jurisprudência defensiva. Trata-se da necessidade de demonstração, por parte do 
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recorrente, da existência de violação direta ao texto constitucional para a viabilização do 

recurso extraordinário pela alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição. Ou seja, 

para que haja o recebimento do recurso, a averiguação da ofensa alegada não deve perpassar 

pela análise de lei ordinária (ou “lei de permeio”, nas palavras do Supremo Tribunal), 

devendo ser objetivamente perceptível. 

Finalmente, trataremos dos princípios constitucionais do processo, alçados pela Carta 

à categoria de direitos fundamentais e que se constituem como verdadeiras garantias, 

voltadas ao resguardo de direitos básicos do cidadão no campo processual, integrando seu 

patrimônio jurídico. Veremos que tutelam a efetivação de valores caros à sociedade, 

concretizados por via da prestação jurisdicional, assegurando a regularidade de todo o 

procedimento e, ao final, a realização da pretensão material deduzida, sendo inclusive 

materializados em lei infraconstitucional (notadamente, no Código de Processo Civil). 

Contudo, inobstante a importância de tais princípios-garantia para o sistema como 

um todo, e a existência de fundamento jurídico e científico para o reconhecimento de sua 

plena eficácia, o capítulo abordará a maneira pela qual a jurisprudência defensiva da “ofensa 

reflexa” resulta na total vulneração destes imperativos de valor, que se encontram 

desassistidos de meios para sua real consolidação.  

De modo geral, pois, a pesquisa buscará demonstrar o latente – porém corriqueiro - 

conflito entre a imposição de óbice jurisprudencial consistente na necessidade de ofensa 

incisiva ao texto constitucional para o recebimento do recurso extraordinário e a 

consolidação dos princípios constitucionais de cunho processual, que muitas vezes exigem, 

por suas características peculiares, o adentramento do caso concreto e exame das leis 

ordinárias pertinentes.  
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CONCLUSÃO 

As reflexões desta dissertação procuraram expor a gravidade da problemática da 

jurisprudência defensiva da ofensa reflexa, aplicada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar 

recursos extraordinários em que se alegue infringência às garantias processuais 

constitucionais. 

Verificou-se que o recurso extraordinário representa em nosso ordenamento 

instrumento realizador do controle de constitucionalidade concreto por excelência, desde a 

primeira configuração do modelo de controle entre nós. Mais do que apenas um recurso, é 

genuína manifestação da democracia, permitindo que qualquer um do povo participe 

ativamente do controle da compatibilidade dos atos e normas em relação ao texto 

fundamental. 

Contudo, a importação do sistema estadunidense, incompatível com a tradição 

civilística que criou raízes no Brasil e o processo de formação de nosso Federalismo 

acabaram por possibilitar que praticamente qualquer questão chegasse à mais alta Corte de 

nosso país, por meio do apelo extremo, o que contribuiu para a crise institucional do 

Supremo.  

A sobrecarga crônica de trabalho vivenciada pelo Pretório Excelso, todavia, não pode 

ser atribuída unicamente ao recurso extraordinário. De fato, a crise se intensificou com o 

passar do tempo, em razão da ampliação do rol de direitos e de instrumentos para garanti-

los trazida pela onda de redemocratização do país, e também em virtude do crescimento 

vertiginoso da população e da economia. Estes fatores inegavelmente acarretaram o 

crescimento no número de demandas judiciais que, em virtude da conformação de nosso 

modelo de controle de constitucionalidade, convergiram para as Cortes de vértice. 

No entanto, as atribuições assinaladas ao Pretório Excelso, que acumula as funções 

de Corte Constitucional – acentuada com a sofisticação do controle concentrado pela 

Constituição de 1988 -, de tribunal comum, no exercício de suas competências originárias, 

e de Suprema Corte, posicionada dentro da hierarquia judiciária e responsável pelo controle 

de constitucionalidade das decisões proferidas pelas instâncias inferiores, são elementos 

relevantes para que compreendamos o esgotamento da Corte. Sua estrutura é, à evidência, 

insuficiente para absorver este sem-número de atribuições diferentes, impactando nas 

estatísticas anualmente publicadas. 
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Com o intuito de amenizar esta situação crítica, foram criadas as mais diversas 

medidas, no campo legislativo, jurisprudencial e regimental, que não lograram êxito. Tal 

resultado não é surpreendente, na medida em que a crise é essencialmente estrutural: o 

Supremo possui múltiplas facetas, determinadas pela Constituição, que não podem ser 

simplesmente suprimidas por soluções paliativas. Caberia ao constituinte definir qual a 

verdadeira essência do Supremo, e fixar atribuições compatíveis com suas capacidades. 

 Neste cenário, ganha espaço a chamada “jurisprudência defensiva”, consistente em 

óbices jurisprudenciais ilegítimos advindos de interpretações excessivamente rigorosas e 

formalistas dos requisitos recursais, visando limar o iter processual em seu início. A 

jurisprudência defensiva, com efeito, além de frustrar o recorrente e tornar o processo de 

admissão recursal pouco transparente – para não dizer ilegal -, vai na contramão das 

tendências processuais mais modernas, que propõem uma releitura do formalismo 

processual, de modo a privilegiar a análise do mérito recursal, concretizando o objetivo ao 

qual o processo essencialmente se destina: resolução de controvérsias e pacificação de 

litígios. 

O recurso extraordinário é um dos mais afetados por esta posição defensiva adotada 

pelos Tribunais. Pesquisas jurisprudenciais apontam amplo espectro de julgados nos quais o 

Supremo Tribunal busca, de todas as formas possíveis, declarar a inadmissão recursal, de 

forma a evitar seu exame, tornando a interposição do recurso uma verdadeira corrida de 

obstáculos. As regras previamente fixadas para o jogo processual parecem de nada valer 

perante os esforços do Tribunal em aventar novos requisitos, não previstos legal e 

constitucionalmente, sendo comuns as decisões-surpresa. 

Neste ponto, o Código de Processo Civil de 2015 apresenta notáveis avanços: a 

leitura de seus preceitos revela cuidadosa pesquisa sobre os principais óbices adotados pelas 

Cortes, com a adoção de soluções que visam extirpar definitivamente a jurisprudência 

defensiva, em consonância com o espírito da efetividade sob o qual foi criado. 

Dentre as inúmeras manifestações sob as quais a jurisprudência defensiva se 

apresenta, destaca-se a tese da “ofensa reflexa” ou “oblíqua”, objeto destas reflexões. 

Segundo o Supremo Tribunal Federal, para que o recurso extraordinário seja admitido pela 

alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, a alegada infringência ao Texto 
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Fundamental deve ser direta e frontal, ou seja, o exame da afirmada inconstitucionalidade 

não deve perpassar pela análise de norma dita “de permeio”.  

Além de faltar fundamento legal ao posicionamento sustentado pelo Supremo, como 

vimos, a jurisprudência da “ofensa reflexa” atinge de maneira profunda os princípios-

garantia processuais previstos na Constituição.  

Derivadas do superprincípio do devido processo legal, estas garantias constituem 

direito fundamental do jurisdicionado, conformando o processo à ordem democrática e 

assegurando às partes a definição das regras do jogo processual, que regem o acesso à 

jurisdição. 

Dada sua importância para o sistema, estas garantias são afiançadas pelo viés legal, 

espraiando suas balizas orientativas por diversos institutos processuais, e também 

constitucional, ao serem elevadas à categoria de direitos fundamentais e protegidas como 

cláusulas pétreas pelo Texto Fundamental. E justamente devido a esta dupla proteção, o 

Supremo tem afirmado que o exame de sua infringência pelo apelo extremo é descabida, 

pois a violação em questão dirige-se à lei regulamentadora do instituto processual, sendo a 

infringência à Constituição somente oblíqua. 

A doutrina pós-positivista propugna pela densidade dos direitos fundamentais, 

inclusive aqueles veiculados por normas principiológicas, que possuem aplicação imediata 

e conteúdo próprio, fixado em um núcleo duro de significação, independente da legislação 

infraconstitucional. Neste sentido, também estipula o art. 5º, §1º, de nossa Constituição, que 

declara de forma assente a imediata aplicação destes direitos.  

Dentre eles figuram as garantias processuais, que, portanto, possuem significado 

constitucional, e como tal devem ser protegidas pelo guardião da Lei Fundamental. 

Entretanto, pesquisas jurisprudenciais têm apontado que a maciça maioria das alegações de 

desrespeito a estas garantias são iterativamente ignoradas pelo Supremo.  

De forma ainda mais preocupante, as pesquisas revelam uma flutuação 

jurisprudencial, havendo exemplos de julgados contemporâneos reconhecendo a 

necessidade de resguardo destes preceitos pelo Supremo. Circunstância que além de afrontar 
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a isonomia464, apenas reforça a ideia de que a jurisprudência da ofensa reflexa tem por intuito 

único a contenção da avalanche processual enfrentada pelo Supremo, pois em situações 

escolhidas a dedo, por critérios pouco transparentes, o Tribunal admite a apreciação de 

recursos extraordinários fundados na violação de garantias processuais. 

Ocorre que a crise institucional pela qual vem passando o Tribunal praticamente 

desde sua criação não pode servir de base para a adoção de medidas ilegítimas, que 

paulatinamente reduzem o espectro de importância do controle difuso.  

A Constituição lhe assinou uma série de funções das mais diversas espécies, é certo, 

que o tornam incapaz de fazer frente a todas as demandas que batem às suas portas. Contudo, 

a Carta também define de maneira bastante clara a modulação de nosso sistema de controle 

de constitucionalidade, que abrange tanto o controle concreto - que tem sido priorizado pela 

Corte – quanto o difuso, mantido em todas as Constituições anteriores. O controle de 

constitucionalidade brasileiro é misto, e híbrida é nossa mais alta Corte. Negar estas 

realidades é negar os ditames constitucionais. 

É de bom alvitre ressaltar que não se está a combater os filtros recursais legítimos, 

tal como a repercussão geral, que viabiliza a adequação do recurso extraordinário ao que de 

fato é: excepcional por natureza, dirigido a controlar em hipóteses concretas, de relevância 

nacional, aos ditames da Constituição Federal. Entretanto, o filtro não pode ser aplicado tão-

somente como mecanismo de autocontenção e alívio da crise, e nem mesmo ser colocado a 

serviço das interpretações tortuosas por vezes adotadas pelo Tribunal. 

Em suma, propugnamos pela mudança na perspectiva pela qual o Supremo Tribunal 

Federal vem encarando as garantias processuais, cujas violações, é imprescindível lembrar, 

são em geral perpetradas no decurso de casos concretos, tornando o recurso extraordinário o 

meio hábil por excelência à verificação de seu desrespeito. É necessário reconhecer que 

possuem um núcleo de significado próprio, cuja definição incumbe ao Pretório Excelso, na 

                                                           
464 “Por força do imperativo da isonomia, espera-se que os critérios empregados para a solução de um 

determinado caso concreto possam ser transformados me regra geral para situações semelhantes. Esse 

exercício de raciocínio (...) projeta a argumentação desenvolvida para o caso concreto em um conjunto 

maior de hipóteses, facilitando a visualização de desvios e inconsistências” (BARCELLOS, Ana Paula de; 

BARROSO, Luís Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, argumentação e papel dos 

princípios, p. 124).  



211 

 

qualidade de intérprete último da Constituição, e que deverá ser observado pelos tribunais 

inferiores, diante das funções paradigmática e uniformizadora de que é dotado o recurso. 
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