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RESUMO  

 

CARRARO, Fabiano Lopes. Juízo de admissibilidade e juízo de adstrição nos recursos 

especial e extraordinário. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

  

O objetivo maior do presente trabalho consiste na exposição analítica do juízo de 

admissibilidade e do juízo de adstrição dos recursos especial e extraordinário, ou seja, dos 

mecanismos de contenção de acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de 

Justiça conferidos pelo sistema processual brasileiro, na atualidade, especialmente às 

presidências ou às vice-presidências dos tribunais de apelação. Partindo-se da evolução 

histórico-legislativa de mecanismos do gênero desde a instauração da República, examinam-

se os pontos mais destacados ou controvertidos dos regimes jurídicos desses mecanismos, 

individualizando-os a partir de conceitos sugeridos para ambos, a fim de se compreender 

que se trata de atividades cognitivas distintas, submetidas, assim, a particularidades em sua 

disciplina jurídica. Para além de distintas, busca-se demonstrar que se trata de atividades 

compossíveis em uma mesma relação processual, buscando-se, então, sistematizar a maneira 

pela qual a coexistência dessas atividades deve ser harmonizada, a fim de que o bom manejo 

desses mecanismos pelos órgãos judiciários por eles responsáveis possa conferir 

funcionalidade aos tribunais superiores, razão maior para o estabelecimento desses mesmos 

juízos. 

 

Palavras-chave: Direito Processual – Recurso Extraordinário – Recurso Especial – 

Admissibilidade – Adstrição – Precedente Vinculante – Repercussão Geral – Recurso 

Repetitivo – Negativa de Seguimento – Retratação. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of the present essay consists of the analytical exposition of the “juízo de 

admissibilidade” (admissibility judgement) and the “juízo de adstrição” (binding judgement) 

of the “recurso especial” (special appeal) and the “recurso extraordinário” (extraordinary 

appeal). These judgements consist of access containment mechanisms to the Brazilian 

Supreme Court (“Supremo Tribunal Federal”) and the Superior Court of Justice (“Superior 

Tribunal de Justiça”), both conferred by the Brazilian procedural system, nowadays, 

especially to the presidencies or vice-presidencies of the courts of appeal. Starting from the 

historical and legislative evolution of this kind of mechanism since the establishment of the 

Brazilian Republic, it will be examined the most highlighted or controversial points of the 

legal regimes of these mechanisms, individualizing them starting from concepts suggested 

for both, in order to demonstrate that these judgements are distinct cognitive activities, thus 

subject to particularities in their legal discipline. In addition to being distinct, it will be 

demonstrate that these judgements are compossible activities in the same procedural 

relationship, seeking, then, to systematize in a way in which the coexistence of these 

activities must be harmonized, in order to promote functionality to the higher courts, the 

major reason for establishing these judgements.  

 

Keywords: Procedural Law – Extraordinary Appeal – Special Appeal – Admissibility 

Judgement – Binding Judgement – General Repercussion – Repetitive Cases – Denial of 

sequence – Judicial Retraction.  
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INTRODUÇÃO 

 

Juízo de admissibilidade e juízo de adstrição nos recursos especial e 

extraordinário. Eis o título da obra que se descortina, e que, suspeita-se, terá incutido na 

mente de algum eventual leitor deste trabalho algumas indagações, quiçá perplexidades.  

Deveras, ao primeiro exame do nome dado à obra é esperado que se voltem as 

atenções para um dos propósitos que nele se anuncia: discorrer-se sobre o juízo de 

admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. O tema é juridicamente 

relevante, disso não há a menor dúvida, sendo expressão maior da afirmada relevância a 

profusão de obras já existentes a esmiuçar esse mesmo assunto. Daí que, se muito já foi dito, 

e por autores muito mais autorizados, parece justa e pertinente uma primeira indagação que 

se formule ante um trabalho acadêmico assim intitulado: por que dissertar sobre um tema 

tão pouco original e tão fartamente conhecido?  

Mais não dissesse o título, muitas já seriam as justificativas devidas pelo autor, 

como bem se vê. Todavia, o título diz mais, e um segundo passar de olhos por ele revelará 

que ali também está contida referência ao juízo de adstrição dos recursos especial e 

extraordinário. Uma segunda indagação, nessa etapa do senso crítico, não é só justa e 

pertinente, mas também obrigatória: do que se está a dissertar quando se invoca um juízo 

assim rotulado e, por isso mesmo, tão profundamente “desconhecido”?  

Comecemos pela última das proposições acima enunciadas, pois que melhor 

atende à lógica e ao apaziguamento do espírito que primeiro se explique o estudo do objeto 

pretensamente desconhecido, para só depois se buscar justificativa para o reestudo do objeto 

ao qual já se fora apresentado. 

Tomamos por juízo de adstrição dos recursos excepcionais1 uma das atividades 

de cognição cometidas, na atual quadra do direito processual brasileiro, às presidências ou 

vice-presidências dos tribunais de apelação2. Seu exame será feito em minúcias no decorrer 

deste trabalho, mas é oportuno deixar registrado desde logo que umas das hipóteses a serem 

confirmadas nesta obra está em se aferir como essa atividade desdobra-se em dois momentos 

cognitivos que se nos apresentam bem destacados: em primeiro lugar, efetua-se a análise ou 

                                                           
1 Por recursos excepcionais compreendam-se os recursos especial e extraordinário conjuntamente 

considerados. O termo será usado recorrentemente ao longo do trabalho, sempre com esse significado. 
2 Por tribunais de apelação compreendam-se os tribunais de segunda instância da Justiça comum federal e 

estadual, i.e., os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça dos Estados. O termo será usado 

recorrentemente ao longo do trabalho, sempre com esse significado. 
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juízo de vinculação de determinado recurso excepcional interposto em um caso concreto a 

determinados tipos de precedentes vinculantes presentes em nosso ordenamento, assim 

compreendidos os recursos extraordinários submetidos ao regime da repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) ou os recursos especiais submetidos ao regime dos recursos 

repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); em segundo lugar, procede-se à análise 

ou juízo de conformidade do acórdão impugnado pelo recurso do caso concreto à tese 

jurídica edificada pelo STF ou pelo STJ no precedente vinculante ao qual adstrito o recurso 

interposto. 

A investigação da atividade cognitiva acima sumariada constitui um dos cernes 

deste trabalho, e o regime jurídico do juízo de adstrição ocupará capítulo específico de seu 

desenvolvimento. Neste brevíssimo introito, cabe ressaltar que um dos escopos desta obra 

está em demonstrar – e talvez aí esteja a hipótese seminal de todo o trabalho – que se trata 

de uma atividade cognitiva diferente daquela tradicionalmente desenvolvida pelos tribunais 

de apelação quando da realização do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais. A 

lei processual, no entanto, não conferiu a essa nova atividade – a esse novo juízo – um nomen 

iuris, e tampouco se identifica em sede doutrinária ou jurisprudencial unanimidade ou uma 

preferência manifesta por este ou aquele termo identificador, ou ainda um tratamento 

individualizado conferido a um juízo e outro. 

Eis, então, a explicação que se fazia necessária, e se espera convincente, para a 

referência, já no título desta obra, ao assim chamado juízo de adstrição dos recursos especial 

e extraordinário. Como dito, esse juízo mais não é senão a atividade de cognição mui 

sinteticamente descrita linhas acima, mas para a qual ainda não se produziu um nome de 

consenso e nem foi conferida uma definição científica. Inexistente esta e obscuro aquele, 

trazemos neste trabalho propostas para uma e outro, que ficam, então, submetidas ao crivo 

da comunidade jurídico-acadêmica. 

Ocorre que o juízo de adstrição – agora, por certo, um velho conhecido – não é 

senão uma das atividades atribuídas às presidências ou vice-presidências dos tribunais de 

apelação no trato dos recursos excepcionais. Com efeito, bem que se tentou – e também esse 

tema será aqui desvelado – levar a pique o juízo de admissibilidade dos recursos 

excepcionais delegado àqueles órgãos, conferindo-se, então, passagem direta a todo recurso 

extraordinário para o STF e a qualquer recurso especial para o STJ que não estivessem 

adstritos a algum precedente. A eficaz intercessão desses mesmos tribunais, entretanto, 

redundou em uma contrarreforma que acarretou sensíveis alterações no Código de Processo 

Civil (CPC) ainda em seu período de vacatio legis, dentre as quais a reintrodução do juízo 



13 

 

delegado de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário em nossa lei processual, 

do que decorre a coexistência, na atualidade, de dois regimes jurídicos distintos para os 

tribunais de apelação analisarem os recursos excepcionais que lhes chegam às mãos tão logo 

interpostos: o redivivo juízo de admissibilidade e o “nosso” juízo de adstrição.  

Este trabalho não se faria completo, portanto, se a coexistência e eventual 

colidência entre ambos os juízos confiados a um mesmo órgão judiciário não fossem 

exploradas, dado que, sendo possível analisar os recursos, quer sob um regime jurídico, quer 

sob outro, é esperado que haja alguma ordem ou que exista algum critério a ser obedecido 

para o bom desempenho do mister. Também isso será feito, em capítulo específico, em que 

se buscará sistematizar a matéria, demonstrando as formas como tais juízos podem coexistir 

harmoniosamente (sucessiva ou simultaneamente; por justaposição ou sobreposição) e os 

desdobramentos inerentes a essa coexistência, a nosso ver ainda carente de reflexão 

doutrinária e decantação jurisprudencial. 

Aportamos, então, às prometidas justificativas para o estudo do juízo de 

admissibilidade dos recursos especial e extraordinário neste trabalho, e aos motivos pelos 

quais esse juízo também se encontra incorporado ao título da obra: parece-nos equivocado, 

sob o aspecto científico-metodológico, tratar das imbricações de uma coisa e outra, sem que 

uma e outra coisa sejam previamente apresentadas per se, destacadamente. Noutras 

palavras, somente a exposição prévia e individualizada do cabedal de regras legais que 

constituem o procedimento da adstrição e o regime jurídico da admissibilidade poderia 

atender, satisfatoriamente, à pretensão de se compreender esses juízos quando examinados 

à luz de seu potencial de coexistência in simultaneus processus. 

É bem por isso, então, que este trabalho, tal como anunciado em seu título, 

também se ocupará do procedimento afeto ao juízo delegado de admissibilidade, a fim de 

que, delineados ambos os objetos do estudo, cada qual em seu tempo, modo e espaço 

apropriados, seja mais exitosa ou menos desafiadora a compreensão de ambos enquanto 

realidades diferentes, conquanto compossíveis em uma mesma causa. Optou-se, porém, por 

uma exposição recortada do tema da admissibilidade, focada naquilo que é essencial para 

sua compreensão e para o cotejo dessa atividade cognitiva com aqueloutra que rotulamos 

como de adstrição, não se descurando, por certo, dos aspectos mais controvertidos ou menos 

abordados do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, todos com indisfarçável 

importância teórica e prática. Não há, de todo modo, pretensão alguma de tratamento 

enciclopédico do tema: o leitor aqui não encontrará, v.g., exposição particularizada de cada 

um dos requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais, matéria que, nada obstante 
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pertinente ao estudo específico desse juízo, pouco ou nada acrescentaria para o objetivo de 

contrastá-lo ao juízo de adstrição. 

Embora o juízo de admissibilidade e o juízo de adstrição dos recursos especial e 

extraordinário constituam, segundo a hipótese aqui formulada, atividades decisórias 

distintas, há pontos de notória aproximação entre ambos. Veja-se, a princípio, que ambas as 

tarefas cognitivas são atribuídas, como já adiantado, a um mesmo órgão: às presidências ou 

às vice-presidências dos tribunais de apelação. Além disso, há notória aproximação entre 

ambos os juízos quando examinados a partir de sua ratio essendi: temos aí dois mecanismos 

igualmente idealizados visando à contenção do acesso de causas para os tribunais superiores, 

destinados, portanto, a conferir funcionalidade ao STF e ao STJ. 

A existência de anteparos de contenção de acesso aos tribunais superiores3 não 

é nenhuma novidade em nosso Direito, sendo a massiva entrada de recursos no STF e no 

STJ pauta institucional perene desses tribunais, presente até a atualidade. Tampouco há 

originalidade na criação desses filtros, conforme se extrai da experiência jurídica 

internacional. Ambas as supracitadas afirmações serão trazidas a exame em capítulo próprio 

desta obra, em que serão revisitadas as circunstâncias históricas e os veículos legislativos 

que nos permitiram adotar – e também abandonar – instrumentos voltados à contenção de 

recursos destinados aos tribunais nacionais. Nesse mesmo capítulo também se demonstrará 

que o juízo de admissibilidade e o juízo de adstrição aproximam-se, em sua finalidade, do 

juízo discricionário político-jurídico que o STF realiza para afirmar ou negar a repercussão 

geral de determinada questão de direito constitucional, embora aqueles juízos, como já dito, 

sejam atribuições conferidas pela lei às presidências ou às vice-presidências dos tribunais de 

apelação, e esteja aí a razão de ser de nosso interesse em distingui-los. 

É importante acrescentar que a convivência em nosso sistema jurídico de todos 

esses instrumentos processuais voltados à contenção de causas para os tribunais superiores 

decorre da progressiva assimilação do entendimento de que esses tribunais devem exercer, 

para além de suas consabidas missões institucionais, uma função paradigmática, edificando 

precedentes de observância obrigatória pelos órgãos judiciários de inferior hierarquia. O 

                                                           
3 Por tribunais superiores compreendam-se o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, 

considerados conjuntamente enquanto tribunais hierarquicamente assentados acima – “superiores”, portanto – 

dos tribunais de apelação. Não se desconhece, por certo, que o STF está hierarquicamente acima do próprio 

STJ na estrutura do Poder Judiciário brasileiro, mas a expressão por nós empregada – que os aglutina e, de 

certo modo, os nivela – será utilizada a despeito desse dado da realidade, como forma de se evitar repetições 

indesejáveis e para se conferir fluidez ao texto nas situações em que o socorro à expressão aglutinadora não 

releve qualquer prejuízo à precisão científica do pensamento. Pelas mesmas razões e para os mesmos 

propósitos, recorreremos, vez por outra, às expressões sinônimas tribunais nacionais e tribunais de 

superposição, sempre como substitutivas da alusão conjunta ao STF e ao STJ. 
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Código de Processo Civil, não por outra razão, vem de aprimorar e consolidar um conjunto 

de regras tendentes à formação e à aplicação de precedentes vinculantes pelos órgãos 

judiciários das instâncias ordinárias do Poder Judiciário. Para o funcionamento desse 

verdadeiro sistema de precedentes, ganha centralidade a atuação das presidências ou vice-

presidências dos tribunais de apelação, órgãos aos quais confiados os juízos de 

admissibilidade e de adstrição dos recursos excepcionais. O bom manejo dessas duas 

ferramentas por aqueles órgãos é crucial para a organicidade do sistema. É isso que se 

buscará comprovar ao longo desse trabalho. 
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1 EVOLUÇÃO HISTÓRICO-LEGISLATIVA DOS MECANISMOS 

PROCESSUAIS DE CONTENÇÃO DE ACESSO AOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES NO DIREITO BRASILEIRO 

 

1.1 DA INSTAURAÇÃO DA REPÚBLICA ATÉ A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988: A PERENE BUSCA PELA SOLUÇÃO PARA A “CRISE DO SUPREMO” 

 

1.1.1 Considerações iniciais 

 

Vem de há muito a discussão a respeito do papel institucional a ser exercido pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça no sistema jurídico-processual 

brasileiro. 

Ainda no limiar da República, o caráter federativo conferido ao sistema político 

brasileiro trazia consigo a necessidade de serem promovidas profundas modificações na 

estrutura judiciária herdada do regime imperial4. A dualidade de ramos judiciários (federal 

e estadual) instituída pelo regime republicano importou na outorga, ao novel “Supremo 

Tribunal Federal”, da magna tarefa de garantidor da unidade interpretativa do direito federal 

e constitucional. A decisão política assim adotada se fez, de maneira indisfarçável, sob forte 

inspiração do arranjo institucional conferido pelo povo norte-americano à sua Suprema 

Corte5.  

                                                           
4 Segundo a Constituição de 25.03.1824, o Império do Brasil era dividido em quatro poderes políticos 

harmônicos: o Poder Legislativo, o Poder Moderador, o Poder Executivo e o Poder Judicial (art. 10). O Poder 

Judicial era composto, em primeira instância, por jurados e Juízes de Direito (art. 151), cabendo àqueles dizer 

sobre fatos; e a estes aplicar as leis (art. 152). Para julgar as causas em segunda e última instância, foi 

estabelecido que em todas as províncias do Império haveria Relações (art. 158); e, na Capital do Império, além 

da Relação, deveria existir o Supremo Tribunal de Justiça, composto por juízes oriundos das relações 

provinciais, aos quais se condecoraria com o título de Conselheiro (art. 163). Ao Supremo Tribunal de Justiça 

competia, em especial, conceder ou denegar revistas nas causas decididas pelos tribunais relacionais, na forma 

prevista em lei (art. 164). No plano infraconstitucional, destaque-se que a República recepcionou a Lei n. 556, 

de 25.06.1850, que promulgara o código comercial imperial, e que trouxe consigo diversos regulamentos, 

dentre os quais o Decreto n. 737, de 25.11.1850, que disciplinava a ordem do juízo no processo comercial e 

que foi, segundo Waldemar Ferreira, “o mais notável código de processo da América, vigorando até 1930, e 

que se aplicou também como código de processo civil”. (FERREIRA, Waldemar. História do direito 

brasileiro. Tomo II. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1952. p. 334). 
5 A Constituição dos Estados Unidos da América, de 17.09.1787, em seu artigo III, dispõe que o Poder 

Judiciário será confiado a uma Suprema Corte e a tantas Cortes inferiores quantas o Congresso venha ordenar 

e estabelecer (Seção 1). Caberia ao Congresso, também, regulamentar a atuação da Suprema Corte como 

jurisdição de apelo (Seção 2), o que se deu, em um primeiro momento, pelo Judiciary Act de 24.09.1789, que 

permitia à Suprema Corte, por meio do writ of error, a revisão de decisões finais dos mais altos tribunais dos 

Estados. As competências conferidas à Suprema Corte dos Estados Unidos, estabelecidas na Seção 25 da lei 
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Emulando-se o writ of error daquele país6, previu-se entre nós o cabimento de 

“recurso” ao Supremo Tribunal Federal, assim denominado no artigo 60, § 1º, da 

Constituição Federal de 24 de fevereiro de 18917, e ao qual foi acoplado o adjetivo 

“extraordinário”, hoje consagrado pela lei e pelo uso, mas que apareceu, pela vez primeira, 

no regimento interno inaugural do STF8.  

O transplante institucional, todavia, mostrou-se falho e enviesado desde a 

origem: ao Supremo Tribunal Federal brasileiro não foram conferidos os mesmos 

instrumentos de contenção de acesso que o pragmatismo yankee soubera outorgar à Corte 

homóloga daquele país9. Criavam-se, então, condições propícias para que o tempo 

promovesse o congestionamento da última instância do Poder Judiciário do Brasil. 

O tempo, como sempre, mostrou-se implacável. À medida que o século XX 

avançava, trazia consigo mudanças político-econômico-sociais as mais perversas para a 

operacionalidade do Supremo Tribunal Federal10. Na seara política, acentuava-se, 

                                                           
norte-americana de 1789, foram trazidas para a realidade brasileira, de maneira quase literal, tão logo 

proclamada a República, tal como se vê do artigo 9º, parágrafo único, do Decreto n. 848, de 11.10.1890, editado 

pelo Governo Provisório para organizar a Justiça Federal. 
6 Segundo José Afonso da Silva, proclamada a República sob a forma federativa de governo, tornou-se de rigor 

conferir à União meios de manter a autoridade do direito federal, ante possíveis erros das justiças estaduais 

então instituídas. Recorreu-se, então, ao writ of error do direito inglês, lapidado pela experiência norte-

americana, desprezando-se o recurso de revista do direito luso-brasileiro (SILVA, José Afonso da. Do recurso 

extraordinário no direito processual brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963. p. 29). 
7 Verbis: “Das sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, haverá recurso para o Supremo Tribunal 

Federal: a) quando se questionar sobre a validade, ou a aplicação de tratados e leis federais, e a decisão do 

Tribunal do Estado for contra ela; b) quando se contestar a validade de leis ou de atos dos Governos dos Estados 

em face da Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado considerar válidos esses atos, 

ou essas leis impugnadas”. 
8 O adjetivo aparece no Capítulo VII do Título III do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), 

de 08.08.1891, denominado “Dos recursos extraordinários das sentenças definitivas das Justiças dos Estados 

e do Distrito Federal” (artigos 99 a 102), sendo, depois, replicado no art. 24 da Lei n. 221, de 20.11.1894, e 

acolhido, no plano constitucional, somente pela Constituição Federal de 16.07.1934. 
9 É curioso observar que ao mesmo tempo em que o Brasil importava dos Estados Unidos da América o seu 

desenho institucional de acesso à Suprema Corte, aquele país cuidava de modificar radicalmente o sistema 

paradigma então importado, pois já era perceptível, àquela altura, a disfuncionalidade desse sistema, cuja 

consequência mais visível era o crescimento invencível de casos pendentes de julgamento perante a Suprema 

Corte norte-americana. Foi, destarte, editado o Judiciary Act, de 03.03.1891 – também conhecido como Evarts 

Act, em homenagem ao Senador William Evarts, de Nova Iorque –, com a finalidade de criar uma nova 

categoria de tribunais intermediários entre a Suprema Corte e a primeira instância federal (District Courts), 

denominados U.S. Circuit Courts of Appeals (depois U.S. Courts of Appeals), cujas decisões, em grande 

medida, não mais podiam ser submetidas à Suprema Corte, resultando em uma drástica redução no número de 

recursos a ela dirigidos. 
10 Alfredo Buzaid informa que, por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional de 03.09.1926, 

justificou o Congresso Nacional a modificação nas hipóteses de cabimento do recurso extraordinário na 

percepção de que o acúmulo de serviço no Supremo Tribunal Federal já estava a perturbar a regularidade de 

suas funções. (BUZAID, Alfredo. A crise do Supremo Tribunal Federal. Revista da Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, vol. 55, p. 327-372, 1960. Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66355. Acesso em: 17 abr. 2021). Paradoxalmente, entretanto, 
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especialmente a partir dos anos 1930, a centralização do poder na União, notadamente no 

chefe do Poder Executivo federal, a quem foram conferidos, em mais de uma oportunidade, 

poderes quase ilimitados11. As turbulências político-institucionais dos anos 1930 nos levam 

à promulgação de sucessivas Constituições, mas nenhuma delas cuida de restringir o alcance 

do recurso extraordinário, caminhando, em verdade, no sentido oposto12. De outra parte, na 

economia, aprofunda-se o processo de industrialização do país, ao mesmo tempo em que, 

sob o aspecto social, grande é o crescimento demográfico e a migração do campo para as 

cidades, nas quais as condições de vida, trabalho e remuneração mostram-se compensatórias 

ao marginalizado campesinato. As mudanças econômicas exigiram do Estado maior atuação 

com vistas à regulação comercial, aduaneira e tributária, assim como as mudanças sociais 

demandaram novas leis civis, trabalhistas e sindicais, quase tudo inteiramente a cargo do 

hipertrofiado governo central, detentor maior do poder legiferante, inclusive para a criação 

de leis processuais de alcance nacional, com destaque para o primeiro Código de Processo 

Civil brasileiro, em 1939 (CPC/39)13. Tornou-se grande, então, a quantidade de leis, decretos 

e regulamentos federais passíveis de algum tipo de questionamento jurídico perante os 

                                                           
a promulgação da emenda teve o condão de elastecer ainda mais a competência recursal do STF, passando a 

ser expressa a hipótese de cabimento do extraordinário nos casos de dissídio jurisprudencial, ou seja, “quando 

dous ou mais tribunaes locaes interpretarem de modo diferente a mesma lei federal, podendo o recurso ser 

também interposto por qualquer dos tribunaes referidos ou pelo procurador geral da Republica” (Constituição 

Federal de 1891, art. 60, § 1º, alínea “c”, incluído pela EC de 03.09.1926). Registre-se que, na atualidade, o 

dissídio jurisprudencial quanto à interpretação da lei federal configura hipótese de cabimento de recurso 

especial, da competência do Superior Tribunal de Justiça, ex vi do artigo 105, III, alínea “c”, da Constituição 

Federal de 05.10.1988.  
11 A referência que se faz diz com os rompimentos institucionais ocorridos no Brasil nos anos de 1930 e de 

1937. Veja-se que, após a chamada Revolução de 30, por meio do Decreto n. 19.398, de 11.11.1930, institui-

se formalmente o governo provisório, conferindo-se à chefia de governo as funções e atribuições inerentes aos 

Poderes Executivo e Legislativo, a serem exercidas discricionariamente e em toda a sua plenitude até a 

reorganização do país por meio da eleição de uma assembleia constituinte. Do mesmo modo, inaugurado o 

período do Estado Novo pela Constituição Federal de 10.11.1937, confere-se ao Presidente da República, 

dentre muitos outros, poderes para sancionar as leis aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Conselho 

Federal (art. 74, “a”), expedir decretos-leis (art. 74, “b”), intervir nos Estados (art. 74, “j”), decretar o estado 

de emergência e o estado de guerra (art. 74, “k”), bem como dissolver a Câmara dos Deputados (art. 75, “b”).  
12 Assim, a Constituição Federal de 16.07.1934, cujo artigo 76, III, mantendo as hipóteses de cabimento do 

recurso extraordinário herdadas da Carta Constitucional de 1891, ainda estabeleceu a competência recursal do 

Supremo Tribunal Federal “quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal” (art. 76, III, 

“a”). Segundo Alfredo Buzaid (A crise do Supremo Tribunal Federal, cit., p. 344), a inclusão de tal letra dentre 

as hipóteses de cabimento do extraordinário “começou a inquietar ministros e juristas já nos trabalhos 

preparatórios da Constituição, pois, no entender de muitos, deveria constituir fundamento de ação rescisória. 

Apesar das observações de Arthur Ribeiro, que representava o Supremo Tribunal junto à Comissão do 

Itamarati, os esforços foram baldados. O novo fundamento foi incluído na Constituição”. Destaque-se, por 

relevante, que idênticas hipóteses de cabimento do extraordinário constaram da Constituição outorgada de 

10.11.1937 (art. 101, III). 
13 O CPC/39 (Decreto-lei n. 1.608, de 18.09.1939) disciplinava o processamento do recurso extraordinário, 

para as causas cíveis, em seus artigos 863 a 869. Para as ações penais, a matéria ganhou regulamentação com 

a edição do Código de Processo Penal (Decreto-lei n. 3.689, de 03.10.1941, arts. 632 a 638). 
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órgãos judiciários brasileiros, em um contexto normativo em que o STF não dispunha de 

mecanismos legais eficientes de contenção ou seleção dos casos que a ele poderiam ser 

submetidos14. 

 

1.1.2 A instituição do juízo delegado de admissibilidade 

 

Apesar de o Código de Processo Civil de 1939 não dispor, por evidente, de força 

normativa para restringir as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário previstas na 

Constituição Federal então em voga, merece destaque tal diploma por estabelecer, como 

norma de alcance nacional, um primeiro mecanismo processual tendente à limitação do 

acesso de toda e qualquer causa ao Supremo Tribunal Federal. O correr dos anos cuidaria de 

aperfeiçoar e perenizar esse mecanismo, consistente na autorização confiada pela lei ao 

presidente do tribunal local para remeter a causa para julgamento pelo Supremo Tribunal 

Federal somente “se julgar que é caso de recurso extraordinário” (art. 865). Cuidava-se, bem 

se vê, de uma inegável delegação ao tribunal de origem para que realizasse um juízo de 

admissibilidade do recurso que, segundo a Constituição Federal, competia à Suprema Corte 

brasileira julgar15.  

A insuficiência do controle de admissibilidade do recurso extraordinário 

confiado às instâncias de origem era, já àquele tempo, manifesta, de ver que a Suprema Corte 

brasileira permanecia acessível a todo e qualquer litigante e em toda e qualquer causa na 

qual se pudesse alegar que uma lei federal ou norma constitucional fora violada, fosse pela 

                                                           
14 Precisa é a ponderação de Araken de Assis que, aludindo à hipertrofiada competência legislativa da União 

já a partir da primeira Constituição republicana, afirma que “o pacto federativo padeceu de desequilíbrio 

estrutural congênito. Nunca se recuperou desse arranjo errôneo.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 8. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 804). No mesmo diapasão: SILVA, José Afonso da. Do recurso 

extraordinário...cit. p. 5; DANTAS, Bruno. Repercussão geral: perspectivas histórica, dogmática e de direito 

comparado: questões processuais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 48-50.  
15 Pontes de Miranda reconhecia méritos nesse juízo delegado, haja vista que “está em causa medida de 

peneiramento prévio dos recursos, a fim de se evitar o excesso de trabalho e inconvenientes de distância”. 

(PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de processo civil, vol. V (arts. 808-

881). Rio de Janeiro: Forense, 1949, p. 413) O art. 865, como se vê, empregava o verbo julgar, o que a 

jurisprudência interpretou no sentido de reconhecer que ao presidente do tribunal não haveria autorização legal 

apenas para se limitar à investigação dos aspectos formais do recurso, mas também para dizer se o caso 

encontraria abrigo nas disposições constitucionais que autorizariam o cabimento do recurso extraordinário. 

Nesse sentido, v.g. STF, Primeira Turma, AI n. 10.186/SP, Rel. Min. Barros Barreto, j. 11.12.1941; STF, 

Segunda Turma, AI n. 11.542/DF, Rel. Min. José Linhares, Rel. p. acórdão Min. Waldemar Falcão, j. 

18.04.1944). Registre-se que, denegado o recurso extraordinário pela instância a quo, o CPC/39 estabelecia a 

possibilidade de impugnação da decisão por meio da interposição de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 

868). Registre-se, por fim, que as disposições do CPC/39 relativas ao recurso extraordinário foram 

parcialmente alteradas pelo Decreto-lei n. 4.565, de 11.08.1942, apenas no tocante ao prazo de interposição do 

recurso (aumentado de 5 para 10 dias) e à forma de remessa do extraordinário ou do agravo para o STF. 
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via direta do recurso extraordinário ou pelo sucedâneo do agravo cabível da denegação do 

extraordinário16.  

A “crise do Supremo” ou a “crise do recurso extraordinário” já era, enfim, uma 

conhecida realidade ao tempo dos trabalhos legislativos que culminaram com a promulgação 

da Constituição Federal de 1946, mas a resposta do legislador constituinte mostrou-se, a um 

só tempo, tênue e contraditória. 

Diz-se tênue porque limitada à introdução, entre nós, de modelo inspirado nas 

U.S. Court of Appeals do direito norte-americano, ou seja, um tribunal federal de segundo 

grau competente para julgar recursos de decisões em causas a envolver a União (Tribunal 

Federal de Recursos, art. 104), desprezando-se propostas mais arrojadas17 e mantendo 

intocadas as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário das decisões finais dos 

tribunais estaduais. De outra parte, tem-se como contraditória a resposta institucional 

porque, a despeito da criação do Tribunal Federal de Recursos para retirar do Supremo 

Tribunal Federal a condição de órgão de revisão das sentenças nas causas intentadas pela 

União ou contra esta, confere-se ao STF competência para julgar recursos ordinários em 

mandados de segurança e habeas corpus decididos em última instância pelos tribunais locais 

ou federais, quando denegatória a decisão (art. 101, inc. II, “a”), ampliando-se, assim, ainda 

mais, as possibilidades de acesso ao tribunal. 

Ultrapassada, enfim, a possibilidade de se obter avanço perene e definitivo para 

o congestionamento do STF por meio de modificações constitucionais de vulto, buscou-se 

refúgio na legislação ordinária, o que se deu por inovações legislativas que pretenderam 

compatibilizar as disposições do CPC/39 relativas ao recurso extraordinário ao regime 

constitucional inaugurado pela Constituição Federal de 1946. Veio à luz, então, a Lei n. 

3.396, de 02.06.1958, diploma que regulamentou, com maior detalhamento, o juízo de 

admissibilidade que aos tribunais de apelação competia realizar. 

                                                           
16 O aumento galopante do número de recursos extraordinários distribuídos perante o STF foi sumariado por 

Alfredo Buzaid: se em 1918 haviam sido distribuídos 87 recursos, em 1935 esse número já havia aumentado 

para 150, atingindo-se, em 1943, a marca de 1.124 recursos. (BUZAID, Alfredo. A crise do Supremo Tribunal 

Federal, cit., p. 344 e s.) 
17 Dentre as quais destacamos o projeto de Haroldo Valadão, que estabelecia, nos casos de diversidade de 

interpretação da lei federal entre tribunais, o cabimento do recurso extraordinário para superação do dissídio 

jurisprudencial, daí resultando a edição de um assento pelo STF, cujas disposições os tribunais e juízes 

deveriam observar. Encampado pelo Instituto dos Advogados Brasileiro, esse projeto foi rejeitado pela 

Assembleia Nacional Constituinte de 1946. 
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De relevo para o objeto deste estudo, vale dizer que pela letra da Lei n. 3.396/58 

sacramenta-se entre nós – nada obstante alguma objeção doutrinária18 – o regime jurídico 

inaugurado pelo CPC/39, reafirmando-se a possibilidade de a instância de origem proceder 

a um juízo prévio acerca da admissibilidade do recurso extraordinário interposto (art. 3º, § 

2º), deliberando sobre o seu seguimento por decisão fundamentada19 (§ 3º), passível de 

reexame pelo STF por meio de recurso próprio, qual seja, o agravo de instrumento (art. 6º).  

A previsão legal da realização do juízo de admissibilidade do recurso 

extraordinário pelos tribunais de apelação, de todo modo, não revelava aptidão para diminuir 

a pletora de recursos extraordinários que ascendiam ao Supremo Tribunal Federal. 

Tentativas de maximização da eficácia persuasiva dos julgamentos do STF, por meio da 

edição de enunciados gerais componentes da “Súmula” da jurisprudência daquele tribunal20, 

prestavam-se apenas para acelerar os trabalhos interna corporis da corte na solução a ser 

conferida aos recursos que nela aportavam, mas não foram eficazes para frear a interposição 

de recursos extraordinários nos órgãos de origem. Da mesma forma, engenhosas 

interpretações da Constituição e das leis processuais, produzidas pelo STF com vistas a 

restringir sensivelmente as possibilidades de admissão do recurso extraordinário na origem, 

anulavam-se em sua eficácia inibitória do acesso ao tribunal pela faculdade que sempre se 

                                                           
18 BUZAID, Alfredo. A crise do Supremo Tribunal Federal, cit., p. 358. SILVA, José Afonso da. Do recurso 

extraordinário..., cit. p. 367. 
19 Anota José Afonso da Silva que, no regime anterior ao da Lei n. 3.396/58, apenas a decisão denegatória do 

recurso extraordinário era de ser fundamentada. Não assim a que o admitia, o que ensejava a subida de recursos 

a granel, por meio de simples “sim, em termos”, sem mesmo se examinar a tempestividade (SILVA, José 

Afonso da. Do recurso extraordinário..., cit. p. 363). 
20 A Súmula do Supremo Tribunal Federal foi instituída por emenda regimental não numerada, aprovada em 

sessão administrativa ocorrida em 21.08.1963 e publicada no Diário da Justiça em 30.08.1963. Apresentada ao 

Tribunal pela Subcomissão de Reforma do Regimento, integrada pelos Ministros Ribeiro da Costa, Vitor Nunes 

Leal e Pedro Chaves, tal emenda estabelecia a publicação, como anexo do Regimento Interno do STF, da 

Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo Tribunal Federal, “que poderá ser citada, 

abreviadamente, como ‘Súmula do Supremo Tribunal Federal’, ou simplesmente ‘Súmula’” (art. 4º). Seriam 

inscritos na Súmula enunciados correspondentes às “decisões do Tribunal, por maioria qualificada, que tenham 

concluído pela constitucionalidade de lei ou ato do poder público”; e também “a jurisprudência que o tribunal 

tenha por predominante e firme, embora com votos vencidos” (art. 5º). Os enunciados deveriam ser sucintos 

(art. 6º), sendo numerados seguidamente, na ordem de sua inscrição na Súmula (art. 10), cuja citação, feita a 

partir do número do enunciado pertinente, dispensaria a citação complementar de outros julgados no mesmo 

sentido (art. 14). Quando o pedido do recorrente contrariasse a jurisprudência compendiada na Súmula, o 

relator poderia “mandar arquivar o recurso extraordinário ou o agravo de instrumento, indicando o 

correspondente número da Súmula” (art. 15, IV). A Súmula do STF passou a vigorar a partir de 1964, já com 

370 enunciados nela inseridos, aprovados em sessão administrativa de 13.12.1963. Como cediço, com o tempo 

operou-se no meio jurídico o fenômeno linguístico da sinédoque, empregando-se o continente (a Súmula) no 

lugar do conteúdo (o enunciado), sendo corrente – e, a nosso juízo, conforme o vernáculo – a menção que se 

faça à “súmula número ‘tal’ do STF”. 
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abria ao litigante de provocar a jurisdição do Supremo Tribunal Federal pela via secundária 

do agravo de instrumento21. 

A ineficácia do arranjo institucional inaugurado pela Constituição Federal de 

1946 permitiu o aprofundamento da “crise”, perpetuando o crescimento, ano após ano, do 

quantitativo de recursos remetidos para o Supremo Tribunal Federal22. A comunidade 

jurídica não se alheava ao problema, mas a dispersão de propostas elaboradas para a solução 

da crise não colaborava para o seu enfrentamento23. 

Uma nova ruptura institucional ocorre em 1964, inaugurando-se um período de 

exceção que, dentre tantas outras consequências, promove a outorga de uma nova 

Constituição Federal ao Brasil em 1967, amplamente emendada já em 1969. 

Embora as condições políticas conferissem ampla liberdade criativa e disruptiva 

aos militares responsáveis pelos destinos do país, é certo que, no limiar do regime ditatorial 

iniciado em 1964, a funcionalidade do Supremo Tribunal Federal não era a preocupação 

reinante. Preponderava, àquela altura, o interesse político de se retirar do Poder Judiciário – 

e, particularmente, do Supremo Tribunal Federal – qualquer autonomia que permitisse opor 

                                                           
21 Dentre os 370 primeiros enunciados aprovados pelo Supremo Tribunal Federal em 1963, oito destinavam-

se a explicitar o entendimento do tribunal quanto a hipóteses de inadmissibilidade do recurso extraordinário 

(Súmulas 279 a 286), funcionando, desde então, como ferramental indispensável aos tribunais de apelação para 

a realização do juízo de admissibilidade do recurso interposto. Com a criação do STJ pela Constituição Federal 

de 1988, os mesmos enunciados do STF que ensejavam a inadmissão do recurso extraordinário passaram a ser 

invocados pelos tribunais federais e estaduais para se inadmitir, também, os recursos especiais, ressalvadas as 

hipóteses em que o próprio STJ tenha editado enunciados próprios e específicos para o recurso especial, os 

quais, de toda sorte, guardam total paralelismo com aqueles anteriormente editados pelo STF [v.g. Súmula n. 

279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e Súmula n. 7/STJ (“A pretensão 

de simples reexame de prova não enseja recurso especial”)]. 
22 Em 1956, o Supremo Tribunal Federal recebeu 6.379 novas causas, mas julgou apenas 6.126. Dez anos 

depois, recebeu 7.096 casos novos, e, em 1969, o número já se elevara para 8.023. Dados extraídos de ROSAS, 

Roberto. O tribunal nacional. Revista STJ 10 anos: obra comemorativa 1989-1999. Brasília: STJ, 1999, p. 237. 
23 Para uma exposição minudente das propostas formuladas para a superação da “crise do STF”, q.v. BUZAID, 

Alfredo. A crise do Supremo Tribunal Federal, cit. p. 357 e s. Ainda sobre o tema, vale destacar mesa redonda 

presidida pelo Ministro do STF Themístocles Cavalcanti e integrada pelos juristas Caio Tácito, Lamy Filho, 

Flávio Bauer Novelli, Miguel Seabra Fagundes, Alcino de Paula Salazar, Caio Mário da Silva Pereira, José 

Frederico Marques, Gilberto de Ulhôa Canto, Levy Fernandes Carneiro, Mário Pessôa e Miguel Reale, 

idealizada para se debater a “Reforma do Poder Judiciário” e realizada entre os dias 1º e 2 de junho de 1965, 

sob a organização do Instituto de Direito Público e Ciência Política (IDPCP) da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), de que resulta anteprojeto de emenda constitucional tendente à redução das competências do STF por 

meio da criação de novo tribunal, em sintonia com o quanto já havia sido defendido, anos antes, por José 

Afonso da Silva. Para uma abordagem detalhada dos trabalhos da citada comissão de juristas, q.v. 

SCHWAITZER, Lenora de Beaurepaire da Silva. Desmistificando o AI2: a recriação da Justiça Federal a partir 

da visão dos bacharéis em direito. Tese (Doutorado em História, Política e Bens Culturais). Fundação Getúlio 

Vargas. 2017. Disponível em http://hdl.handle.net/10438/18943. Acesso em 20 fev. 2021. Sobre a proposta 

elaborada por José Afonso da Silva, q.v. Nota n. 36, infra. 

http://hdl.handle.net/10438/18943
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resistência institucional aos anseios da nova classe dirigente24. Não surpreende, à luz desse 

contexto histórico, que a Constituição Federal outorgada em 24 de janeiro de 1967, pela 

redação original de seu art. 114, inc. III, ou por aquela conferida a partir do Ato Institucional 

n. 6, de 01.02.1969, tenha reproduzido, quase textualmente, todas as hipóteses de cabimento 

do recurso extraordinário já assentadas na Constituição Federal de 1946. 

A Emenda Constitucional n. 1, de 17.10.1969, manteve, também, todas as 

hipóteses de cabimento do recurso extraordinário já cristalizadas em nosso ordenamento 

pelas suas predecessoras (art. 119, inc. III). Não se pode olvidar, entretanto, que esse diploma 

inovou ao estabelecer, no texto constitucional, um poder discricionário ao Supremo Tribunal 

Federal até então inexistente: observados os critérios da natureza da causa, sua espécie e 

valor pecuniário, autorizou-se ao STF indicar, em seu regimento interno, as demandas em 

que o recurso extraordinário seria efetivamente cabível, notadamente nos casos de 

interposição sob a alegação de violação à Constituição Federal, a tratado ou a lei federal (art. 

119, inc. III, “a”), ou ainda para os casos de divergência entre os tribunais inferiores quanto 

à interpretação de lei federal (art. 119, inc. III, “d”).  

Assim é que, pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal publicado em 

04.09.1970, tem-se o estabelecimento de um novo mecanismo de contenção do acesso à 

jurisdição da Suprema Corte brasileira. Amparado no texto constitucional então em vigor, 

estabelece o STF que não são mais cabíveis recursos extraordinários em demandas 

taxativamente estabelecidas em seu regimento (art. 308), a saber: nos processos por crime 

ou contravenção a que sejam cominadas penas de multa, prisão simples ou detenção, 

isoladas, alternadas ou acumuladas, bem como as medidas de segurança com eles 

relacionadas (inc. I); nos litígios decorrentes de acidentes do trabalho ou relações do trabalho 

previstas no art. 110 da Constituição (inc. II); nas ações de mandado de segurança, quando 

                                                           
24 Assim é que, pelo Ato Institucional n. 2, de 27.10.1965, o art. 98 da Constituição Federal de 1946 é 

modificado, elevando-se de 11 (onze) para 16 (dezesseis) o número de Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

o que permitiu a nomeação imediata de cinco novos ministros com vistas a se assegurar uma maioria favorável 

ao regime político inaugurado pelo governo militar. De igual maneira, relembre-se que, pelo Ato Institucional 

n. 5, de 13.12.1968, foram suspensas as garantias da vitaliciedade e da inamovibilidade da magistratura, 

autorizando-se o Presidente da República, mediante decreto, a demitir, remover, aposentar ou por em 

disponibilidade quaisquer titulares dessas garantias, inclusive Ministros do Supremo Tribunal Federal. A 

edição do AI n. 5 permitiu que, em janeiro de 1969, fossem aposentados compulsoriamente os Ministros Victor 

Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, ao que se seguiram as aposentadorias dos Ministros 

Gonçalves de Oliveira e Lafayette de Andrada. Consumados os “expurgos”, pelo Ato Institucional n. 6, de 

01.02.1969, o Supremo Tribunal Federal voltou a ser composto por somente 11 (onze) Ministros, número 

mantido pela Constituição Federal de 1988. Para um aprofundamento do estudo sobre a interferência do regime 

militar de 1964 no espaço político-institucional do Supremo Tribunal Federal, q.v., CARVALHO, Alexandre 

Douglas Zaidan de. Entre o dever da toga e o apoio à farda: Independência judicial e imparcialidade no STF 

durante o regime militar. Revista Brasileira de Ciências Sociais RBCS. vol. 32, n. 94, e329415, 2017. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.17666/329415/2017. Acesso em 03 mai. 2021. 

http://dx.doi.org/10.17666/329415/2017
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o acórdão não lhes tenha julgado o mérito (inc. III); e, por fim, nas causas em que o benefício 

econômico em xeque, na data do ajuizamento, não seja superior a 60 (sessenta) vezes o maior 

salário-mínimo vigente no país, quando uniformes os pronunciamentos das instâncias 

ordinárias; e de 30 (trinta) vezes, quando entre elas tenha havido divergência ou se trate de 

ação de instância única (inc. IV).  

A utilização pelo Supremo do poder discricionário que lhe fora atribuído pela 

EC n. 1/69 fez-se, percebe-se, de forma pouco abrangente, limitada a apenas uma pequena 

parcela das causas que a ele eram dirigidas anualmente. Ainda para essas causas, ademais, 

estabeleceu-se uma derradeira abertura para o cabimento e conhecimento do extraordinário 

eventualmente interposto na origem, o que ocorreria se nele houvesse apontamento de 

violação à Constituição Federal ou “discrepância manifesta da jurisprudência predominante 

no Supremo Tribunal Federal” (art. 308, caput, do regimento).  

As hipóteses de estreitamento da via extraordinária, tal como assentadas pelo 

STF no art. 308 de seu regimento interno, pouco afetaram as causas cíveis da Justiça Federal 

ou Estadual. Embora conferida ao Supremo Tribunal Federal certa margem de 

discricionariedade na determinação dos recursos que seriam objeto de sua deliberação – por 

notória influência, destaque-se, dos poderes já há muito conferidos à Suprema Corte norte-

americana desde o Judiciary Act de 192525 – certo é que tal poder discricionário, 

extravagante à tradição judiciária brasileira, foi utilizado com prudência e parcimônia, não 

revelando, destarte, aptidão para trazer à Corte a almejada redução de seu expressivo estoque 

de recursos26. 

Ao tempo da edição do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), portanto, 

tem-se que as possibilidades constitucionais de se aviar recurso extraordinário dirigido ao 

Supremo Tribunal Federal permanecem, na essência, tão amplas quanto eram nos regimes 

constitucionais republicanos precedentes, restringindo-se o acesso à Suprema Corte apenas 

quando denegatório o juízo de admissibilidade realizado pelas instâncias locais, o qual, ainda 

assim, permitia a subida da controvérsia ao STF pela via do agravo de instrumento27.   

                                                           
25 Sobre o tema, q. v. item 1.4, conclusão n. 2, infra. 
26 Ao contrário, o número de casos novos só fazia crescer: em 1971, foram distribuídos no STF 6.006 casos; 

em 1972, 6.692; em 1973, 7.298; em 1974, 7.854; em 1975 o número já flertava com a dezena de milhar (9.324 

casos). Dados extraídos de BRASIL. Presidência do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal. 

Brasília: Centro gráfico do Senado Federal, 1976. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/Plaquetas/19150/pdf/19150.pdf. Acesso em 20 abr. 2021. 
27 É bem verdade que o anteprojeto de Código de Processo Civil de Alfredo Buzaid buscou introduzir no direito 

brasileiro inovação de monta, inspirada no antigo direito português e imperial, consistente nos assentos de 

caráter vinculante. Assim, no capítulo referente à “uniformização da jurisprudência”, dizia-se que o STF, 

http://www.stf.jus.br/bibliotecadigital/Plaquetas/19150/pdf/19150.pdf
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Esse sistema, já então plenamente assimilado pela comunidade jurídica, é 

mantido intocado pelo CPC/73. Neste, em seu texto original, disciplina-se o cabimento do 

recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal para impugnar decisões proferidas 

por outros tribunais, “nos casos previstos na Constituição da República” (art. 541). Fixa-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso extraordinário, perante o 

presidente do “tribunal recorrido” (art. 542, sic), a quem compete, após a intimação da parte 

recorrida para impugnar o cabimento do recurso (art. 543), admitir ou não o extraordinário, 

em “despacho” motivado (art. 543, § 1º, sic). Institui-se um procedimento bifásico, no qual, 

somente após a admissão do recurso pelo tribunal “a quo”, conferia-se vista dos autos às 

partes para apresentação de razões e contrarrazões (§ 2º) ao que se seguia, enfim, a remessa 

dos autos ao STF. Denegado o recurso, ou seja, inadmitido pela presidência do tribunal, 

mantém-se o cabimento do agravo de instrumento para impugnar tal denegação, no prazo de 

5 (cinco) dias, recurso esse a ser remetido, então, para o Supremo Tribunal Federal (art. 544). 

Em que pese o detalhamento procedimental mais apurado trazido pelo CPC/73 

quando da realização do juízo de admissibilidade pelos tribunais de apelação, certo é que a 

lei processual não fez mais senão manter o mesmo remédio que se aplicava desde o CPC/39 

para limitar, em alguma medida, o acesso ao Supremo Tribunal Federal. Mantidas, no 

entanto, as mesmas causas (hipóteses constitucionais de cabimento) que conferiam ampla 

possibilidade de acesso à Suprema Corte brasileira, não havia motivo algum para que os 

efeitos aferidos fossem outros, de modo que a “crise do Supremo” ganhava corpo a cada ano. 

Era evidente, já àquele tempo, a existência de uma disfuncionalidade sistêmica 

que estava a comprometer consideravelmente a efetividade da prestação jurisdicional a cargo 

do Supremo Tribunal Federal. A delegação do exame dos requisitos de admissibilidade do 

recurso extraordinário para a instância a quo, tal como prevista pelo CPC/39, pela Lei n. 

3.396/58 e, ao depois, mantida pelo CPC/73, revelava-se, mais e mais, um expediente 

processual meramente paliativo diante de um sistema constitucional generoso em termos de 

hipóteses de cabimento de recursos à Suprema Corte brasileira. 

                                                           
reconhecendo a divergência de interpretações quanto a dispositivo constitucional ou de lei federal, resolveria 

o dissenso por decisão de natureza obrigatória (art. 518), ao que o presidente do tribunal, em obediência ao que 

ficara decidido, baixaria um “assento”, que, 45 dias depois de oficialmente publicado, teria “força de lei em 

todo o território nacional” (art. 519). Essa inovação aplicava-se também no âmbito dos Tribunais de Justiça 

dos Estados, quanto a divergências de interpretação da Constituição Estadual ou de lei estadual (art. 520). 

(BUZAID, Alfredo. Anteprojeto de código de processo civil. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa 

Nacional, 1964, 144 p. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/177246. Acesso em 21 abr. 

2021. A iniciativa soçobrou diante de críticas que lhe apontavam a pecha da inconstitucionalidade. Sobre o 

tema: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao código de processo civil. vol. V. 15. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2010. p. 7. 

http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/177246
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Como reação institucional a esse estado de coisas desafiador, por meio da 

Emenda Regimental n. 3, de 17.06.1975, promove o Supremo Tribunal Federal um 

alargamento das hipóteses regimentais pelas quais se estabelece o descabimento do recurso 

extraordinário. Com efeito, ao rol do artigo 308 do regimento interno relativo aos litígios 

impassíveis de reexame pela via extraordinária, acrescenta-se, a partir da citada emenda, as 

causas previdenciárias (inc. IV, “c”); as demandas sobre servidores públicos (inc. IV, “d”); 

as ações possessórias, as consignatórias e as locatícias, além das corridas sob o procedimento 

sumaríssimo ou cautelar (inc. V); e, por fim, as execuções de título judicial (inc. VI) e os 

processos extintos por sentenças terminativas, quando não impedientes tais sentenças a que 

o autor intentasse de novo a ação (inc. VII). Além disso, aumenta-se o valor de alçada a 

autorizar o cabimento do extraordinário, elevando-o para 100 (cem) vezes o maior salário-

mínimo vigente no país, quando uniformes os pronunciamentos das instâncias ordinárias; e 

50 (cinquenta) vezes, quando entre elas tivesse havido divergência ou se tratasse de ação de 

instância única (inc. VIII).  

De todo modo, nada obstante o alargamento das restrições ao cabimento do 

recurso extraordinário decorrentes da edição da supracitada emenda regimental, ainda para 

as causas excluídas manteve-se a possibilidade de o extraordinário ser passível de 

conhecimento, o que ocorreria se nele houvesse apontamento de violação à Constituição 

Federal ou por imperativo de relevância da questão federal (art. 308, caput, na redação 

conferida pela Emenda Regimental n. 3/75). Ao recorrente, então, impunha-se um ônus 

adicional quando da preparação do recurso, consistente na arguição de relevância da questão 

federal suscitada. 

 

1.1.3 A instituição da arguição de relevância 

 

A partir da Emenda Regimental n. 3/75, o regimento interno do STF passou a 

disciplinar, como acima frisado, o procedimento idealizado para o processamento da recém-

criada arguição de relevância. Ficara estabelecido que, quando da interposição do recurso 

extraordinário, competia ao recorrente deduzir, em petição apartada, a preliminar de 

relevância da questão federal suscitada no extraordinário, de forma sucinta e fundamentada. 

Tal petição inauguraria um instrumento que, acrescido de peças relevantes do processo 

(dentre as quais, necessariamente, a sentença de primeira instância, o acórdão recorrido e a 

petição do recurso extraordinário interposto), deveria ser completado pela resposta à 

arguição apresentada pelo recorrido. Formavam-se, então, onze exemplares do instrumento, 
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a serem remetidos pelo tribunal de origem para o Supremo Tribunal Federal, sendo cada um 

dos exemplares distribuídos a cada um dos onze Ministros daquela Corte, após a designação 

de sessão para apreciação da arguição em tela. A arguição era, então, acolhida ou rejeitada 

pelos Ministros, em deliberação secreta, por decisão irrecorrível e desprovida de 

motivação, dando-se ciência aos interessados acerca do acolhimento ou da rejeição por meio 

de simples publicação da ata da sessão em que a arguição fora apreciada. Em caso de 

acolhimento, o presidente do tribunal de origem era dela comunicado, de modo que o recurso 

extraordinário no qual veiculada a questão federal tida por relevante era “destrancado”, 

devendo ser processado (rectius: respondido) e remetido ao STF para oportuno julgamento. 

Editada com o propósito de restringir as hipóteses de cabimento do recurso 

extraordinário, a atuação regimental do Supremo era defensável em seus propósitos, 

representando uma reação institucional em defesa da funcionalidade da própria Corte. Essa 

reação, entretanto, mostrava-se suscetível a críticas legítimas quanto à sua 

constitucionalidade, pois a restrição quanto ao cabimento do recurso extraordinário 

veiculada por meio de emenda regimental, ainda que a Carta Política à época se lhe 

conferisse força de lei, parecia violar o comando do art. 119, inc. III, da Constituição então 

em vigor, que não impunha nenhuma limitação ao cabimento de recursos extraordinários 

calcada na relevância da questão federal suscitada no recurso. 

De modo a debelar desde logo quaisquer críticas doutrinárias ou resistências à 

implementação do mecanismo da arguição de relevância baseadas em uma eventual 

inconstitucionalidade do modelo construído pelo Supremo Tribunal Federal e corporificado 

em seu regimento, logrou-se aproveitar de um momento político favorável, de 

recrudescimento das restrições às liberdades públicas, para se edificar nova modificação no 

art. 119 da Constituição então em voga, o que se deu quando da outorga, pelo Poder 

Executivo, da Emenda Constitucional n. 7, de 13.04.1977. A partir de tal emenda, a restrição 

ao cabimento de recursos extraordinários calcada na relevância da questão federal ganhou 

estatura constitucional (art. 119, § 1º), convalidando, enfim, toda a disciplina do instituto 

estabelecida regimentalmente pelo STF28. 

                                                           
28 Afirma Bruno Dantas (DANTAS, Bruno. Repercussão geral..., cit. p. 253), verbis: “Se dúvidas havia sobre 

poder ou não o STF estabelecer filtro baseado na relevância da questão federal para descartar recursos 

extraordinários, elas foram definitivamente sepultadas pela referida emenda constitucional. De resto, o Poder 

Legislativo dava demonstrações inequívocas de que apoiava a medida.” Não se pode concordar com a 

afirmação de que a aprovação da EC n. 7, de 13.04.1977, constituíra deferência do Poder Legislativo ao 

instituto da arguição de relevância, haja vista que o Congresso Nacional não aprovou tal emenda. Com efeito, 

este diploma constituiu parte do chamado “Pacote de abril” do governo do Gal. Ernesto Geisel, tendo sido 

outorgada essa reforma constitucional pelo Poder Executivo em período em que o Congresso Nacional 
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Não surpreende, então, que o instituto da arguição de relevância tenha sido 

preservado, pelo Supremo Tribunal Federal, quando da edição de seu atual regimento 

interno, datado de 27.10.1980. Pela redação original do art. 325 desse diploma, foram 

mantidas, em linhas gerais, as hipóteses de não cabimento do recurso extraordinário que já 

haviam sido estabelecidas no regimento anterior, de acordo com a matéria em litígio, o valor 

atribuído à causa, ou a natureza da ação, assegurando-se, mais uma vez, a possibilidade de a 

regra ser elidida nos casos de ofensa à Constituição Federal, manifesta divergência com 

entendimento do STF constante de sua Súmula, ou em razão da relevância da questão federal 

em desate. Foi mantido, do mesmo modo, o procedimento já então existente quanto ao 

processamento da arguição, ressalvadas algumas pequenas modificações não essenciais. 

A Emenda Regimental n. 2, de 4 de dezembro de 1985, alterou sensivelmente a 

disciplina do cabimento do recurso extraordinário calcado nas alíneas “a” ou “d” do inciso 

III do artigo 119 da Constituição Federal de 1969: pela nova redação do art. 325, não mais 

se disciplinavam hipóteses de não cabimento do extraordinário, preferindo-se, pela novel 

redação, a exposição dos litígios em que esse recurso excepcional seria, em tese, admissível. 

De toda sorte, a guinada na disciplina do cabimento do recurso extraordinário não afetou as 

excepcionalidades já há muito estabelecidas pelo STF, mantendo-se a possibilidade de o 

extraordinário ser cabível em toda e qualquer demanda, sempre que ocorrida ofensa à 

Constituição Federal, divergência com a Súmula da Suprema Corte, ou quando reconhecida, 

por pelo menos quatro Ministros, a relevância da questão federal suscitada, o que seria 

avaliado pelos reflexos dessa questão na ordem jurídica, considerados os aspectos morais, 

econômicos, políticos ou sociais da causa29.  

A arguição de relevância, ao conferir ao Supremo Tribunal Federal 

discricionariedade na determinação das causas e questões jurídicas que se poria a apreciar, 

conferiu ao sistema processual brasileiro um importante filtro de acesso à jurisdição 

extraordinária, cerrando fileiras ao lado do juízo de admissibilidade realizado pelas 

instâncias ordinárias do Poder Judiciário nacional. Esse anteparo institucional confiado à 

Suprema Corte brasileira, entretanto, era fustigado por severas críticas doutrinárias, sendo 

igualmente mal visto pela classe dos advogados30, pesando contra o instituto, especialmente, 

                                                           
encontrava-se em compulsório recesso, iniciado em 1º de abril daquele ano e decretado com base nos poderes 

autoconferidos ao regime militar pelo art. 2º do Ato Institucional n. 5, de 13.12.1968. 
29 Regimento Interno do STF (RISTF), art. 327, § 1º, incluído pela Emenda Regimental n. 2, de 4.12.1985. 
30 Registre-se, por todas, a manifestação do Professor José Lamartine Correa de Oliveira, membro do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, convidado a falar aos parlamentares constituintes durante a 6ª 
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o fato de que a relevância era decidida em sessão secreta do STF, sem qualquer motivação 

que se conferisse à rejeição ou ao acolhimento da arguição, algo que encontraria enorme 

resistência junto ao legislador constituinte de 1988, disposto a expurgar do ordenamento 

práticas e institutos que se colocassem à margem das aspirações e dos ideais democráticos 

da Nova República. 

 

1.2 DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ATÉ A 

EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004: A CRIAÇÃO DO RECURSO 

ESPECIAL COMO SOLUÇÃO INSUFICIENTE PARA A “CRISE” 

 

A Constituição Federal de 1988 representou um importante marco no processo 

histórico de construção e aperfeiçoamento dos mecanismos de contenção do acesso aos 

tribunais superiores brasileiros pela via recursal. Não o foi, contudo, pelos méritos daquilo 

que se trazia de novo, mas sim pelas equivocadas escolhas político-institucionais realizadas 

pelos constituintes, e que findaram por prolongar e acentuar a disfuncionalidade do Supremo 

Tribunal Federal e, a partir de tal Carta e em decorrência dela, também do Superior Tribunal 

de Justiça. 

Deveras, o filtro da relevância conferia ao STF poderes quase revolucionários 

quando em vista a tradição jurídica brasileira, confiando-se à prudência e à sensibilidade 

política dos Ministros da Corte a definição da agenda institucional do tribunal. Noutras 

palavras, conferia-se ao Supremo liberdade para definir não apenas quando julgar 

                                                           
Reunião Ordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público da Assembleia Nacional 

Constituinte, ocorrida em 27.04.1987: “(...) o Supremo Tribunal Federal está com excesso de recursos 

extraordinários, repito. Alguém, que já examinou a pauta do Supremo, chegou à conclusão de que, ainda que 

os ministros daquele órgão trabalhassem todos os dias do ano (...) não conseguiriam cobrir o déficit dos recursos 

extraordinários. Restaria um grande número de recursos de um ano para o outro. Para evitar tal situação, o 

Supremo Tribunal Federal criou a chamada "arguição de relevância''. Sabem V. Exas. que, pelo novo 

Regimento do Supremo, os recursos extraordinários só podem ter condições de admissão, salvo dez hipóteses 

especificamente previstas, por meio da chamada "arguição de relevância", decidida pelo Supremo em sessão 

secreta e em julgamento não fundamentado. Não se põe em dúvida que o Supremo Tribunal Federal tenha 

recorrido à ideia do julgamento não fundamentado para abreviar o trabalho. Mas também não se põe em dúvida 

o risco que isto representa para a credibilidade, a respeitabilidade e o amor do povo pela sua Justiça. Temos de 

criar um Estado democrático, em que o povo tenha amor e respeito pelos juízes. Ora, não há nada mais contrário 

a isto do que uma decisão não fundamentada, porque é uma decisão que nem ao menos tenta convencer a 

respeito do seu acerto, nem contém qualquer justificação. Ora, o sistema da fundamentação das decisões 

parece-nos, a nós da Ordem dos Advogados do Brasil, deva ser inserido na futura Constituição, como garantia 

constitucional de que toda decisão constitucional deve ser fundamentada. A ‘arguição de relevância’ contraria 

o princípio da fundamentação”. BRASIL. Diários da Assembleia Nacional Constituinte. Atas de Comissões. 

Comissão da Organização e Sistemas de Governo. Disponível em 

http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/3c_Subcomissao_Do_Poder_Judiciario.pdf. Acesso 

em 04 abr. 2021. 

http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/3c_Subcomissao_Do_Poder_Judiciario.pdf
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determinada controvérsia corporificada em um recurso extraordinário, mas sim para 

estabelecer quais controvérsias mereciam ser objeto de atenção pelo tribunal, conforme a 

definição delas se revelasse verdadeiramente relevante para o avanço do país. O mais, ou 

seja, tudo aquilo que se apresentasse ao tribunal como irrelevante, pouco relevante ou menos 

relevante aos fins almejados, competia silenciar, prestigiando-se a solução do caso concreto 

conferida pelas instâncias ordinárias, elas sim existentes para se ocupar do varejo das 

demandas judiciárias. Com isso, abria-se a oportunidade de se conferir ao Supremo uma 

funcionalidade até então inexistente e, em acréscimo, atribuía-se maior estatura jurídico-

institucional às decisões proferidas pelos tribunais de apelação, sem prejuízo da obtenção de 

um valioso subproduto, reclamado pela população em geral, consistente na aceleração da 

solução das causas que compõem o volumoso acervo de processos em tramitação pelo Poder 

Judiciário nacional31. 

Em desabono ao filtro da relevância, todavia, pesava o fato político de ter sido 

inaugurado por entendimentos havidos apenas entre o Supremo Tribunal Federal e o governo 

militar, sem qualquer legitimação por meio da participação da sociedade civil, em especial 

da advocacia. Pesava, ademais, a opacidade das deliberações do STF quanto à existência ou 

inexistência da relevância para fins de admissão do recurso extraordinário a julgamento pela 

Corte, além da falta de exposição de fundamentos que pudessem justificar às partes e à 

sociedade a conclusão do tribunal por uma coisa ou outra.  

Nenhuma das objeções à arguição de relevância, entretanto, eram insuperáveis: 

a origem autoritária do instituto jurídico poderia ser remediada pela sua incorporação à novel 

Carta Política democrática, após ampla discussão e submissão ao voto dos representantes do 

povo na Assembleia Constituinte; o segredo das deliberações do tribunal poderia ser 

substituído pela previsão expressa de publicidade dos atos processuais e votações; e, por fim, 

a ausência de motivação poderia ceder lugar à determinação constitucional de que todas as 

manifestações judiciais fossem fundamentadas32. Mas não havia ambiente político favorável 

                                                           
31 O instrumento, ademais, revelava-se eficaz. Flávio Cheim Jorge reproduz dados apresentados em palestra 

pelo ministro Sidney Sanches, segundo quem, no ano de 1985, de um total de 4.148 arguições de relevância 

distribuídas, foram rejeitadas 3.250 e acolhidas apenas 885. (JORGE, Flávio Cheim. O julgamento dos recursos 

extraordinário e especial e os fundamentos (causa de pedir) da demanda. In: BEDAQUE, José Roberto dos 

Santos; YARSHELL, Flávio e SICA, Heitor Vitor Mendonça (coords.). Estudos de direito processual civil em 

homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 263). 
32 A possibilidade de adequação do instituto da arguição de relevância ao ambiente institucional inaugurado 

por uma Constituição democrática veio estampada no Anteprojeto Constitucional elaborado pela Comissão 

Provisória de Estudos Constitucionais, instituída pelo Decreto n. 91.450, de 18.07.1985 (“Anteprojeto Afonso 

Arinos”, publicado no Diário Oficial da União de 26.09.1986). Dispunha, com efeito, o parágrafo único do 

artigo 278 do supracitado anteprojeto, verbis: “Caberá ainda recurso extraordinário, nos mesmos casos de 
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à superação dos defeitos de construção que vitimavam a arguição, que acabou sendo 

sepultada pelos constituintes como entulho autoritário, na ilusória expectativa de que sua 

eliminação não faria falta ao sistema judiciário, pois a criação do STJ haveria de por termo 

à “crise do Supremo”33.  

Diz-se “ilusória” porque as causas para a “crise do recurso extraordinário” não 

foram nem de longe debeladas pela nova Constituição, permanecendo intocado o amplo rol 

de hipóteses constitucionais que autorizavam o cabimento de recursos para os tribunais 

superiores. Na verdade, o que se promoveu, a partir da Constituição Federal de 1988, foi a 

manutenção intocada das causas da crise de funcionalidade do STF, repartindo-se, apenas, 

os efeitos da crise entre o novo e o antigo tribunal34. Não surpreende, assim, que os números 

                                                           
cabimento do recurso especial previstos no art. 282, item III, contra decisões definitivas do Superior Tribunal 

de Justiça e dos Tribunais Superiores da União, quando o Supremo Tribunal Federal considerar relevante a 

questão federal resolvida. Será publicada a motivação da rejeição ou do acolhimento da argüição de 

relevância”. BRASIL. Anteprojeto Constitucional. Diário Oficial. Suplemento Especial. 26/09/1986. 

Disponível em https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/AfonsoArinos.pdf. Acesso em 10 

mai. 2021. 
33 A antipatia “ampla, geral e irrestrita” para com o instituto da arguição de relevância pode ser medida por 

excertos de manifestações do Presidente da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público no âmbito 

da Assembleia Nacional Constituinte, Deputado Federal José Costa (PMDB/AL). Durante a 6ª Reunião 

Ordinária da Subcomissão, ocorrida em 27.04.1987, disse o parlamentar, verbis: “(...) esta Comissão já recebeu 

cerca de duas mil sugestões do povo, que estão numa base de dados, o Prodasen, e tem recebido também a 

contribuição extraordinária de juristas eminentes. Tenho a impressão de que nos desincumbiremos do nosso 

papel, da nossa tarefa, e de que alguma coisa deve mudar. Quando falamos aqui, hoje, em encontro 

constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ‘en passant’, sobre a arguição de relevância, que é reconhecida 

em sessões secretas e sem fundamentação, tenho cada vez mais a convicção plena de que alguma coisa precisa 

mudar na estrutura da justiça, a partir da Corte Suprema, do nosso colendo Supremo Tribunal Federal”. Em 

seguida, na 9ª Reunião Extraordinária da mesma subcomissão, datada de 23.05.1987, arrematou o mesmo 

deputado constituinte: “(...) agora, o Supremo Tribunal Federal recebe cerca de vinte mil processos por ano. E, 

usurpando funções que são exclusivas do Congresso Nacional, legisla em seu Regimento. Criou, por exemplo, 

a arguição de relevância. E o que é arguição de relevância? Recebe vinte mil processos, mas pode julgar apenas 

oito ou nove mil, como vem fazendo anualmente. Reúne-se em sessão secreta e sem um dedo de fundamentação 

para propiciar à parte o controle e a harmonia das suas decisões, manda arquivar cerca de onze, doze mil 

processos por ano”. BRASIL. Diários da Assembleia Nacional Constituinte. Atas de Comissões. Comissão da 

Organização e Sistemas de Governo Disponível em 

http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/3c_Subcomissao_Do_Poder_Judiciario.pdf. Acesso 

em 17 abr. 2021. 
34 Deveras, um exame atento das transformações pelas quais passou a sociedade brasileira até o final do século 

XX evidencia que a criação do STJ, por si, jamais poderia fazer frente às múltiplas causas que se somaram 

para redundar na avalanche de recursos e ações que continuaram a solapar o Supremo Tribunal Federal após a 

instalação daquele tribunal superior. Citamos, sem detrimento de outras concausas: a) a existência de uma 

Constituição Federal analítica e pródiga em regras apenas “formalmente constitucionais”, mas aptas a 

franquear acesso potencial ao STF, pela interposição do recurso extraordinário ou do agravo decorrente de sua 

inadmissão; b) a amplitude da competência conferida ao STF, ora funcionando como verdadeira Corte 

Constitucional (art. 102, inc. I, “a” e § 1º), ora como tribunal de revisão (art. 102, inc. II e III), ora, até mesmo, 

de forma análoga a um juízo de primeira instância (art. 102, inc. I, “b”, “c”, “f” e “n”); c) a banalização da 

atividade legislativa e regulatória, por meio da proliferação de emendas constitucionais, leis federais, estaduais 

e municipais, medidas provisórias e regulamentos de todo o gênero, nem sempre coerentes, claros e unívocos, 

o que retira segurança jurídica para a celebração e execução de negócios jurídicos em geral e para a prática de 

atos submetidos a controle estatal, do que decorrem impasses inconciliáveis que caberá ao Poder Judiciário 

equacionar; d) o forte investimento público no crescimento da estrutura e da capilaridade dos órgãos judiciários 

http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/constituinte/3c_Subcomissao_Do_Poder_Judiciario.pdf
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de recursos extraordinários, recursos especiais e agravos decorrentes da inadmissão de uns 

e outros tenha crescido enormemente ao longo dos anos seguintes à instalação do STJ35. 

A criação do STJ, é cediço, representava a vitória de antiga proposta idealizada 

como solução para a “crise do recurso extraordinário”, promovendo-se, na nova ordem 

constitucional, uma cisão de atribuições, mantendo no Supremo Tribunal Federal apenas o 

papel de “guardião da Constituição”36. A unicidade de interpretação da legislação 

infraconstitucional federal foi confiada, então, a um novo tribunal, criado pela Carta Política 

de 1988 para exercer jurisdição de alcance nacional, a abranger não só a Justiça Federal, mas 

também a Justiça dos Estados. Ao Superior Tribunal de Justiça conferiu-se, então, 

                                                           
das instâncias ordinárias do Poder Judiciário, que, por um lado, facilitava o acesso da população à jurisdição 

em todo o território brasileiro, mas, por outro, aumentava a quantidade de processos em curso em nosso sistema 

de justiça; d) o reduzido custo financeiro (especialmente para o Estado) para o ajuizamento de ações e para a 

interposição de recursos, ainda que para a Suprema Corte brasileira; e) a urbanização da vida brasileira e a 

formação de uma sociedade centrada no consumo, na qual grandes corporações, públicas e privadas, passam a 

se relacionar juridicamente com milhões de indivíduos com vistas à prestação dos mais variados serviços, tudo 

a fomentar o surgimento de uma verdadeira litigiosidade de massa. Rodolfo de Camargo Mancuso, por sua 

vez, estabelece como causa para o número elevado de recursos o “demandismo judiciário exacerbado, à sua 

vez insuflado por uma concepção anacrônica, ufanista e irrealista de acesso à Justiça” (MANCUSO, Rodolfo 

de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial. 14. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 

86). 
35 É o que comprova Bruno Dantas (DANTAS, Bruno. Repercussão geral..., cit. p. 82), a partir de dados 

estatísticos obtidos junto ao Banco Nacional de Dados do Poder Judiciário: em 1990, foram distribuídos ao 

STF 13.245 recursos extraordinários e agravos de instrumento pela inadmissão de extraordinários pelos 

tribunais de origem, equivalentes a 81,6% do total de casos distribuídos na Corte naquele ano; em 1995, foram 

22.998 recursos extraordinários e agravos (90,6% do total); em 1999, 51.957 (95,4% do total); e em 2003, 

106.997 (97,3% do total). No STJ, não é diverso o crescimento exponencial dos números: em 1989, ano de 

instalação desse tribunal, foram distribuídos 6.103 casos; no ano seguinte, em 1990, foram 14.087 novos casos; 

em 1995, o número chega a 68.576; em 1999, são 118.977 casos novos; e, em 2003, impressionantes 226.440 

feitos. Dados obtidos em: BRASIL. STJ. Relatório Estatístico: ano 2011. Brasília-DF, p. 19. Disponível em 

https://www.stj.jus.br/internet_docs/processo/boletim/Relatorio2011/completo.pdf. Acesso em 19 abr. 2021. 
36 A criação de um novo tribunal superior para absorver a parcela da competência a cargo STF relativa ao 

direito comum, fiscal e penal militar havia sido proposta por José Afonso da Silva, ainda no ano de 1963, que 

o denominaria Tribunal Superior de Justiça, competente para o julgamento de um novo recurso, denominado 

pelo autor de recurso especial, cuja finalidade seria assegurar a unidade do direito objetivo federal, inclusive 

a unidade de sua interpretação. Sugerira o autor, ainda, uma composição inicial de 21 ou 26 ministros para o 

novel tribunal, sendo um deles o seu presidente e os outros 20 ou 25 distribuídos em quatro ou cinco câmaras 

ou turmas julgadoras, cada qual composta por cinco ministros. No primeiro molde, haveria duas turmas cíveis, 

uma penal e uma fiscal; no segundo, três turmas para julgamento de causas não-penais e duas em matéria penal 

(SILVA, José Afonso da. Do recurso extraordinário..., cit. p. 454 e s.). Lenora Schwaitzer (SCHWAITZER, 

Lenora de Beaurepaire da Silva. Desmistificando o AI2..., cit. p. 149) reproduz explanação de José Frederico 

Marques em mesa redonda promovida pelo IDPCP/FGV, datada de 01.06.1965, e pela qual se denota que o 

eminente professor também encampara a ideia da criação de um novo tribunal, conferindo-lhe o nome de 

Superior Tribunal de Justiça, a ombrear com os tribunais superiores das justiças especializadas e de cujas 

decisões somente caberia recurso para o STF. Araken de Assis (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. 

p. 909) afirma que também Theotônio Negrão pregara a solução da “crise do STF” por meio da criação de novo 

tribunal, chamando-o ora de Tribunal Superior de Justiça, ora de Superior Tribunal de Justiça. Alfredo Buzaid 

(BUZAID, Alfredo. A crise do Supremo Tribunal Federal, cit. p. 372) sustentara solução semelhante para a 

“crise”, defendendo a criação de um novo tribunal, com poderes exclusivamente cassacionais, proposta essa 

muito distante daquela sugerida por José Afonso da Silva, cujo modelo, como se vê, em muito se aproximou 

do produto final acolhido pela Constituição de 1988. 

https://www.stj.jus.br/internet_docs/processo/boletim/Relatorio2011/completo.pdf
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competência para o julgamento do recurso especial, ou seja, uma nova espécie de recurso, 

derivada do extraordinário e que se colocava em substituição a ele para os casos de 

apontamento de violação à lei federal ou de divergência entre os tribunais federais37 ou 

estaduais quanto à interpretação do direito federal.  

A coexistência de dois tribunais de jurisdição nacional, atuantes em 

superposição tanto à Justiça Federal como à Justiça Estadual e com competência recursal 

exercitável de maneira simultânea em um mesmo processo demandava a rápida edição de 

regulamentação legal, a fim de dissipar as inevitáveis dúvidas procedimentais que se fariam 

presentes nos casos concretos submetidos à jurisdição de ambas as cortes superiores. 

Editada com vistas a compatibilizar o procedimento relativo ao recurso 

extraordinário e, doravante, também ao recurso especial à Constituição Federal de 1988, 

sobrevém, então, a Lei n. 8.038, de 28.05.1990, que mantém, em linhas gerais, a mesma 

disciplina já sedimentada, adaptando-a, contudo, à peculiar circunstância de que os acórdãos 

dos tribunais de apelação agora se submetem a dupla recorribilidade, tanto pela via do 

extraordinário quanto pela via do especial. Por meio dessa lei, fixa-se o prazo comum de 15 

dias para a interposição desses recursos perante o tribunal a quo, em petições distintas e já 

munidas das razões do pedido de reforma da decisão recorrida (art. 26), que, recebidas, 

devem ser encartadas nos autos a fim de permitir a intimação do recorrido para apresentar 

suas contrarrazões (art. 27). O juízo delegado de admissibilidade sobrevive à nova ordem 

constitucional e à novel legislação ordinária: findo o prazo para resposta ao recurso, diz-se 

que os autos devem ser submetidos ao presidente do tribunal federal ou estadual de origem, 

para o pertinente juízo de admissibilidade, a ser realizado tanto no recurso extraordinário, 

quanto no recurso especial (art. 27, § 1º). Admitidos os recursos, remetem-se os autos 

primeiramente ao STJ, para julgamento do recurso especial, encaminhando-se o caso ao 

STF, na sequência, para julgamento do extraordinário, salvo se este estiver “prejudicado”38, 

o que ocorrerá, no mais das vezes, quando a decisão proferida pelo STJ no recurso especial 

implicar alteração total ou substancial no acórdão recorrido (art. 27, §§ 3º e 4º). Por fim, 

                                                           
37 A par da criação do STJ, a Constituição Federal de 1988 também promoveu a extinção do Tribunal Federal 

de Recursos, substituindo-o por cinco Tribunais Regionais Federais, sediados em Brasília-DF (1ª Região), Rio 

de Janeiro-RJ (2ª Região), São Paulo-SP (3ª Região), Porto Alegre-RS (4ª Região) e Recife-PE (5ª Região), e 

aos quais cometidas competências discriminadas no art. 108 da Carta Magna, em especial “julgar, em grau de 

recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal 

da área de sua jurisdição” (inc. II). 
38 “Diz-se ‘prejudicado’ o recurso quando a impugnação perde o objeto, e por conseguinte cai no vazio o pedido 

de reforma ou anulação.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 684). 
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mantém-se a sistemática recursal tradicional quanto ao cabimento do agravo de instrumento 

da decisão de inadmissão do recurso extraordinário e também do especial proferida no 

tribunal de origem (art. 28), mantendo-se, assim, sob o jugo das instâncias recursais 

superiores, a última palavra quanto à admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos. 

Por força da edição da Lei n. 8.950, de 13.12.1994, esse regime jurídico procedimental é 

incorporado ao CPC/73 (arts. 541 a 546), alterando-se, neste momento histórico, apenas o 

prazo para interposição do agravo de inadmissão39, que é aumentado de cinco para dez dias. 

Em que pese a ampla regulamentação do processamento dos recursos 

extraordinário e especial conferida pela legislação processual posterior à Constituição de 

1988, certo é que, abolido o mecanismo da arguição de relevância, toda a contenção do 

afluxo de recursos, doravante ao STF e também ao STJ, passa a ser possível apenas por meio 

do tradicional mecanismo de filtragem delegado aos tribunais federais e estaduais na forma 

do juízo de admissibilidade.  

O retrocesso ao modelo notoriamente insuficiente vigente desde o amanhecer da 

República põe em xeque, mais uma vez, a funcionalidade dos tribunais superiores, e fomenta 

a adoção de entendimentos cada vez mais restritivos quanto à admissibilidade dos recursos 

dirigidos às cortes nacionais. A contenção de recursos proporcionada pelo mecanismo da 

admissibilidade delegada vai sendo progressivamente elastecida pela criação de engenhosas 

interpretações restritivas quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade a serem 

observados pelos recorrentes. Com isso, questões processuais marginais passam a assumir 

uma centralidade inquietante, explicável, apenas, por um propósito utilitarista de retenção 

de recursos nas instâncias de origem. Adota-se uma jurisprudência rotulada como 

“defensiva”40, e que, de toda sorte, mal atendia aos objetivos que dela se esperava, dada a 

                                                           
39 Por agravo de inadmissão compreenda-se o recurso interposto para impugnar a decisão da presidência ou da 

vice-presidência do tribunal de apelação que, no exercício do juízo delegado de admissibilidade, declara a 

inadmissão do recurso excepcional interposto. No atual Código de Processo Civil, o agravo de inadmissão vem 

disciplinado no art. 1042, em seção composta exclusivamente por esse dispositivo e denominada “Do agravo 

em recurso especial e em recurso extraordinário”. Não é bom, a nosso juízo, o nomen iuris, de ver que há 

outras modalidades de agravo igualmente interpostos em recursos excepcionais (v.g. o agravo mencionado no 

art. 1030, § 2º, primeira figura, do CPC/2015; ou ainda o agravo interno ou regimental interposto, no âmbito 

dos tribunais superiores, para impugnar decisão monocrática de relator em recurso especial ou extraordinário 

admitido na origem). Sem embargo, portanto, do nome conferido pela lei ao recurso em comento, adotaremos 

ao longo de todo o trabalho a nomenclatura exposta no texto, que bem individualiza o recurso a partir da 

natureza da decisão impugnada. 
40 A expressão “jurisprudência defensiva”, consagrada pelo uso, mereceu a atenção de José Rogério Cruz e 

Tucci, que a vê presente nos óbices à admissão de recursos, construídos pela engenhosidade dos tribunais 

superiores, que não guardam nenhuma coerência hermenêutica com as regras processuais e não deveriam 

subsistir em um ordenamento jurídico democrático (TUCCI, José Rogério Cruz e. Contra o processo 

autoritário. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. O novo código de processo civil: questões controvertidas. 
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conjugação de fatores por ela irrefreáveis, tais como: i) a sempre presente possibilidade de 

se atingir as instâncias superiores pelo sucedâneo do agravo de inadmissão, em caso de juízo 

negativo de admissibilidade do recurso extraordinário ou especial no tribunal de origem; ii) 

o caráter meramente persuasivo da jurisprudência então estabelecida, que, instável e 

contraditória, não gozava de força dissuasora de comportamentos elusivos pelos tribunais, 

que a ela não se viam compelidos à adesão; ou ainda iii) o estímulo que o sistema processual 

oferecia aos litigantes para persistir na busca pela jurisdição extraordinária, quando menos 

para retardar impunemente a execução de um julgado que lhes fosse desfavorável. O século 

XX chega ao fim, mas a “crise do recurso extraordinário” resiste, acompanhada, agora, pela 

“crise do recurso especial”41. 

 

1.3 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 45/2004 ATÉ O ADVENTO DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL DE 2015: OS PRIMEIROS PASSOS RUMO A UM SISTEMA 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E APLICAÇÃO DE PRECEDENTES 

VINCULANTES 

 

1.3.1 A criação de novos mecanismos de restrição do acesso aos tribunais superiores: a 

repercussão geral e os julgamentos por amostragem 

 

Não tendo a Constituição Federal de 1988 instituído modificações relevantes no 

sistema processual de modo a conferir racionalidade aos trabalhos do Supremo Tribunal 

Federal, uma nova oportunidade histórica de correção de rumos adviria quase vinte anos 

depois, quando aprovada, pelo Congresso Nacional, a Emenda Constitucional n. 45, de 

30.12.2004. 

A emenda constitucional supracitada era originária de antiga proposta 

parlamentar de alteração das disposições constitucionais relativas ao Poder Judiciário (PEC 

                                                           
São Paulo: Atlas, 2015. p. 274). Ainda sobre a jurisprudência defensiva, q.v. ALVIM, Teresa Arruda; 

DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores. 5. ed. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 394-405; JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 

7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 229 e s.; e VAUGHN, Gustavo Fávero. A jurisprudência 

defensiva e o processo incivil. In: RIBEIRO, Sérgio Luiz de Almeida; BIAZOTTI, Thiago d´Aurea Cioffi 

Santoro (coords.). Entre o processo civil e incivil. São Paulo: Lualri, 2019. p. 217 e s. 
41 Sumariando a “crise”, que se estendeu por todo o século XX, pode-se afirmar que “ao longo do tempo não 

faltaram engenho e arte na criação de institutos e expedientes tendentes a filtrar o excesso de recursos 

extraordinários naquela Corte. Tais tentativas não foram de todo em vão, mas sempre estiveram longe de 

alcançar o desiderato fundamental, que era o de resolver (ou ao menos amenizar) a “crise do Supremo.” 

(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial. cit. p. 81). 
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n. 96/199242). O projeto original, entretanto, nada dispunha em termos de criação ou 

modificação de mecanismos de contenção do acesso ao Supremo Tribunal Federal ou ao 

Superior Tribunal de Justiça, novidade essa que foi incorporada ao texto somente nos idos 

de 1999, quando da apresentação, em comissão especial da Câmara dos Deputados, de 

parecer do relator da matéria, que já alertava à época para a “completa banalização da 

jurisdição extraordinária”43. O retorno do requisito especial da arguição da relevância da 

matéria deduzida no recurso contava, ainda, com a simpatia de Ministros do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a proposta caminhava no 

sentido de se reintroduzir no sistema jurídico brasileiro o citado mecanismo, ainda que sob 

roupagem diversa, por meio da imposição do ônus de “demonstração da repercussão geral 

das questões constitucional e federal discutidas nos casos, na hipótese de recurso 

extraordinário e de recurso especial”44. No decorrer das discussões parlamentares, acentuou-

se a preocupação para com o acesso da cidadania à jurisdição dos tribunais superiores, de 

modo que a previsão da repercussão geral para o exame de questões federais pelo STJ acabou 

sendo rejeitada (embora não abandonada45), incorporando-se ao texto constitucional apenas 

                                                           
42 A PEC n. 96/1992, apresentada em 26.03.1992 e publicada no Diário do Congresso Nacional em 01.05.1992, 

foi proposta pelo Deputado Federal Hélio Bicudo (PT/SP). A leitura da proposição revela que a iniciativa 

parlamentar visava a “uma nova organização da justiça do Brasil”, o que se pretendia realizar por meio de 

modificações nas normais constitucionais relativas à magistratura e pelo redesenho da estrutura orgânica do 

Poder Judiciário. BRASIL. Congresso Nacional. Texto original da PEC n. 96/1992, disponível em 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01MAI1992.pdf#page=7. Acesso em 10 mai. 2021. 
43 A afirmação do relatório vinha escorada em números. Consta dele, com efeito, que “(...) somente no ano de 

1998, foram distribuídos 20.594 e julgados 18.115 recursos extraordinários, segundo informações do Banco 

Nacional de Dados do Poder Judiciário. No Superior Tribunal de Justiça a situação não é diferente. No mesmo 

ano, foram distribuídos 41.574 recursos especiais, tendo sido julgados 35.096. Em ambas as Cortes, só superam 

em volume os agravos, sendo a demanda em outras espécies de causas de sua competência bem menor, na 

ordem de centenas de processos.” (BRASIL. Parecer do relator da PEC n. 96/1992, Deputado Federal Aloysio 

Nunes Ferreira (PSDB/SP), apresentado em 31.05.1999 perante a comissão especial instituída para a análise 

dessa proposta de emenda constitucional. Revista Jurídica da Presidência. Brasília, vol. 1, n. 2, junho de 1999). 

Disponível em https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/issue/view/120). Acesso em 21 abr. 

2021. 
44 Idem. Essa proposição foi mantida no parecer da relatora-final, Deputada Federal Zulaiê Cobra (PSDB/SP), 

conforme voto apresentado à comissão em 14.12.1999. O parecer da relatora está disponível em BRASIL. 

Câmara dos Deputados. Parecer da relatora sobre a PEC 96/1992. Diário da Câmara dos Deputados, Ano LIV, 

n. 209, vol. II, Terça-Feira, 14.12.1999, Brasília-DF. 
45 Diz-se que o tema não foi abandonado ante a existência de propostas de emenda constitucional no Congresso 

Nacional tendentes ao estabelecimento de novos instrumentos de contenção de recursos para o STJ. Destaque-

se, nesse sentido, a PEC n. 358/2005, que, dentre outras disposições, restabelece em nosso ordenamento a 

súmula impeditiva de recurso. Segundo a proposta ainda em discussão – consistente no substitutivo do relator, 

Dep. Fed. Paes Landim (PTB/PI), aprovado por comissão especial em 20.12.2006 –, insere-se na Constituição 

Federal o art. 105-A, a dizer que o Superior Tribunal de Justiça poderá, de ofício ou por provocação, aprovar 

súmula que, a partir de sua publicação, constituirá impedimento à interposição de recurso contra a decisão que 

a houver aplicado. Ainda segundo o projeto, insere-se o art. 105-A, § 3º, na Constituição Federal, a prever que 

“são insuscetíveis de recurso e de quaisquer meios de impugnação e incidentes as decisões judiciais, em 

qualquer instância, que deem a tratado ou lei federal a interpretação determinada pela súmula impeditiva de 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD01MAI1992.pdf#page=7
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/issue/view/120
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a reintrodução de um mecanismo de contenção de acesso ao STF, mediante a demonstração, 

no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões discutidas, nos termos de lei 

regulamentadora (CF/88, art. 102, § 3º)46. 

Conquanto a repercussão geral e a arguição de relevância fossem servis ao 

mesmo propósito, consistente em conferir ao STF algum controle discricionário sobre o seu 

docket, era de rigor que as leis regulamentadoras do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, 

e mesmo o regimento interno do STF, cuidassem de lhes impor pungentes dessemelhanças, 

subtraindo do novel instituto o perfil autoritário que vitimara o seu predecessor47. 

                                                           
recurso”. Trata-se, como se vê, de iniciativa legislativa que revigora, e com maior abrangência, a previsão que 

já constava do art. 518, § 1º, do CPC/73 (inserido pela Lei n. 11.276/2006), que autorizava o juiz a não receber 

a apelação quando a sentença estivesse em conformidade com súmula do STF ou do STJ. A PEC n. 358/2005 

encontra-se submetida ao exame do plenário da Câmara dos Deputados (última etapa do processo legislativo), 

aguardando inclusão na ordem do dia e sem movimentação desde 06.02.2018. Destaque-se, também, a PEC n. 

209/2012 (“PEC da Relevância”), de autoria dos Dep. Fed. Rose de Freitas (PMDB/ES) e Luiz Pitiman 

(PMDB/DF), fruto de anteprojeto preparado por comissão presidida pelo Min. Teori Zavascki e aprovado pelo 

plenário do STJ em março de 2012. Nos termos desse projeto de emenda, dá-se a inclusão na Constituição 

Federal do art. 105, § 1º, de seguinte teor, verbis: “No recurso especial, o recorrente deverá demonstrar a 

relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que 

o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços dos 

membros do órgão competente para o julgamento”. Citada PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados, em 

votação final, em 15.03.2017, remetendo-se o projeto para o Senado Federal, onde foi autuado como PEC n. 

10/2017. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, em 05.07.2017, parecer do relator 

designado, Sen. José Maranhão (MDB/PB) favorável ao projeto. Em plenário, foi apresentado parecer em 

22.04.2021 pelo relator designado, Sen. Rogério Carvalho (PT/SE), favorável à aprovação da matéria na forma 

de substitutivo, por meio do qual se inserem no texto constitucional, além do já transcrito art. 105, § 1º, 

hipóteses de “presunção de relevância”, assim discriminadas na redação sugerida para o novel art. 105, § 2º, 

verbis: “Haverá a relevância de que trata o § 1º nos seguintes casos: I – ações penais; II – ações de improbidade 

administrativa; III – ações cujo valor de causa ultrapasse quinhentos salários mínimos; IV – ações que possam 

gerar inelegibilidade; V – hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do 

Superior Tribunal de Justiça; VI – outras hipóteses previstas em lei”. O parecer do senador relator pende de 

discussão e votação pelo plenário do Senado Federal. Para exame do substitutivo da PEC n. 358/2005, em 

votação na Câmara dos Deputados, q.v.: BRASIL. Câmara dos Deputados. Parecer à Proposta de Emenda à 

Constituição n. 358-A, de 2005, do Senado Federal. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=428987&filename=PRL+2+PEC3

5805+%3D%3E+PEC+358/2005. Acesso em 26 abr. 2021. Para exame do parecer do relator da PEC n. 

10/2017 do Senado Federal (PEC n. 209/2012 da Câmara dos Deputados), q.v.: BRASIL. Senado Federal. 

Gabinete do Senador Rogério Carvalho. Parecer sobre a PEC 10/2017. Disponível em 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8953791&ts=1619127122102&disposition=inline. 

Acesso em 26 abr. 2021. 
46 Verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 

constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, 

somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
47 Nelson Nery Junior afirma que a arguição de relevância foi “redescoberta” pela repercussão geral, embora 

aponte distinções entre ambos os institutos (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 7. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 116). Por sua vez, Rodolfo de Camargo Mancuso afirma que a 

repercussão geral “é uma rentrée da arguição de relevância, mas... com o farol trocado!” (MANCUSO, Rodolfo 

de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial, cit. p. 87). Para uma exposição mais pormenorizada 

das diferenças entre os institutos da arguição de relevância e da repercussão geral, q.v. DANTAS, Bruno. 

Repercussão geral..., cit. p. 249 e s.; ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 831-2. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=428987&filename=PRL+2+PEC35805+%3D%3E+PEC+358/2005
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=428987&filename=PRL+2+PEC35805+%3D%3E+PEC+358/2005
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8953791&ts=1619127122102&disposition=inline
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A lei demandada pelo constituinte derivado a disciplinar o regime da repercussão 

geral não tardou a ser editada. Tratava-se da Lei n. 11.418, de 19.12.200648, que introduziu 

no Código de Processo Civil de 1973 dois artigos, um deles a dispor sobre a repercussão 

geral da questão constitucional versada no recurso extraordinário (art. 543-A), e o segundo 

a dispor sobre a repercussão geral decorrente da multiplicidade de recursos com fundamento 

em idêntica questão jurídica (art. 543-B), o que pode ser considerado como o marco legal 

regulatório inaugural do julgamento de recursos repetitivos ou por amostragem em nosso 

país49.  

O primeiro dispositivo, enfim, atentava para a repercussão geral decorrente da 

relevância do direito em xeque, ao passo que o segundo disciplinava a repercussão geral 

decorrente da repetibilidade da controvérsia, cujo desate conferiria solução homogênea a um 

sem-número de casos análogos em tramitação por todas as instâncias judiciárias. 

Nos termos do artigo 543-A, o Supremo Tribunal Federal, por decisão 

irrecorrível, não conheceria de recurso extraordinário quando a questão constitucional nele 

versada não oferecesse repercussão geral, assim compreendida a existência de questões 

relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassassem o 

interesse subjetivo da causa (§ 1º), estatuindo a lei, desde logo, hipótese de repercussão geral 

presumida, havida no recurso extraordinário que visasse a impugnar decisão contrária a 

                                                           
48 O art. 7º da EC n. 45/2004 determinou ao Congresso Nacional a instalação de comissão especial mista 

“destinada a elaborar, em cento e oitenta dias, os projetos de lei necessários à regulamentação da matéria nela 

tratada, bem como promover alterações na legislação federal objetivando tornar mais amplo o acesso à Justiça 

e mais célere a prestação jurisdicional”. A comissão foi criada por meio do Ato n. 79, de 31.12.2004, do 

presidente da Mesa do Congresso Nacional, sendo instalada em 05.04.2005 e presidida pelo Dep. Fed. José 

Eduardo Cardozo (PT/SP), confiando-se a relatoria ao Senador José Jorge (PFL/PE). Os trabalhos da comissão 

mista ensejaram a apresentação de seis novos projetos de lei ao Congresso Nacional, um dos quais tendente à 

regulamentação da repercussão geral do recurso extraordinário, cuja tramitação iniciou-se pelo Senado Federal 

na forma do PLS n. 12/2006. No Senado, foi aprovado substitutivo quanto à matéria, de autoria do relator do 

projeto, Senador José Jorge (PFL/PE), em cujo parecer se confessara a autoria intelectual do substitutivo, 

atribuída aos Ministros do STF Gilmar Mendes e Cezar Peluso, e que visava à regulamentação mínima do 

novel instituto, “deixando para que o próprio STF fixe, em seu Regimento Interno, os parâmetros e o 

procedimento para a verificação da repercussão geral do recurso extraordinário” (BRASIL. Senado Federal. 

Parecer n. 75, de 14.02.2006, apresentado pelo relator do PLS n. 12/2006 à Comissão de Constituição e Justiça 

do Senado Federal. Disponível em https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=3403883&ts=1594016714392&disposition=inline. Acesso em 21 abr. 2021). O PLS n. 

12/2006 foi encaminhado à Câmara dos Deputados onde, registrado como PL n. 6.648/2006, foi aprovado sem 

substanciais alterações. Remetido o projeto à sanção presidencial, foi promulgada, sem vetos, a Lei n. 

11.418/2006. 
49 A expressão “julgamento por amostragem” é utilizada por abalizada doutrina. Assim: BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 618; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. O regime processual 

das causas repetitivas. Revista de Processo, ano 35, n. 179. jan/2010, p. 169; BONDIOLI, Luis Guilherme 

Aidar. Comentários ao código de processo civil, vol. XX. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 218; CABRAL, Antonio 

do Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de processos repetitivos. In: DIDIER JR., 

Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro da (Coords.). Julgamento de casos repetitivos. Salvador: JusPodivm, 

2017. p. 39. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3403883&ts=1594016714392&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3403883&ts=1594016714392&disposition=inline
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súmula ou jurisprudência dominante do próprio STF (§ 3º). Impunha-se ao recorrente o ônus 

da demonstração da repercussão geral, por meio de preliminar formalmente destacada em 

seu recurso extraordinário (§ 2º), assentando-se, também, que na análise da repercussão geral 

o relator poderia admitir a manifestação de terceiros (§ 6º). Negada a existência da 

repercussão geral, frisou-se a eficácia ultra partes desse entendimento, que passaria a valer 

para todos os recursos sobre matéria idêntica, a serem resolvidos por decisão monocrática 

de indeferimento in limine (§ 5º). 

Sendo a repercussão geral, em tese, decorrente da multiplicidade de recursos 

extraordinários interpostos com fundamento em idêntica controvérsia, estabeleceu o artigo 

543-B do CPC/73 que caberia ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal disciplinar 

o seu processamento. Desde logo, porém, assentou-se que aos tribunais de origem cumpriria 

selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia, encaminhando-os ao STF 

para análise da existência de repercussão geral, sobrestando os casos idênticos até definição 

da matéria (§ 1º). Em caso de afirmação da inexistência de repercussão geral, estabeleceu a 

lei que os recursos sobrestados na origem deveriam ser considerados automaticamente como 

não admitidos (§ 2º). De outra parte, criou o legislador um procedimento de retratação a ser 

observado pelos órgãos dos tribunais de apelação para a solução dos casos sobrestados na 

origem, notadamente nos casos em que afirmada a repercussão geral da matéria repetitiva e 

julgado o mérito do recurso extraordinário selecionado como paradigma. Assim, julgado o 

mérito do recurso extraordinário paradigmático, os recursos sobrestados nos tribunais ou 

turmas recursais deveriam ser declarados prejudicados, se o acórdão neles produzido 

estivesse em consonância com o entendimento sufragado no paradigma; ou, deveriam ser 

restituídos aos órgãos judiciais responsáveis pela edição do acórdão recorrido, a fim de que 

estes se retratassem, nas hipóteses em que o entendimento emanado do STF a partir do 

julgamento do caso paradigma divergisse do quanto estatuído no acórdão que dera origem 

ao extraordinário até então sobrestado (§ 3º). Antevendo o legislador, também, que a 

retratação pelo órgão a quo nem sempre ocorreria, desde logo estabeleceu que, nesse caso, 

o recurso deveria ser admitido ao Supremo Tribunal Federal, a quem competiria, então, 

cassar ou reformar o acórdão contrário à orientação firmada (§ 4º). 

Maior detalhamento do procedimento relativo ao julgamento dos recursos 

extraordinários pela sistemática da repercussão geral foi veiculado por meio de modificações 

do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Pela Emenda Regimental n. 42, de 

02.12.2010, passou-se a admitir no STF a análise da repercussão geral por meio eletrônico, 

no denominado “Plenário Virtual” (art. 323), autorizando-se, também, o emprego do mesmo 



40 

 

sistema eletrônico para o julgamento de mérito de questões já anteriormente decididas pela 

corte, mas dotadas de repercussão geral, quando, então, dar-se-ia apenas a reafirmação da 

sua jurisprudência dominante para se impedir a subida de recursos centrados em idêntica 

matéria (art. 323-A). Ainda nos termos regimentais, pontificou-se que a inexistência de 

repercussão geral deveria ser formalizada de maneira expressa pelos julgadores, pelo que a 

ausência de manifestação de Ministro teria o efeito de reconhecimento tácito da repercussão 

geral da matéria veiculada (art. 324, § 1º), salvo na hipótese de o relator do recurso 

extraordinário manifestar-se pelo caráter infraconstitucional da questão jurídica 

controvertida (§ 2º).  

No tocante ao regime dos recursos extraordinários repetitivos, previu o 

regimento interno do STF que, selecionados um ou mais casos representativos da 

controvérsia, os casos idênticos não selecionados poderiam ser restituídos à origem, para 

sobrestamento no aguardo do julgamento do recurso paradigma (art. 328, parágrafo único), 

sobrestamento esse que deveria atingir, inclusive, os agravos interpostos de decisão de 

inadmissão de recurso extraordinário (art. 328-A, § 1º), até oportuna retratação ou declaração 

de prejudicialidade, ex vi dos artigos 543-A e 543-B do CPC/73. 

Embora a Emenda Constitucional n. 45/2004 não tenha alterado o regime 

jurídico dos recursos da competência do Superior Tribunal de Justiça – de modo que, a este 

tribunal, não fora outorgado poder discricionário para dizer quais os recursos especiais 

merecedores de enfrentamento a partir de considerações acerca da relevância da controvérsia 

–, a introdução, pelo artigo 543-B do CPC/73, de um regime jurídico peculiar para 

julgamento dos recursos repetitivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal logo 

desencadeou iniciativas com vistas à extensão de tal procedimento especial de julgamento 

aos recursos da alçada do STJ. A citada extensão, com efeito, mostrava-se de todo 

defensável, haja vista que o pano de fundo para a criação desse instrumento de contenção de 

acesso de causas individuais ao STF era plenamente aplicável àquele tribunal superior: a 

crescente quantidade de recursos a ascender ao STJ ano após ano, ante a insuficiência do 

mecanismo da inadmissão decorrente de um juízo negativo de admissibilidade no tribunal 

de origem50. 

                                                           
50 Na Exposição de Motivos do Projeto de Lei n. 1.213/2007, convertido na Lei n. 11.672/2008, assinalava o 

Ministro da Justiça, Tarso Genro: “Somente em 2005, foram remetidos mais de 210.000 processos ao Superior 

Tribunal de Justiça, grande parte deles fundados em matérias idênticas, com entendimento já pacificado 

naquela Corte. Já em 2006, esse número subiu para 251.020, o que demonstra preocupante tendência de 

crescimento”. BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 1.213-A de 2017. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=513550&filename=Avulso+-. 

Acesso em 10 mai. 2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=513550&filename=Avulso+-
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Por conta disso, a partir de sugestão do Ministro do STJ Athos Gusmão Carneiro, 

encampada pela Corte e também pelo Poder Executivo, deu-se a edição da Lei n. 11.672, de 

08.05.2008, incluindo o artigo 543-C ao então vigente Código de Processo Civil de 1973. 

Por meio de tal dispositivo legal, como dito, foi estendida ao STJ a possibilidade de 

julgamento por amostragem de recursos repetitivos, calcados em idêntica questão de direito, 

tal como já houvera sido legislado em favor do STF.  

Em linhas gerais, adotou-se procedimento análogo àquele já em utilização pelo 

STF: ao tribunal de origem cumpriria admitir um ou mais recursos representativos da 

controvérsia, suspendendo-se os demais recursos especiais atinentes à mesma matéria 

infraconstitucional até que o STJ se pronunciasse definitivamente sobre a questão (§ 1º). 

Autorizou-se, também, que a iniciativa de afetação de determinada controvérsia ao novel 

regime de julgamento estivesse a cargo do próprio STJ, cumprindo ao Ministro relator, 

identificando que sobre tal controvérsia já existia jurisprudência dominante ou que a matéria 

já estava afetada ao respectivo colegiado (Seção Especializada ou Corte Especial), 

determinar, no âmbito dos tribunais de apelação, a suspensão dos recursos especiais 

identificados com a mesma questão de direito (§ 2º), solicitando-se, se o caso, informações 

aos tribunais federais e estaduais (§ 3º). Autorizou-se, também, que o relator admitisse a 

manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia (§ 4º), colhendo-

se, sempre, parecer do Ministério Público acerca do mérito da questão (§ 5º). Resolvido o 

recurso paradigmático, assentou-se que aos tribunais das instâncias ordinárias cumpriria 

negar seguimento aos recursos especiais sobrestados, quando o acórdão recorrido aplicasse 

ao caso orientação coincidente com aquela então fixada pelo STJ (§ 7º, inc. I). Ao contrário, 

havendo divergência entre o acórdão recorrido e a decisão emanada do caso paradigmático, 

cumpriria restituir os autos ao órgão prolator do acórdão recorrido, para novo exame visando 

à retratação para adequação do acórdão à orientação jurisprudencial assentada (§ 7º, inc. II). 

Não havendo a retratação, ou seja, persistindo a divergência entre o acórdão recorrido e a 

orientação firmada pelo STJ, far-se-ia, então, o juízo de admissibilidade do recurso especial, 

a ser, só então, remetido à superior instância (§ 8º). Outorgou o legislador, ainda, poderes 

regulamentares ao próprio STJ e aos tribunais de apelação para disciplinar os mecanismos 

de processamento e julgamento do recurso especial representativo de controvérsia (§ 9º). 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi pormenorizada pela 

Resolução n. 8, de 07.08.2008. Afora a reprodução literal dos preceitos legais do artigo 543-

C do CPC/73, importa consignar que tal regulamento estabeleceu que deveriam ser 

selecionados como recursos-pilotos pelo menos um exemplar de cada relator, e dentre os 
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selecionáveis, aqueles que contivessem maior diversidade de fundamentos no acórdão e de 

argumentos no recurso especial (art. 1º, § 1º). O agrupamento de recursos repetitivos deveria 

levar em consideração apenas a questão central discutida, sempre que o exame desta pudesse 

tornar prejudicada a análise de outras questões arguidas no mesmo recurso (§ 2º). Ficou 

assentado que a afetação da causa selecionada pelo tribunal a quo ao regime do artigo 543-

C do CPC/73 era passível de decisão monocrática do Ministro relator, submetendo-se ao 

colegiado apenas a solução do mérito da controvérsia (art. 2º). 

 

1.3.2 Insuficiência legislativa e ativismo judicial na elaboração de regras para o novel 

sistema: uma análise crítica do julgamento do Agravo de Instrumento n. 760.358/SE-

QO pelo STF 

 

Conforme será detalhado em capítulo vindouro, o juízo de admissibilidade a 

cargo das instâncias de origem faz-se de modo a inibir a remessa para os tribunais superiores 

de recursos excepcionais que não revelem aptidão para serem conhecidos ou providos, 

conforme se identifiquem neles vícios processuais que comprometam a cognoscibilidade da 

medida (v.g. intempestividade, ausência de interesse recursal ou de legitimidade, deficiência 

no recolhimento do preparo, ausência de enfrentamento da questão pelo acórdão recorrido 

etc.) ou se verifique que o recurso põe-se em contrariedade ao entendimento sedimentado 

pela instância ad quem, sendo, portanto, considerado razoável negar-lhe trânsito pela 

improbabilidade de seu provimento.  

Trata-se, seja em uma ou outra situação, de um juízo delegado pela lei às 

instâncias de origem, o que não subtrai a competência dos tribunais superiores para o 

julgamento do recurso, conforme previsto na Constituição Federal. Bem por isso, é da 

tradição do direito brasileiro conferir-se ao recorrente a via do agravo de inadmissão de 

modo a provocar o tribunal superior a exercitar sua competência constitucional, reformando 

ou ratificando a decisão de trancamento do recurso extraordinário ou especial produzida na 

origem. A previsão do agravo, nesses termos, foi mantida intocada no CPC/73 (art. 544), a 

despeito das substanciais modificações no modelo de análise dos recursos extraordinário e 

especial pela instância de origem, introduzidas pelas Leis n. 11.418/2006 e n. 11.672/2008, 

limitando-se o legislador, a partir da Lei n. 12.322, de 09.09.2010, a inovar apenas no tocante 

ao regime de processamento do citado agravo de inadmissão, substituindo-se a formação de 

instrumento pelo encarte do agravo nos próprios autos, a serem remetidos oportunamente ao 

tribunal superior competente. 
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As citadas leis regulamentadoras do instituto da repercussão geral e dos 

julgamentos por amostragem não cuidaram, especificamente, da recorribilidade da decisão 

proferida pelo tribunal a quo que decretasse a negativa de seguimento ao recurso 

extraordinário ou ao recurso especial, decorrente da observância, pelo acórdão recorrido, da 

tese jurídica fixada pelo STF ou pelo STJ no julgamento de precedentes resolvidos na forma 

dos artigos 543-B ou 543-C do CPC/73. Tampouco cuidaram aquelas mesmas leis da 

recorribilidade da decisão da instância de origem que viesse a inadmitir recurso 

extraordinário pela aplicação, no caso concreto, de entendimento do Supremo Tribunal 

Federal quanto à inexistência de repercussão geral de questão constitucional veiculada (art. 

543-A, § 5º). Com isso, e dado que o artigo 544 do CPC/73 mantinha a previsão do 

cabimento do agravo a desafiar as decisões de inadmissão dos recursos excepcionais, passou-

se a adotar para as decisões retrocitadas a mesma sistemática recursal vigente para todas as 

decisões de inadmissão de recursos excepcionais da lavra das presidências ou vice-

presidências dos tribunais de apelação. É dizer: admitia-se, como regra, a interposição do 

agravo previsto no art. 544 do CPC/73 também para impugnar as decisões proferidas pelos 

tribunais federais ou estaduais mesmo quando aplicados entendimentos do STF ou do STJ 

emanados de precedentes resolvidos sob a sistemática da repercussão geral ou dos recursos 

representativos de controvérsia. 

A manutenção desse estado de coisas era, evidentemente, desastrosa para a 

efetiva contenção de causas na origem e para a racionalização dos julgamentos dos tribunais 

superiores, pois conferia aos julgamentos por amostragem e à repercussão geral a mesma 

porosidade já vivenciada quanto ao expediente da admissibilidade. A seleção e julgamento 

de recursos-pilotos para a formação de precedentes repetitivos ou de repercussão geral corria 

o risco da inocuidade, pois que mesmo quando houvesse o trancamento do extraordinário ou 

do especial na origem, ante o fato de o acórdão recorrido ter seguido a orientação jurídica 

firmada no leading case correspondente, ao recorrente era conferida ampla via de acesso aos 

tribunais superiores, por meio do sucedâneo do agravo do art. 544 do CPC então vigente. 

O Supremo Tribunal Federal, cônscio da pletora de agravos a ele dirigidos para 

impugnar decisões proferidas com fundamento nos artigos 543-A e 543-B do CPC/73, 

decidiu, então, enfrentar o tema e construir uma solução jurisprudencial para ele, o que fez 

em 19.11.2009, resolvendo questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358/SE51.  

                                                           
51 “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da 

decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. 
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Lê-se, no voto condutor deste julgado emblemático, que o tribunal revelava 

especial preocupação para com a efetividade do mecanismo recém-criado, vaticinando-se 

que “se o STF continuar a ter que decidir caso a caso, em sede de agravo de instrumento, 

(...), a racionalização objetivada pelo instituto da repercussão geral, de maneira alguma, será 

alcançada”. Elabora-se, então, tese jurídica a dizer que a competência para a aplicação do 

entendimento firmado pelo STF não é delegada aos tribunais de apelação ou às turmas 

recursais dos juizados especiais, cuidando-se, em verdade, de competência própria desses 

órgãos para adequação dos casos concretos ao quanto decidido nos precedentes de 

repercussão geral, declarados como vinculativos. Exorta-se o tribunal a assumir, 

definitivamente, a função de Corte Constitucional, abandonando-se sua tradicional função 

de simples Corte de Revisão, reconhecendo-se, por fim, que a conversão do agravo em 

reclamação constitucional seria providência inócua, pois implicaria, da mesma forma, a 

remessa individual de processos ao Supremo, “em total desconformidade com o novo 

sistema de controle difuso de constitucionalidade”. Decreta-se, então, à unanimidade, o 

descabimento do agravo previsto no artigo 544 do CPC/73 nos casos de decisões recorridas 

assentadas nos artigos 543-A e 543-B do CPC/73, convertendo-se o recurso de agravo de 

instrumento em agravo regimental, a ser julgado como tal pela instância de origem. 

O enfrentamento do problema impôs-se, também, ao Superior Tribunal de 

Justiça, que não tardou em submeter a controvérsia à apreciação de sua Corte Especial, o 

que ocorreu na assentada de 16.02.2011, quando da resolução de questão de ordem suscitada 

no Agravo de Instrumento n. 1.154.599/SP52. Na oportunidade, firmou o tribunal, por 

maioria53, orientação idêntica àquela já então preconizada pelo Supremo Tribunal Federal, 

                                                           
Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão 

do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito 

do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação 

no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência 

do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, 

nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor 

aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias 

com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento 

que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (STF, Pleno, AI n. 760.358/SE-

QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.11.2009, DJe 12.02.2010). 
52 “Questão de Ordem. Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cabimento. Exegese dos arts. 543 e 544 do 

CPC. Agravo não conhecido. - Não cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso 

especial com base no art. 543, § 7º, inciso I, do CPC. Agravo não conhecido.” (STJ, Corte Especial, Ag n. 

1.154.599/SP-QO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2011, DJe 12.05.2011). 
53 Ficou vencido, isoladamente, o Ministro Teori Zavascki, para quem a proposta esbarrava “em sérios 

empecilhos de ordem jurídica”, vez que instituiria requisito negativo de admissibilidade de recurso especial 

não previsto na Constituição ou na lei processual. Além disso, a proposta impediria a revisão dos precedentes 

firmados pelo STJ, conferindo-lhes “um caráter de absoluta imutabilidade”, devendo-se promover a 
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utilizando-se, na essência, do mesmo leitmotiv: a técnica de julgamento dos recursos 

representativos de controvérsia fora a solução encontrada pelo legislador para afastar 

“julgamentos meramente burocráticos”, de modo que acolher-se a possibilidade de 

interposição do agravo do artigo 544 do CPC/73 ao STJ das decisões locais fundadas no 

artigo 543-C do CPC/73 representaria “mera substituição de cores e de nomenclaturas dos 

recursos que subirão ao Superior Tribunal de Justiça”54. 

Em que pesem os elevados propósitos das decisões produzidas pelo STF e pelo 

STJ acima sumariadas, temos que nenhuma delas sobreviveria a um exame de 

constitucionalidade que se pusesse a cargo de uma hipotética corte constitucional que lhes 

superasse como instância judiciária final. 

Com efeito, não se põe em dúvida que a admissão aos tribunais superiores do 

agravo do artigo 544 do CPC/73 das decisões dos tribunais federais e estaduais de negativa 

de seguimento aos recursos extraordinário e especial representaria enorme obstáculo para a 

esperada racionalização dos trabalhos de ambas os tribunais superiores. Ao restringir, 

portanto, o cabimento do agravo apenas às hipóteses de inadmissão dos recursos 

excepcionais decorrentes de um juízo de admissibilidade negativo, reconhecendo ser essa a 

ratio essendi do artigo 544 do CPC/73 e a interpretação constitucionalmente razoável desse 

dispositivo, tanto o STF quanto o STJ buscaram conferir ao novel filtro da adstrição – sobre 

o qual discorreremos exaustivamente alhures – a sua máxima efetividade, criando, pela via 

da jurisdição, uma regra de fechamento da nova disciplina legal de julgamento de recursos 

que lhes subtraísse o dever de reexame ad nauseam das mesmas teses jurídicas já assentadas 

em precedentes paradigmáticos resolvidos na forma dos artigos 543-A a 543-C do CPC/73. 

Mas os tribunais não se limitaram a tanto. Antevendo que não eram poucas as 

possibilidades de as instâncias ordinárias incidirem em erro quando da adstrição de casos 

concretos a precedentes firmados sob a sistemática dos recursos repetitivos, não se pretendeu 

deixar as partes ao desamparo de uma medida impugnativa, o que consistiria em um passo 

demasiadamente largo para o mecanismo de adstrição recém-inaugurado. Criou-se, então, 

pela via anômala da jurisdição, um tipo recursal extravagante, inexistente na legislação 

                                                           
valorização dos precedentes por meio da utilização das sanções processuais de natureza pecuniária, sempre que 

o recorrente insistisse em formular pretensões ou deduzir argumentos insubsistentes ou protelatórios. 
54 Em seu voto-vista, o Ministro Luiz Fux chegou a sugerir, sem sucesso, a edição de enunciado para compor 

a Súmula do STJ, de seguinte teor: “É incabível agravo de instrumento para o Superior Tribunal de Justiça de 

decisão que denega recurso especial contra pronunciamento judicial que acolhe a tese firmada em recurso 

repetitivo. A tese firmada em recurso repetitivo é de adoção obrigatória pelos tribunais locais”. 
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processual, consistente no agravo regimental55 (rectius: agravo interno) das decisões 

monocráticas das presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação que lograssem 

negar seguimento a recursos extraordinários ou especiais com fundamento legal nos artigos 

543-A, 543-B ou 543-C do CPC/73. 

A criação do recurso de agravo interno aos tribunais federais e estaduais, por 

construção pretoriana, representou indisfarçável inovação no ordenamento jurídico, atuando 

o Poder Judiciário, dessarte, como legislador positivo. Violou-se, a nosso ver, o princípio da 

reserva legal, pois compete privativamente à União, por meio dos Poderes Legislativo e 

Executivo, legislar sobre direito processual, na forma do artigo 22, inc. I, da Constituição 

Federal. Violou-se, bem por isso, o princípio da separação dos Poderes, previsto no artigo 2º 

da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 

findaram por usurpar as funções atribuídas aos demais Poderes.  

Aí se coloca, então, o que se nos parece uma atuação indevida dos tribunais 

superiores, ainda que imbuídos do elevado espírito de conferir efetividade ao regime da 

repercussão geral e dos julgamentos por amostragem. É certo que a disciplina legal do 

mecanismo da adstrição carecia, à época, de melhor regulação: eram lacunosas as leis 

processuais aprovadas pelo Poder Legislativo e sancionadas pelo Poder Executivo que 

vinham de instituir o regime jurídico de criação e aplicação de precedentes vinculantes; 

faltava, na legislação até então em vigor, uma regra de fechamento adequada e razoável, que 

estabelecesse, sem comprometimento da racionalidade do procedimento então criado, a 

maneira pela qual as partes poderiam impugnar eventuais equívocos decisórios das 

presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação na aplicação dos precedentes aos 

casos concretos. Embora fosse razoável e adequado à racionalidade do sistema então criado 

e à funcionalidade dos tribunais superiores que a impugnação do potencial error in judicando 

a cargo dos tribunais de apelação na aplicação do precedente fosse objeto de revisão intra 

muros, por meio de recurso a ser decidido por órgão colegiado inserido na estrutura 

organizacional do próprio tribunal local, não havia, na legislação posta, previsão alguma a 

esse respeito. Então, atalhou-se: convencendo-se a si mesmos, os tribunais superiores 

impuseram a solução processual pela via anômala da jurisdição, subtraindo dos demais 

Poderes da República – e, por consequência, da sociedade civil e do debate democrático – a 

                                                           
55 A denominação dessa nova figura recursal como agravo regimental revela, em si mesmo, um contrassenso, 

pois que os regimentos internos dos tribunais de apelação não previam, até então, qualquer medida congênere 

para impugnar decisões monocráticas de negativa de seguimento a recursos excepcionais. E nem poderiam, já 

que a criação de recursos é matéria de direito processual submetida à reserva legal, na forma do art. 22, inc. I, 

da Constituição Federal. 
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possibilidade de participar da elaboração da necessária norma de fechamento, ainda mais 

quando essa tinha por escopo restringir fortemente o acesso às instâncias superiores do Poder 

Judiciário.  

A crítica que se faz, de toda forma, ostenta na atualidade interesse meramente 

acadêmico e histórico. Como se verá no capítulo subsequente, a solução pretoriana aqui 

tratada foi, ao depois, ratificada pelos demais Poderes da República, que fizeram introduzir, 

no Código de Processo Civil de 2015 (CPC), a figura do que denominamos agravo de 

adstrição56, ou seja, do agravo interno aos tribunais de apelação, cabível para impugnar as 

decisões monocráticas por meio das quais se nega seguimento a recursos extraordinários ou 

especiais pela coincidência havida entre a interpretação de questão constitucional ou federal 

constante do acórdão recorrido e aquela oriunda de precedente vinculativo, ou ainda pela 

inexistência de repercussão geral da questão constitucional veiculada no recurso 

extraordinário interposto no caso concreto. 

 

1.4 CONCLUSÕES PARCIAIS À LUZ DO DIREITO COMPARADO 

 

1. Sintetizando o quanto exposto neste capítulo, pode-se afirmar que, a partir da 

Emenda Constitucional n. 45/2004 e da legislação ordinária que lhe é subsequente e 

tributária, deixa de haver, no sistema processual brasileiro, apenas um único – e 

notoriamente insuficiente – mecanismo processual de contenção do acesso de causas aos 

tribunais superiores, consistente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário para 

julgamento pelo STF ou do recurso especial para decisão pelo STJ. Ao lado desse tradicional 

instrumento do direito brasileiro de contenção do livre acesso de todas as causas à jurisdição 

extraordinária dos tribunais superiores, erigem-se novos anteparos processuais, 

estabelecidos ora de acordo com a repercussão geral da questão constitucional suscitada no 

                                                           
56 Por agravo de adstrição compreenda-se o recurso interposto para impugnar a decisão da presidência ou da 

vice-presidência do tribunal de apelação que, no exercício de competência que lhe é própria, nega seguimento 

a recurso excepcional quando presente uma das hipóteses versadas no art. 1030, inc. I, “a” e “b”, do CPC. 

Referido agravo está nominado como “agravo interno” no art. 1030, § 2º, do CPC, identificação essa que se 

nos parece imprecisa, dado que não discrimina o recurso ora em comento dos demais agravos internos 

admitidos pelo CPC, seja para impugnar decisões de outros órgãos do tribunal de apelação (assim o agravo 

interno do art. 1021 do CPC), seja para impugnar outras decisões proferidas pela própria presidência ou vice-

presidência do tribunal local (v.g. a decisão vazada no art. 1030, inc. III, do CPC, também ela mencionada no 

art. 1030, § 2º). O agravo de adstrição, portanto, é uma modalidade de agravo interno aos tribunais de apelação, 

qualificado pela especialidade da decisão recorrida, e essa designação a adotaremos ao longo de todo o trabalho, 

apurando, destarte, o objeto de nosso estudo. 
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recurso extraordinário, ora de acordo com a conformidade, a vinculação ou, na terminologia 

adotada neste trabalho, a adstrição da questão constitucional ou federal exposta no recurso 

extraordinário ou especial à tese jurídica fixada pelo STF ou pelo STJ a partir de um tema 

que, julgado por amostragem, torna-se paradigmático, passando a constituir um precedente 

(leading case) de observância obrigatória para as instâncias inferiores57. 

 

2. A contenção de recursos em razão da (in)expressividade da controvérsia é 

decorrência de um juízo de (ir)relevância da questão constitucional suscitada no recurso 

extraordinário que somente ao Supremo Tribunal Federal é dado proceder58, juízo esse que 

permitirá à Suprema Corte brasileira reconhecer ou afastar a repercussão geral da matéria, 

deixando de julgar o cerne da controvérsia nesta última hipótese. 

O mecanismo da repercussão geral confere ao Supremo Tribunal Federal 

instrumento político-jurídico de aprimoramento do funcionamento da Corte, a partir de uma 

discricionariedade judicial que repristina, em alguma medida, a autonomia funcional quanto 

                                                           
57 Ao longo deste trabalho os termos precedente e leading case serão adrede utilizados como sinônimos, mas 

é preciso frisar, desde logo, que não há identidade plena entre o conceito de precedente que exsurge dos 

sistemas de common law e o conceito que há de merecer tal termo à luz do direito processual civil brasileiro. 

Conforme anota Bryan Garner, em linguagem usual, um precedente pode ser conceituado como um 

acontecimento anterior que guiará decisões posteriores em circunstâncias similares, alinhando-se o significado 

legal do precedent ao senso comum, já que “the core of what judges do involves locating relevant precedent, 

determining the extent to which it binds them, and applying it to the facts of a given dispute” (GARNER, Bryan 

A. The law of judicial precedent. Thomson Reuters, 2016. p. 22). O precedente, nessa concepção, não surge 

como tal, pressupondo casos futuros, subsequentes, que extraiam do primeiro uma identidade de circunstâncias 

que vincule a solução desses mesmos casos à solução construída no anterior, em deferência, portanto, ao caso 

precedente. Não é assim, por certo, em nosso sistema, em que os precedentes já nascem para vincular. No 

regime alienígena, a vinculação (deferência) ao precedente é imperativo político-institucional que, decantado 

pelo tempo, tornou-se um fenômeno cultural (stare decisis ou, recorrendo novamente a Garner (GARNER, 

Bryan A. The law..., cit., p. 5), to stand by things decided and not disturb settled points); em nosso sistema, a 

deferência ao precedente decorre, antes de tudo, da força normativa que se lhes atribui a lei, fonte primordial 

de nosso direito considerada nossa tradição romano-germânica. Retornando, enfim, ao conceito de leading 

case, embora estejamos a utilizar a expressão como sinônimo de precedente, trata-se, em verdade, de um 

precedente qualificado (“an especially powerful precedent”), por meio do qual uma questão de grande 

relevância legal ou social tenha sido exaurientemente apreciada, definindo-se contornos gerais amplamente 

replicáveis em variados substratos fáticos e por longos períodos (GARNER, Bryan A. The law..., cit. p. 173-

175). Em suma, no rigor técnico, temos que todo leading case é um precedente, mas nem todo precedente será 

um leading case. 
58 “Ou seja, em regra, a repercussão geral não é objeto do juízo de admissibilidade feito pelo tribunal local, que 

não pode, assim, negar seguimento a recurso extraordinário por considerar a matéria nele ventilada irrelevante 

do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. 

Código de processo civil e legislação processual em vigor. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 749). A lei, 

todavia, subtrai do STF a possibilidade de decidir pela inexistência de repercussão geral quando o recurso 

extraordinário for interposto para impugnar o acórdão que resolve o mérito do incidente de resolução de 

demandas repetitivas (CPC, art. 987, § 1º). Nesse caso, a repercussão geral é presumida pela lei. Em outros 

casos, ao contrário, a presunção será pela inexistência de repercussão geral, tal como se dá nas causas corridas 

perante os Juizados Especiais, disciplinadas pela Lei n. 9.099/95 (STF, Pleno, ARE n. 836.819/SP, Rel. Min. 

Teori Zavaski, j. 19.03.2015, DJe 25.03.2015, Tema de repercussão geral n. 797). 
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à definição da agenda da Corte que já existia ao tempo da extinta arguição de relevância, 

sendo evidente, no entanto, que o ambiente democrático em que forjada a repercussão geral 

cuidou de subtrair deste instituto o ranço autoritário que, ao fim e ao cabo, fora decisivo 

para o abandono do antigo modelo ao tempo das discussões legislativas que deram luz à 

Constituição Federal de 1988. 

O mecanismo de contenção do acesso ao STF decorrente da importância política, 

econômica, social ou jurídica da definição da controvérsia, além disso, aproxima o sistema 

jurídico brasileiro dos modelos mais bem-sucedidos de funcionamento de cortes 

constitucionais e/ou tribunais superiores, sendo encontrados instrumentos semelhantes de 

salvaguarda institucional nos mais diversos países, independentemente do sistema jurídico a 

que filiados (common law ou civil law), e qualquer que seja a forma adotada para o Estado 

(unitária ou federativa)59. 

Nesse diapasão, cite-se uma vez mais o modelo dos Estados Unidos da América, 

ao qual já fizemos alusão en passant por ter constituído fonte primordial de inspiração para 

o figurino político-institucional de nossa Federação. Cumpre rememorar, nesta etapa, que o 

engenho norte-americano foi também precursor em termos de desenvolvimento de 

instrumentos de restrição de acesso à Suprema Corte daquele país. Veja-se, nesse sentido, o 

Judiciary Act, de 1925, fruto do empenho pessoal do Chief Justice William Howard Taft, 

que introduziu o appeal ombreando-o ao writ of error, ambos de exame obrigatório pela 

Suprema Corte (mandatory jurisdiction), mas um e outro apenas excepcionalmente cabíveis; 

além do writ of certiorari, cujo conhecimento, na esteira da conhecida Rule 10 da Suprema 

Corte, submetia-se a ampla discricionariedade judicial, não sendo o seu exame pelo tribunal 

“a matter of right, but of sound judicial discretion”. Cite-se ainda o modelo vigente na 

atualidade, decorrente do Supreme Court Case Selections Act, de 1988, que restringiu ainda 

mais severamente o cabimento do appeal, tornando o acesso à Suprema Corte assegurado 

quase que exclusivamente pela via do certiorari, cujo conhecimento, como já dito, sujeita-

se a ampla – e bastante utilizada – discricionariedade judicial, inclusive para selecionar, 

                                                           
59 A existência de mecanismos de controle ou contenção do acesso aos tribunais superiores em países tão 

díspares permite supor que haja uma causa comum, de escala mundial, para o problema do congestionamento 

desses tribunais. A nosso ver, a questão deita raízes no aumento exponencial da quantidade e da qualidade das 

relações jurídicas travadas entre indivíduos e entre estes e o Estado, notadamente a partir do pós-guerra, fruto 

da urbanização, da conquista dos direitos sociais pelos trabalhadores, do estabelecimento de uma sociedade de 

massas etc. A demanda geral de acesso à justiça é subproduto desse fenômeno, e o sistema judiciário, ante o 

monopólio da jurisdição, é chamado a arbitrar os novos conflitos, constituindo o desaguadouro natural deles. 
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dentro de um mesmo caso, quais as questões que se quer examinar60. Prepondera, no exame 

da Suprema Corte, a aceitação de casos que ostentem divergência jurisprudencial relevante, 

o que se explica à luz do stare decisis, pedra fundamental do sistema jurídico da common 

law61. 

Não é diferente o que se observa no Reino Unido. Neste, após profunda reforma 

constitucional (Constitucional Reform Act 2005), promoveu-se definitiva separação entre os 

poderes legislativo e jurisdicional do Estado, este último, até então, exercido por um órgão 

componente da Câmara Alta do Parlamento (Appellate Committee of House or Lords). 

Citada reforma constitucional – equiparável em seu alcance à Magna Carta de 1215 – 

instituiu uma Suprema Corte totalmente independente, composta por 12 membros e 

superposta às cortes superiores da Inglaterra e do País de Gales, e também aos altos tribunais 

da Escócia e da Irlanda do Norte. As atividades da Suprema Corte do Reino Unido tiveram 

início em outubro de 2009 e são reguladas por lei especial (Supreme Court Rules 2009).  

São muito reduzidas as chances de acesso à jurisdição da Suprema Corte do 

Reino Unido, o que ocorre apenas nos casos em que acolhido pedido de “permissão para 

apelar” (permission to appeal)62. Esse pedido deve sempre ser dirigido ao tribunal a quo, 

responsável pela decisão recorrida e, quando recusado por ela – o que, de ordinário, ocorre 

–, deve ser apresentado em caráter sucessivo à Suprema Corte63. Há uma série de restrições 

legais ao cabimento do recurso de appeal à Suprema Corte64, que, ainda se submete, para ser 

                                                           
60 Barbosa Moreira (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 617) colaciona um dado 

bastante elucidativo acerca da eficiência do sistema de contenção de acesso à Suprema Corte norte-americana: 

segundo o autor, no ano de 2004, das 7.496 petitions of certiorari apresentadas à Suprema Corte, foram 

admitidas e decididas apenas 80. Dados mais recentes ratificam essa visão: no ano judiciário 2019/2020, foram 

apresentados 5.411 casos, mas julgados apenas 69. Dados disponíveis em SUPREME COURT OF THE 

UNITED STATES. 2020 Year-End Report on the Federal Judiciary. Disponível em 

https://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/2020year-endreport.pdf. Acesso em 21 abr. 2021. 
61 DANTAS, Bruno. Repercussão geral..., cit. p. 102.  
62 No ano judiciário 2019/2020, a Suprema Corte do Reino Unido recebeu 238 requerimentos de permissão 

para apelar (PTA - application for permission to appeal), dos quais apenas 76 foram acolhidos (31,9% do total). 

Dados disponíveis em: GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM. The Supreme Court Annual Report 

and Accounts 2019-2020. Disponível em https://www.supremecourt.uk/docs/annual-report-2019-20.pdf. 

Acesso em 21 abr. 2021. 
63 “An application for permission to appeal must be made first to the court below, and an application may be 

made to the Supreme Court only after the court below has refused to grant permission to appeal.” 

(GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM. The Supreme Court Rules 2009. Part 2. Disponível em 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1603/made. Acesso em 26 abr. 2021.). 
64 Assim, v.g., a restrição constante da Seção n. 54(4) do Access to Justice Act 1999, que estabelece o não 

cabimento do appeal quando o tribunal a quo já tenha, ele próprio, concedido ou negado a permissão para 

apelar requerida em face de decisão proferida por órgão judiciário de instância inferior (“No appeal may be 

made against a decision of a court under this section to give or refuse permission”). 

https://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/2020year-endreport.pdf
https://www.supremecourt.uk/docs/annual-report-2019-20.pdf
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/1603/made


51 

 

apreciado, à discricionariedade do tribunal, condicionada à constatação de alguma questão 

relevante e de interesse público. 

Não é diferente, já o dissemos, o que ocorre nos países cujo direito filia-se à 

tradição romano-germânica, nos quais a lei, por evidente, traz a lume o mesmo fenômeno de 

criação de mecanismos de limitação do acesso aos respectivos tribunais superiores, servindo-

se, para tanto, da utilização de conceitos jurídicos abertos ou indeterminados para a definição 

legal das causas que os tribunais deverão julgar.  

Veja-se, nesse sentido, o exemplo da Alemanha, de cujo ordenamento jurídico 

extrai-se a previsão contida no § 543.2 de sua lei processual civil (Zivilprozesssordnung – 

ZPO), a condicionar o conhecimento do recurso de revisão (revision), da competência do 

Tribunal Federal de Justiça (Bundesgerichtshof – BGH)65 e cabível das decisões finais 

proferidas por tribunais regionais, em sede de recurso de apelação, à demonstração, pelo 

recorrente, da “importância fundamental” da questão de direito (Grundsätzliche 

Bedeutung)66. Tal como no sistema inglês, tem-se que a revisão deve ser requerida 

primeiramente perante o tribunal a quo, que decidirá acerca da admissibilidade do recurso 

para a corte superior, sendo vinculante para o BGH o pronunciamento favorável da instância 

de origem, bem como se admitindo, com fulcro no § 544.1 do ZPO, a interposição de um 

recurso subsidiário, para o próprio BGH, em caso de inadmissão da revisão na origem 

                                                           
65 Segundo o art. 92 da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland), de 23.05.1949, o Poder Judiciário é confiado aos juízes, e exercido pelo Tribunal 

Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht), pelos tribunais federais previstos na Lei Fundamental, e 

pelos tribunais dos Estados. O art. 95 da Lei, por sua vez, indica os tribunais superiores relativos a cada um 

dos ramos de especialização do Poder Judiciário alemão. Assim, tem-se o Tribunal Federal de Justiça 

(Bundesgerichtshof – BGH, sediado em Karlsruhe) para a jurisdição ordinária (civil e criminal), equivalente, 

grosso modo, ao nosso STJ; o Tribunal Federal Administrativo (Bundesverwaltungsgericht – BverwG, sediado 

em Leipzig) para a jurisdição administrativa; o Tribunal Federal das Finanças (Bundesfinanzhof – BFH, sediado 

em Munique) para a jurisdição tributário-fiscal; o Tribunal Federal do Trabalho (Bundesarbeitsgericht – BAG, 

sediado em Erfurt) para a jurisdição trabalhista, similar ao nosso TST; e o Tribunal Federal Social 

(Bundessozialgericht – BSG), com sede em Kassel), para a jurisdição previdenciária. (BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Disponível em https://www.gesetze-im-

internet.de/gg/BJNR000010949.html, e em inglês em http://www.gesetze-im-

internet.de/englisch_gg/englisch_gg.pdf. Acesso em 26 abr. 2021.) 
66 No original, essa é a redação do § 543.2 do ZPO, verbis: “2. Die Revision ist zuzulassen, wenn: 1. die 

Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder. 2. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgerichts erfordert. Das Revisionsgericht ist an 

die Zulassung durch das Berufungsgericht gebunden”. Em tradução livre do autor: “2. A revisão deve ser 

admitida quando: 1. a questão de direito tem uma importância fundamental. 2. seja necessária uma decisão do 

tribunal de revisão para o aperfeiçoamento do direito ou para a garantia da uniformidade da jurisprudência”. 

(BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Zivilprozessordnung. Disponível em https://www.gesetze-im-

internet.de/zpo/. Acesso em 26 abr. 2021.) 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/
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(Nichtzulassungsbeschwerde ou, em vernáculo, recurso de queixa por revisão denegada)67. 

É manifesta a semelhança da citada queixa para com o nosso recurso de agravo de 

inadmissão de recurso extraordinário ou recurso especial (CPC, arts. 1030, § 1º e 1042). 

Compreende-se por questão de importância fundamental aquela que, oferecida a 

julgamento, constitui tema relevante e cuja solução transcende os interesses das partes e 

colaborará para o fortalecimento do direito. Constitui a “importância fundamental”, como se 

vê, conceito jurídico indeterminado, a ser preenchido em sua normatividade pela 

jurisprudência do tribunal que se utiliza do conceito para definir a sua agenda institucional, 

aproximando-se, nessa medida, do mecanismo da repercussão geral do direito brasileiro68. 

Vale trazer à luz, por fim, caso similar encontrado em nossas cercanias, para 

atestar que o modelo adaptou-se às circunstâncias históricas, políticas e jurídicas de nosso 

continente. A referência que se faz é à Argentina, que, por meio do art. 2º da Lei n. 23.774, 

de 11.04.1990, cuidou de alterar o art. 280 de sua lei processual civil (Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nácion – CPCN), estabelecendo naquele país uma espécie de certiorari, 

a partir da previsão de que a Corte Suprema local poderia negar exame a recursos 

extraordinários quando, “según su sana discreción”, não identifique no caso lesão federal 

suficiente ou quando as questões discutidas forem insubsistentes ou carentes de 

transcendência69. Tanto quanto no sistema do Reino Unido e da Alemanha, também na 

Argentina se estabelece a interposição do recurso extraordinário perante as instâncias de 

origem, a quem compete proceder à admissibilidade da medida (CPCN, art. 257). Admitido 

o extraordinário, os autos são remetidos para a Corte Suprema; inadmitido, permite o art. 

                                                           
67 Assim, no original: § 544.1 Die Nichtzulassung der Revision durch das Berufungsgericht unterliegt der 

Beschwerde (Nichtzulassungsbeschwerde). (BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Zivilprozessordnung, 

cit. 
68 Para uma visão mais minudente acerca do sistema judiciário alemão, vide LIMONGI, Dante Braz; 

PEREIRA, Diogo Modesto P. D.; e BORGES, Diogo Njaine. Breve estudo sobre a estrutura constitucional 

alemã, o federalismo no país e sua última reforma. Direito, Estado e Sociedade. n. 39, p. 52-81, jul/dez 2011. 

Para maior detalhamento quanto à “importância fundamental” no recurso de revisão, vide DANTAS, Bruno. 

Repercussão geral...., cit. p. 107-113 e COUTO, Monica Bonetti. A repercussão geral da questão 

constitucional e seus reflexos no âmbito do recurso extraordinário no processo civil brasileiro. Tese 

(Doutorado em Direito das Relações Sociais). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2009. p. 153-

168. Disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp106922.pdf. Acesso em 20 abr. 

2021. 
69 Eis a redação atual do dispositivo legal citado (art. 280, initio): “Cuando la Corte Suprema conociere por 

recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de autos. La Corte, según su sana 

discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de 

agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de 

trascendencia.”. (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. Código Procesal Civil y Comercial de 

La Nación. Disponível em https://iberred.org/sites/default/files/codigo-procesal-civilargentina.pdf. Acesso em 

26 abr. 2021.) 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp106922.pdf
https://iberred.org/sites/default/files/codigo-procesal-civilargentina.pdf
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285 da lei processual que o interessado impugne a inadmissão por meio do recurso de queja 

por denegación del recurso extraordinario, ou, simplesmente, “queixa”70. 

Por “lesão federal suficiente”, considera-se a violação grave ao direito federal, 

apta a por em risco a integridade do ordenamento jurídico, sendo considerado insubsistente 

o recurso que desafia a jurisprudência estabelecida, sem o apontamento de argumentação 

sólida para autorizar a sua revisão. O requisito da transcendência, por sua vez, envolve a 

superação do interesse individual das partes, sendo a solução da questão do interesse da 

sociedade como um todo, o que ocorre, v.g., sempre que a solução da causa implicar a 

declaração de inconstitucionalidade de uma norma jurídica (transcendência normativa) ou 

casos de elevada comoção social (transcendência social)71. 

 

3. É da tradição de nosso direito, como demonstrado amiúde nos tópicos 

precedentes, que a contenção de recursos aos tribunais superiores se faça por meio do filtro 

da admissibilidade, o qual se realiza, conforme já mencionado, a partir de um juízo de 

admissibilidade delegado às instâncias inferiores, que analisam o recurso extraordinário ou 

especial interposto para decidir pela admissão ou inadmissão deles, conforme estejam 

presentes ou ausentes requisitos gerais, comuns a todos os recursos (v.g. tempestividade, 

interesse, legitimidade, cabimento), ou específicos, próprios desses apelos excepcionais (v.g. 

prequestionamento, existência de uma quaestio iuris a ser solvida etc.). A decisão de 

inadmissão, embora passível de revisão pelos mesmos tribunais cuja jurisdição se pretende 

resguardar, constitui importante mecanismo de contenção do acesso àquelas cortes, não 

sendo raro que à irresignação da parte, manifestada por meio da interposição do recurso 

extraordinário ou especial, sobrevenha o sucumbimento do mesmo litigante ante um decreto 

de inadmissão do mesmo recurso outrora interposto72. 

                                                           
70 Assim, o art. 285, também ele alterado pela Lei n. 23.774/1990, verbis: “Si la queja fuere por denegación 

del recurso extraordinario, la Corte podrá rechazar este recurso en los supuestos y forma previstos en el 

artículo 280, párrafo segundo. Si la queja fuere declarada procedente y se revocare la sentencia, será de 

aplicación el artículo 16 de la Ley N. 48. Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso 

del processo”. Despiciendo ressaltar a semelhança que também este recurso guarda para com o nosso agravo 

de inadmissão de recurso especial ou extraordinário (CPC, art. 1042). (GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA. Código Procesal Civil y Comercial de La Nación, cit.) 
71 DANTAS, Bruno. Repercussão geral..., cit. p. 114-125; COUTO, Monica Bonetti. A repercussão geral da 

questão constitucional..., cit. p. 169-178. 
72 Bem exemplificam o que viemos de dizer os comandos constantes das Portarias AGU n. 487 e 488, ambas 

de 27.07.2016, e que autorizam, respectivamente, os Advogados da União e os Procuradores Federais a não 

recorrerem das decisões de inadmissão de recurso extraordinário ou recurso especial proferidas pelos tribunais 

de apelação, nas hipóteses especificadas naqueles atos administrativos (v.g. se a inadmissão decorrer da 

incidência dos entendimentos consolidados nas Súmulas n. 279/STF, n. 284/STF ou n. 7/STJ). Sobre a eficácia 
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A verificação da admissibilidade do recurso da competência do tribunal superior, 

quando delegada para as cortes inferiores, também encontra paralelo no direito comparado, 

resguardando-se ao tribunal ad quem a prerrogativa de “dar a última palavra”, revisando o 

pronunciamento do tribunal de origem, respeitadas estas ou aquelas condicionantes 

estabelecidas em cada ordenamento. Não nos deixam mentir os já invocados exemplos 

britânico (permission to appeal), alemão (Nichtzulassungsbeschwerde) e argentino (queja 

por denegación del recurso extraordinário), aos quais acrescentamos idêntica conformação 

da matéria que é dada pelo direito português. 

Com efeito, passando ao largo das competências e funções político-institucionais 

atribuídas ao Tribunal Constitucional, tal como previstas no art. 223 da Constituição 

portuguesa de 02.04.1976, tem-se naquele país, no plano estritamente jurisdicional, o 

Supremo Tribunal de Justiça como tribunal de mais elevada hierarquia, funcionando como 

instância revisora de todos os tribunais de Relação (segunda instância) e demais órgãos 

judiciários. Nesses termos, estabelece o art. 69º, n. 2, do Código de Processo Civil português 

(Lei n. 41, de 26.06.2013), que compete ao Supremo Tribunal de Justiça julgar os recursos 

interpostos das decisões proferidas pelas Relações e, nos casos especialmente previstos em 

lei, os recursos interpostos das decisões proferidas pelos tribunais de primeira instância. O 

elenco de recursos que cabe ao Supremo português apreciar está discriminado no art. 215º 

do CPC73, destacando-se, dentre todos, o recurso de revista, cabível, em linhas gerais, do 

acórdão da Relação que, proferido sobre decisão de primeira instância, conheça do mérito 

da causa ou que ponha termo ao processo, extinguindo-o sem resolução do mérito em favor 

do réu ou algum dos réus quanto a pedido ou reconvenção deduzidos (art. 671º, n. 1). A 

revista é interposta perante o órgão de origem, prolator da decisão recorrida, a quem compete 

proceder a um juízo de admissibilidade da medida, indeferindo a sua subida nas hipóteses 

discriminadas no art. 641º, n. 274. À maneira do direito brasileiro, a decisão do tribunal de 

origem que admita a subida do recurso de revista é irrecorrível e não vincula o tribunal 

                                                           
do juízo de admissibilidade enquanto mecanismo de contenção de causas para os tribunais superiores, q.v., por 

pertinente, o quanto exposto no item 2.2.3, infra. 
73Verbis: “No Supremo Tribunal de Justiça há as seguintes espécies: 1.ª Revistas; 2.ª Recursos em processo 

penal; 3.ª Conflitos; 4.ª Apelações; 5.ª Causas de que o tribunal conhece em única instância; 6.ª Recursos 

extraordinários para uniformização de jurisprudência”. (PORTUGAL. Código de Processo Civil. Disponível 

em http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1959&tabela=leis. Acesso em 26 abr. 2021.) 
74 Verbis: “O requerimento [de subida do recurso interposto] é indeferido quando: a) Se entenda que a decisão 

não admite recurso, que este foi interposto fora de prazo ou que o requerente não tem as condições necessárias 

para recorrer; b) Não contenha ou junte a alegação do recorrente ou quando esta não tenha conclusões”. 

(PORTUGAL. Código de Processo Civil, cit.) 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1959&tabela=leis
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superior75; mas a decisão que não admita o recurso pode ser impugnada por meio do recurso 

de reclamação76. 

 

4. A contenção do acesso aos tribunais superiores também se faz, na atual quadra 

do direito brasileiro, por meio do mecanismo da adstrição, consistente em um juízo de 

adstrição cometido pela lei aos tribunais de apelação e órgãos judiciários equiparáveis77, aos 

quais caberá analisar se a questão constitucional já teve a sua repercussão geral reconhecida 

ou afastada pelo STF, impedindo o acesso do recorrente à Suprema Corte nesta última 

hipótese; ou ainda analisar se a questão constitucional ou federal veiculada no caso concreto 

já fora objeto de solução pelo STF ou pelo STJ em recurso selecionado como representativo 

de controvérsia repetitiva, que é, destarte, decidida por amostragem, com o que o acesso aos 

tribunais superiores também será obstaculizado, notadamente quando a decisão recorrida 

estiver em conformidade com a tese jurídica fixada no recurso extraordinário ou especial 

julgado como paradigma de replicação obrigatória. 

Tampouco há originalidade na técnica do julgamento de casos repetitivos a partir 

de um ou alguns deles, definindo-se a sorte do todo a partir de amostra que bem o represente. 

A técnica aqui referida, com efeito, deita raízes no instituto inglês da Group Litigation Order 

(GLO), bem como no experimento alemão do Musterverfharen. 

Por meio de emenda de 02.05.2000, introduziram-se previsões na regra n. 19 do 

regulamento processual civil inglês (Civil Procedure Rules - CPR)78 referentes ao 

denominado Group Litigation Order (GLO), que podemos definir, à luz do quanto previsto 

no item 19.10 e seguintes do CPR, como sendo o processamento e julgamento coletivo de 

causas similares ante a identidade de questão de fato ou de direito nelas presente. O 

procedimento, em si, é por demais simples: definido pelo tribunal o tratamento coletivo de 

                                                           
75 CPC português, art. 641º, n. 5. (PORTUGAL. Código de Processo Civil, cit.) 
76 Idem, n. 6. Se a reclamação for deferida, o relator requisita o processo principal ao órgão de origem, que o 

fará subir no prazo de 10 dias (CPC, art. 643º, n. 6). (PORTUGAL. Código de Processo Civil, cit.) 
77 Nem o juízo delegado de admissibilidade e tampouco o juízo de adstrição são atividades cometidas, com 

exclusividade, aos tribunais de apelação e, nestes, às respectivas presidências ou vice-presidências. Conforme 

será visto oportunamente (itens 3.3.3 e 4.2.3, infra), haverá outros órgãos judiciários aos quais outorgadas 

idênticas atribuições, e que se valerão daqueles mesmos juízos para conter o influxo de recursos que aspiram 

a adentrar nos tribunais de jurisdição nacional. No decorrer do trabalho, ressalte-se, iremos nos reportar não 

raras vezes apenas aos tribunais de apelação, o que se faz em busca de uma maior fluidez às ideias expostas no 

texto e tomando-se em conta id quod plerumque accidit, já que são os órgãos desses tribunais aqueles que há 

mais tempo e em maior quantidade desincumbem-se das citadas atribuições.  
78 Regulamento aplicado pela Court of Appeal, High Court of Justice e pelas County Courts em casos cíveis 

na Inglaterra e no País de Gales, editado em 26.12.1998 com esteio em autorização contida no art. 2º do Civil 

Procedure Act de 27.02.1997. Para uma abordagem mais detalhada da GLO do direito inglês, q.v. ANDREWS, 

Neil. Complex civil litigation in England. Revista de Processo. São Paulo: RT, vol. 153, nov-2007, p. 87 e s. 
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demandas em virtude da similaridade de questões nelas presentes (related issues of fact or 

law), forma-se um registro dos casos submetidos à GLO (group register), ao qual podem 

aderir outros litigantes, respeitadas as similitudes quanto à questão de fato ou de direito que 

deu origem ao grupo. A vantagem do procedimento está nos efeitos vinculantes que, em 

regra, qualquer determinação judicial ou solução de qualquer questão produzirá sobre todas 

as causas registradas (item 19.12). Vale destacar, ainda, ponto fundamental de aproximação 

entre o modelo do GLO e os julgamentos por amostragem adotados no Brasil: a possibilidade 

de uma das causas registrada no grupo ser escolhida como paradigma para as demais (test 

claim), submetendo-se apenas esta – a “piloto” – a julgamento vinculante para as demais. 

O Musterverfharen do direito alemão, por sua vez, constitui confessado modelo 

de inspiração para as normas do novo CPC brasileiro que disciplinam o processamento e 

julgamento de casos repetitivos, em especial o incidente de resolução de demandas 

repetitivas (IRDR)79. Em linhas gerais, consiste o procedimento-modelo alemão na 

instauração de um incidente a partir da verificação, no sistema judiciário, de causas 

repetitivas, nas quais questões comuns são identificáveis. Procede-se, então, à suspensão 

delas até que o tribunal competente resolva as tais questões, em caráter abstrato, servindo o 

julgamento como referência para a solução de todas as demandas suspensas no primeiro grau 

de jurisdição80. 

 

5. A sobreposição de todos os mecanismos supracitados de contenção do acesso 

aos tribunais superiores explica-se pela necessidade de conferir racionalidade aos trabalhos 

desenvolvidos por essas cortes, mormente em um momento histórico de maior acionamento 

do Poder Judiciário pela cidadania, fenômeno de escala global81 e que, bem por isso, se nos 

                                                           
79 Nesse sentido, diz a Exposição de Motivos do CPC, verbis: “(...) criou-se, com inspiração no direito alemão, 

o já referido incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na identificação de processos que 

contenham a mesma questão de direito, que estejam ainda no primeiro grau de jurisdição, para decisão 

conjunta”. BRASIL. Senado Federal. Código de Processo Civil e Normas Correlatas. Brasília: Senado Federal, 

2015. P. 30. Disponível em https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. 

Acesso em 25 mai. 2021. 
80 Para um aprofundamento sobre o instituto, por todos, cite-se: CABRAL, Antonio do Passo. O novo 

procedimento-modelo (MusterVerfahren) alemão: uma alternativa às ações coletivas. Revista de Processo. n. 

147, maio/2007, p. 123 e s.; Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, por sua vez, destaca que há mais de um 

procedimento-modelo no direito alemão, sendo aquele criado pela lei de mercado de capitais daquele país 

(KapMuG), de 2005, o mais difundido na doutrina brasileira. Consiste, segundo o mesmo autor, em um rito 

subdividido em três etapas: primeiro, formula-se um requerimento de admissibilidade perante o juízo de 

primeiro grau; em seguida, é processado e julgado o caso-piloto perante o tribunal de segundo grau; por fim, 

os processos homogêneos são julgados de acordo com o entendimento firmado no processo-modelo. 

(MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O incidente de resolução de demandas repetitivas do novo código de 

processo civil. Revista de Processo, vol. 243, maio/2015, p. 283-331). 
81 Nesse sentido, q.v. ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso especial..., cit. p. 476-478. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf
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permite apreender as experiências de outros povos – algumas delas acima destacadas –, para 

edificação de nossos próprios “filtros de acesso”, respeitadas nossas condicionantes 

históricas e culturais. A sobreposição desses mecanismos de contenção de acesso, por outro 

lado, justifica-se caso admitida a premissa de que os trabalhos desenvolvidos por esses 

mesmos tribunais – e aos quais os filtros buscam conferir racionalidade – não estão limitados 

ao exercício de um poder de controle repressivo e reativo da legalidade das decisões 

proferidas por instâncias inferiores, e tampouco à proteção do direito subjetivo da parte no 

processo.  

Vale dizer: é preciso reconhecer que o papel institucional dos tribunais 

superiores brasileiros – e, por extensão, do recurso extraordinário e do recurso especial – 

não se esgota no cumprimento de suas funções de controle, primária e secundária, 

nomofilácica82 e dikelógica83, ou, em termos mais analíticos, de defesa primordial do direito 

objetivo frente a uma pretensa agressão decorrente da interpretação equivocada da norma 

provinda de órgão judicial de inferior estamento em um determinado caso concreto, e de 

tutela do direito subjetivo do recorrente (ius litigatoris)84. Outra função não houvesse, faria 

pouco sentido a própria pretensão de contenção de acesso aos tribunais superiores e de busca 

                                                           
82 É clássica a lição de que, ao lado da função nomofilácica dos tribunais superiores, e, por extensão, dos 

recursos a elas dirigidos, põe-se a função uniformizadora da jurisprudência, tendente à tutela da igualdade 

perante a lei e da segurança jurídica por meio da busca pela uniformidade na aplicação e interpretação das 

regras e princípios jurídicos em todo o território nacional. Nesse sentido: ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, 

Bruno. Recurso especial..., cit. p. 325-329. Segundo a preciosa lição de Calamandrei, a função nomofilácica 

representa o exercício do poder de controle do tribunal superior sobre a atuação judicial em seu aspecto 

negativo, “in quanto tende a impedire che gli organi giurisdizionali si valgano del potere di comandare in 

concreto che ad essi lo Stato ha delegato, sottraendosi a quella norma fondamentale, la cui osservanza 

costituice la condizione sine qua non di quel potere”, ao passo que a função uniformizadora representa o 

mesmo poder sob um ângulo positivo, “in quanto tende ad assicurare nello Stato la uniformità dela 

giurisprudenza e quindi la unità e la uguaglianza del diritto obiettivo, attraverso la revisione e la cernita delle 

diverse interpretazioni di uma stessa norma giuridica coesistenti nella giurisprudenza a causa dela pluralità 

contemporanea  degli organi giudiziari di uno stesso grado” (CALAMANDREI, Piero. Opere Giuridiche 

(volume VII). La Cassazione civile. Roma: TrE-Press, 2019. p. 91-92). Sem embargo, sustentam Luiz 

Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero que o dever de uniformizar a jurisprudência é meramente instrumental 

em relação ao efetivo escopo de controle da legalidade das decisões judiciais. Sob essa visão, a função 

uniformizadora do recurso serve à função nomofilácica, pelo que, nas palavras dos autores, a unificação da 

jurisprudência constitui “um dever menor” ou “apenas um meio para obtenção do fim de controle da decisão 

recorrida” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso especial: 

do jus litigatoris ao jus constitutionis. 2. tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. p. 48-49).  
83 “A função dikelógica está associada à busca de justiça no caso levado ao tribunal, mediante a correta 

aplicação do direito. Trata-se, pois, da tutela do chamado ‘ius litigatoris’” (ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, 

Bruno. Recurso especial..., cit. p. 33). 
84 Mesmo entre essas funções dos recursos excepcionais, consideradas clássicas ou tradicionais, há destacada 

gradação. Nesse sentido, já se afirmou que “o recurso extraordinário e o recurso especial – embora obviamente 

levem à aplicação do direito à espécie acaso conhecidos (art. 1034 do CPC) – são recursos que visam mais à 

unidade do direito (o jus constitutionis) do que à decisão justa do caso concreto das partes (o jus litigatoris)”. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso especial..., cit. p. 47). 
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pela uniformidade na interpretação e aplicação da lei, já que “ogni caso fa storia a sé”85, 

havendo de haver o acesso sempre que, qualquer que fosse a causa, a violação à Constituição 

ou à lei federal fosse simplesmente alegada86.  

Há um outro papel, portanto, que a contemporaneidade confere aos tribunais 

superiores em geral, e aos brasileiros em particular, consistente na função paradigmática87 

ou, para alguns, nomofilácica interpretativa88 de seus pronunciamentos, que não mais se 

limitam a estabelecer a norma a reger o caso em exame, mas sim a edificar a interpretação 

da norma que há de pacificar o litígio e, para além deste, todas as causas com ele 

identificáveis, nas quais a interpretação se ajusta e para as quais se irradia. No direito 

brasileiro, a força transcendente do pronunciamento, produzido sob especiais regimes de 

julgamento previstos na lei processual (repercussão geral ou recursos repetitivos), eleva-o à 

categoria de precedente, cuja observância obrigatória projeta-se para o futuro e se impõe aos 

órgãos judiciários inferiores em nome da organicidade do sistema de justiça, permitindo-se, 

ao cabo, a criação de mecanismos que dispensem o tribunal da fastidiosa incumbência de 

exercício pulverizado do controle da integridade do direito objetivo.  

Não se quer dizer com isso que se nos pareça acertado afirmar que os tribunais 

nacionais assumam as galas, na atualidade, de tribunais “de teses” ou de cortes “de pura 

interpretação”. Parece um exagero, considerados nosso arcabouço legal (CPC, art. 103489), 

                                                           
85 Referência à argumentação desenvolvida por Michele Taruffo (TARUFFO, Michele. Il vertice ambíguo: 

sassi sulla cassazione civile. Bologna: Mulino, 1991. p. 165), por meio da qual o autor aponta que, destinando-

se a corte superior apenas ao controle dos erros interpretativos cometidos pelas instâncias inferiores no caso 

concreto, cada caso pode ser visto como uma “unidade irrepetível”, sendo desimportante, ou até perniciosa, a 

busca pela uniformidade de interpretação.  
86 “Se a função da corte é uma função de controle de legalidade das decisões judiciais, é natural que suas portas 

se abram para todos os casos em que a parte afirme a existência de uma violação à legislação pela decisão 

recorrida e que a sua função só possa ser realizada de maneira completa com o exame de todos os recursos a 

ela interpostos. O reconhecimento do direito subjetivo ao recurso à corte de vértice para as partes à vista da 

simples afirmação de uma violação à legislação, portanto, funciona como um componente de fundamental 

importância para o adequado funcionamento do modelo. E isso porque, sem recurso, não há como controlar a 

legalidade das decisões judiciais das instâncias ordinárias: funciona aí o ‘interesse privato a servizio 

dell´interesse pubblico’”. (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e 

recurso especial..., cit. p. 51-52). 
87 Aludem à função paradigmática Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas (ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, 

Bruno. Recurso especial..., cit. p. 333 e s.), além de Rodolfo de Camargo Mancuso (MANCUSO, Rodolfo de 

Camargo. Recurso extraordinário..., cit. p. 389), que a define como a fixação de referenciais exegéticos, de 

eficácia panprocessual. 
88 MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso especial..., cit. p. 55. 
89 Verbis: “Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior 

Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito”. 
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erigido a partir de uma sólida base jurisprudencial (STF, Súmula n. 45690), olvidar-se da 

função dikelógica dos recursos excepcionais, de aplicação do direito à espécie, que 

subsiste91. Na atual quadra do desenvolvimento do sistema processual nacional, enfim, certo 

é que tem merecido notável destaque a função paradigmática dos julgamentos produzidos 

pelos tribunais superiores, o que deriva para a compreensão de que não há direito subjetivo 

de acesso a todo e qualquer litigante à sua jurisdição – passível, então, de balizamento a 

partir de mecanismos razoáveis de contenção de acesso inspirados na experiência 

internacional –, e para a afirmação de que não há liberdade decisória irrestrita a ser outorgada 

(e tampouco invocada) pelos órgãos judiciários das instâncias ordinárias do sistema de 

justiça, cuja atuação, ao menos no que toca à solução de questões de direito, põe-se 

vinculada92 à observância do quanto já tenha sido produzido pelas cortes nacionais em 

termos de interpretação do direito. 

 

6. A criação de mecanismos de contenção de acesso às cortes superiores, 

explicada e justificada nos termos acima expostos, precisa, ainda, ser detalhada por 

regramentos legais que, razoáveis, coerentes e suficientes, confiram ao sistema processual 

meios adequados e legítimos para a edificação de julgamentos paradigmáticos e, além disso, 

para a replicação eficiente desses precedentes vinculativos aos casos pertinentes. A adstrição 

do recurso extraordinário ou do recurso especial do caso individual ao precedente dispensará 

o tribunal superior do exame da causa, pois que a questão de direito versada no recurso já 

estará equacionada no precedente, e a interpretação nele forjada pode ser simplesmente 

replicada pelos órgãos judiciários dos tribunais locais.  

É possível, todavia, que circunstâncias peculiares da causa gerem perplexidade 

quanto à efetiva subsunção do caso à ratio decidendi que emana do precedente, ou ainda que 

o precedente, tal como posto, não mais encontre aderência à realidade social, econômica, 

                                                           
90 Verbis: “O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o 

direito à espécie”. 
91 No mesmo sentido manifestam-se Nelson Nery Jr. e Georges Abboud, para quem o fenômeno da objetivação 

das atividades do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça não pode levar, de roldão, à 

afirmação de que a função institucional de tais tribunais superiores seria, apenas, a de fixar teses jurídicas, e 

não a de assegurar a proteção dos direitos subjetivos do particular, já que a Constituição Federal atribui àqueles 

tribunais, expressamente, a função de rejulgamento de lides (art. 102, inc. III, e art. 105, inc. III). (NERY 

JUNIOR, Nelson; ABBOUD, Georges. Inovações e polêmicas sobre RE e REsp no CPC-2015: funções dos 

tribunais superiores, recursos contra juízo de admissibilidade e embargo de declaração formadores de causa 

decidida ficcional. In: ALVIM, Teresa Arruda; CIANCI, Mirna; DELFINO, Lúcio (coord.). Novo CPC 

aplicado: visto por processualistas. São Paulo: RT, 2017. p. 247). 
92 A eficácia vinculante dos recursos excepcionais julgados à maneira da repercussão geral ou da sistemática 

dos recursos repetitivos será objeto de maior detalhamento no item 3.2.5, infra. 
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política ou jurídica do país, carecendo, portanto, de reexame tendente ao seu abandono ou 

superação. É mister, portanto, que as regras legais estabeleçam meios adequados para que 

essas intercorrências naturais a um sistema de aplicação compulsória de precedentes – a 

distinção relevante e a superação pela mutação do substrato em que forjado o paradigma – 

sejam dirigidas ao exame dos tribunais superiores, eis que é deles o papel institucional de 

proteção do direito e, o que é ínsito a essa proteção, de promoção de sua evolução a partir 

da identificação dos exatos limites para a aplicação de seus pronunciamentos. As regras 

legais definidoras dos mecanismos de contenção devem, pois, se ocupar da maneira pela 

qual os precedentes serão criados e replicados, mas também da forma como distinções e 

superações poderão ser examinadas sem que essas mesmas regras de contenção constituam, 

paradoxalmente, obstáculos intransponíveis para que os tribunais superiores desempenhem 

a contento o seu papel institucional. 

Por fim, é possível em nosso ordenamento, e não será raro que isso venha a 

acontecer, que a causa revele questão de direito impassível de adstrição a este ou àquele 

precedente de observância obrigatória já edificado a partir das regras legais construídas para 

tanto; e que essa mesma causa tampouco encontre na jurisprudência persuasiva dos tribunais 

superiores solução acomodável à sua originalidade ou às suas nuances. É preciso, então, que 

as regras legais estabeleçam a maneira pela qual essas questões poderão superar os anteparos 

que impedem a livre entrada de recursos nos tribunais superiores, de modo a que esses casos 

especiais, atendidas as condicionantes processuais pertinentes, sejam merecedores da 

atenção dos tribunais nacionais. 

 

7. O exame das regras legais constantes do Código de Processo Civil, tanto das 

que tornam os recursos admissíveis para exame dos tribunais superiores, a partir de um juízo 

de admissibilidade, quanto das que se ocupam da maneira pela qual precedentes vinculantes 

podem ser criados e replicados a partir do julgamento de um único recurso-piloto, mediante 

um juízo de adstrição do caso concreto ao recurso-paradigma, revela a centralidade 

conferida pelo sistema processual à atuação das presidências ou vice-presidências dos 

tribunais de apelação na atualidade, aos quais são cometidas funções que os tornam 

supervisores da aderência dos precedentes vinculantes à jurisprudência dos tribunais locais 

e, ao mesmo tempo, garantidores da funcionalidade dos tribunais superiores pela massiva 

contenção de recursos que estão aptos a realizar. Os próximos capítulos deste trabalho serão 

dedicados ao exame das regras definidoras desses dois mecanismos de contenção do acesso 
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às cortes nacionais, bem como da maneira pela qual esses dois instrumentos, prima facie 

autoexcludentes, poderão coexistir de maneira harmônica em nosso sistema.   
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2 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NOS RECURSOS ESPECIAL E 

EXTRAORDINÁRIO 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Viemos de expor uma breve evolução histórica e legislativa dos mecanismos 

processuais estabelecidos em nosso ordenamento de modo que as presidências ou vice-

presidências dos tribunais de apelação possam exercitar o seu papel institucional de órgãos 

de filtragem de recursos destinados, em princípio, à apreciação pelos tribunais superiores. 

No capítulo que se inicia, a análise estará focada no juízo de admissibilidade, 

instrumento tradicional em nosso sistema processual, ainda que submetido a recente 

tentativa de supressão. A exposição que segue detalhará esse tema, após o que nos 

concentraremos na exposição do iter que conduz à exteriorização da atividade cognitiva de 

admissibilidade, corporificada em uma decisão de admissão ou a inadmissão do recurso 

excepcional interposto. Serão objeto de exame, ademais, as intercorrências mais relevantes 

ao longo do procedimento inerente ao juízo de admissibilidade, respeitando-se a ordem 

lógica e cronológica desse procedimento. 

 

2.2 AINDA EM TERMOS HISTÓRICOS: A BREVE MORTE DO JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE 

 

2.2.1 Introito 

 

Conforme já expusemos no capítulo anterior, a sistemática do juízo de 

admissibilidade delegado à instância de origem, presente no sistema processual brasileiro 

desde o CPC/39, só fez aperfeiçoar-se ao longo dos anos, ganhando importância na medida 

em que a inércia legislativa ia lhe assegurando o status de principal – se não única – 

ferramenta processual de contenção de recursos extraordinários ao Supremo Tribunal 

Federal e, após a Constituição Federal de 1988, também de recursos especiais para o 

Superior Tribunal de Justiça.  

A longevidade desse instituto construiu-se em paralelo a uma crítica crescente 

que a ele dirigia parte da comunidade jurídica. Com efeito, sendo o juízo de admissibilidade 

dos recursos excepcionais o obstáculo maior de acesso às instâncias superiores do Poder 
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Judiciário, sua superação pelo recorrente foi se tornando mais e mais dificultada, não sendo 

incomum que os tribunais, como subterfúgio para uma maior filtragem de recursos, 

estabelecessem o preenchimento de requisitos cerebrinos ou formalidades excêntricas, 

postas em descompasso aos princípios vetores do processo civil moderno e reveladores de 

uma odiada jurisprudência defensiva, que em muito colaborou para a tentativa quase exitosa 

de extinção do juízo de admissibilidade levada a cabo quando da aprovação do Código de 

Processo Civil de 2015. 

 

2.2.2 A “ação”: o processo legislativo de aprovação do novo Código de Processo Civil 

e, neste, de extinção do juízo de admissibilidade 

 

Retrocedemos aos anos finais da primeira década deste século, momento 

histórico em que o Senado Federal logrou assumir um papel reformista da legislação 

codificada brasileira93. Com esse propósito, deu-se a constituição, nos idos de 2009, de uma 

comissão de juristas destinada a apresentar à sociedade um anteprojeto de novo Código de 

Processo Civil94. Essa comissão alcançou o resultado esperado e apresentou o anteprojeto ao 

Presidente do Senado Federal em 08.06.2010, que o encampou e o encaminhou para votação 

pela Casa, sendo registrado como Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) n. 166/2010.  

Não nos cabe, nos estreitos limites deste trabalho, discorrer sobre todas as 

inovações trazidas à baila pelos juristas responsáveis pelo anteprojeto e que compuseram o 

PLS n. 166/2010. Releva dizer, por certo, que a partir do trabalho da comissão de juristas 

corporificado no anteprojeto submetido ao Senado Federal fez-se alteração mínima quanto 

ao regime jurídico da admissibilidade dos recursos excepcionais até então vigente: manteve-

                                                           
93 Em 25.03.2008, o Senado Federal aprovou o Requerimento n. 227/2008, de autoria do Senador Renato 

Casagrande (PSB/ES), constituindo comissão de juristas com a finalidade de elaborar anteprojeto de novo 

Código de Processo Penal. Pelo Ato n. 192, de 08.06.2010, do Presidente do Senado Federal, foi instituída 

comissão de juristas destinada a elaborar um anteprojeto de novo Código Eleitoral. Em 10.08.2011, o Senado 

Federal aprovou o Requerimento n. 756/2011, de autoria do Senador Pedro Taques (PDT/MT), constituindo 

comissão de juristas com a finalidade de elaborar anteprojeto de novo Código Penal. Pelo Ato n. 13, de 

02.05.2013, do Presidente do Senado Federal, foi instituída comissão de juristas destinada a elaborar 

anteprojeto de novo Código Comercial. 
94 A Comissão de Juristas foi instituída por meio do Ato n. 379, de 30.09.2009, da lavra do Presidente do 

Senado Federal, Senador José Sarney (PMDB/AP), sendo-lhe conferida a incumbência de apresentar, no prazo 

de cento e oitenta dias contados a partir de 01.11.2009, um anteprojeto de Código de Processo Civil. A 

comissão foi presidida pelo então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, sendo composta ainda 

por Adroaldo Furtado Fabrício, Bruno Dantas, Elpídio Donizete Nunes, Humberto Theodoro Junior, Jansen 

Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado 

Coelho, Paulo Cezar Pinheiro Carneiro e Teresa Arruda Alvim Wambier, cabendo a esta última a relatoria-

geral dos trabalhos. 
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se, para todas as causas, a tradicional figura do juízo de admissibilidade delegado aos 

tribunais de origem, bem como o cabimento de agravo de instrumento para os tribunais 

superiores em caso de inadmissão dos recursos extraordinário e especial95, exceto quando 

estes fossem interpostos nas causas em que decidido o recém-criado Incidente de Resolução 

de Demanda Repetitiva (IRDR), quando, então, tais recursos deveriam ser remetidos ao 

tribunal competente “independentemente da realização de juízo de admissibilidade na 

origem”96. 

O PLS n. 166/2010 teve tramitação acelerada perante o Senado Federal. Após a 

realização de audiências públicas, durante o ano de 2010, em algumas das principais capitais 

do país97, o relatório final foi apresentado pelo relator designado, Senador Valter Pereira 

(PMDB/MS), sendo aprovado em sessão da comissão especial ocorrida em 01.12.2010, 

constituindo substitutivo aprovado pelo plenário da Casa já em 15.12.2010. Segundo o 

projeto aprovado pelo Senado Federal, mantinha-se intocado o juízo de admissibilidade 

delegado às instâncias ordinárias, estabelecendo-se o cabimento de agravo de admissão em 

caso de não admissão do recurso na origem98.  

A matéria seguiu, então, para revisão pela Câmara dos Deputados, onde o projeto 

foi registrado como PL n. 8.046/2010. Constituída comissão especial, foi designado como 

relator-geral o Deputado Federal Sérgio Barradas Carneiro (PT/BA), substituído, no curso 

dos trabalhos, pelo Deputado Federal Paulo Teixeira (PT/SP).  

A tramitação na Câmara, até a apreciação do projeto pela comissão especial 

formada para seu exame, foi mais cautelosa, realizando-se 15 audiências públicas na própria 

                                                           
95 Artigo 951 do anteprojeto da comissão de juristas, apresentado ao Senado Federal como PL n. 166/2010, 

verbis: “Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo de instrumento, no prazo 

de quinze dias, para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso”. 

Note-se que passou ao largo do anteprojeto o quanto decidido pelo STF, no final de 2009, na QO-AI n. 

760.358/SE, não se fazendo qualquer alusão ao cabimento de agravo interno aos tribunais federais ou estaduais 

em caso de negativa de seguimento do recurso excepcional por inexistência de repercussão geral da matéria ou 

por adstrição do caso concreto a entendimento consolidado em precedente julgado pelo STF ou pelo STJ sob 

o regime dos recursos repetitivos. Para maior detalhamento sobre o julgamento acima mencionado, q.v. item 

1.3.2, supra. 
96 Artigo 905 do PL n. 166/2010, que ainda estabelecia efeito suspensivo ex lege para os recursos excepcionais 

interpostos em causas nas quais resolvido o novel “incidente de resolução de demandas repetitivas”, nas quais 

era presumida, ademais, a repercussão geral da matéria. 
97 Em Recife (02.09.2010), Belo Horizonte (03.09.2010), São Paulo (09.09.2010), Florianópolis (10.09.2010), 

Rio de Janeiro (13.09.2010), Salvador (14.09.2010), Campo Grande (20.09.2010) e Goiânia (21.09.2010). 
98 Artigo 996 do substitutivo aprovado pelo Senado Federal, verbis: “Não admitido o recurso extraordinário ou 

o recurso especial, caberá agravo de admissão para o Supremo Tribunal Federal ou para o Superior Tribunal 

de Justiça, conforme o caso”. Atente-se para a impropriedade do nomen iuris adotado, pois que o prejuízo (o 

agravo, portanto) ao recorrente não estava na admissão do recurso, mas sim em sua inadmissão, causa 

determinante para a interposição da medida.  
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sede do Parlamento brasileiro, além de 13 conferências estaduais99, nas quais foram ouvidos 

cerca de 140 especialistas na área do processo civil. Foram apensados ao projeto, outrossim, 

146 outras proposições que já tramitavam na Câmara, e apresentadas 900 emendas pelos 

Deputados Federais à comissão especial. 

Uma das emendas, em especial, merece destaque nesta sumária exposição da 

tramitação do novo CPC: apresentada pelo Deputado Federal Gabriel Guimarães (PT/MG), 

a Emenda n. 825/2011 tinha por finalidade extinguir o juízo de admissibilidade realizado 

pelos tribunais federais e estaduais, concentrando-se no STF e no STJ, privativamente, o 

exame do recurso extraordinário e do recurso especial100.  

O relatório do Deputado Federal Paulo Teixeira foi lido perante a comissão 

especial da Câmara dos Deputados na sessão de 02.07.2013. Foi aprovado pelo órgão em 

deliberações ocorridas nos dias 16 e 17 do mesmo mês, sendo rejeitada, pelo mérito, a 

retrocitada emenda do parlamentar mineiro, tida pelo relator-geral como “medida 

burocrática, retrógrada e capaz de aumentar ainda mais a morosidade do Judiciário”101. De 

sorte que, pelo artigo 1043 do substitutivo aprovado pela comissão especial da Câmara dos 

                                                           
99 As conferências ocorreram nas cidades de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, João Pessoa, 

Campo Grande, Manaus, Porto Alegre, Fortaleza, Cuiabá, São Paulo, Vitória da Conquista e Macapá. 
100 Na justificativa da emenda, sustentava o parlamentar que a extinção do juízo delegado de admissibilidade 

dos recursos especial e extraordinário era medida adequada, pois “os maiores abusos vêm sendo perpetrados 

pelos assessores dos magistrados”, vez que “Cerca de 90% dos recursos interpostos tem o seu seguimento 

denegado, e, na grande maioria das vezes, com base em fundamentos que não poderiam ser objeto de juízo de 

admissibilidade”. Além disso, “Quando se deixa a cargo do Tribunal de origem a realização do juízo de 

admissibilidade dos recursos já mencionados, o processo fica parado, tranquilamente, por pelo menos um ano”. 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão Especial Código de Processo Civil. Projeto de Lei n. 8.046/2010 

(Do Senado Federal). Emenda. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=955703&filename=EMC+825/201

1+PL602505+%3D%3E+PL+8046/2010. Acesso em 21 abr. 2021. 
101 Trecho do parecer do relator, Deputado Federal Paulo Teixeira (PT/SP), aprovado pela comissão especial 

do novo CPC em 26.03.2014, como substitutivo. Eis a íntegra dos fundamentos expostos pelo parlamentar para 

rejeitar a Emenda n. 825/2011: “A Emenda altera a redação do parágrafo único do artigo 984 do PL n. 8.046, 

de 2010, que trata do juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial. A presente sugestão visa 

transferir para os Tribunais Superiores a competência do juízo de admissibilidade dos recursos especial e 

extraordinário, que hoje é feito pelo Tribunal de origem. Ora, é cediço que o grande volume de trabalho dos 

Tribunais Superiores é um dos gargalos que impedem a razoável duração do processo. Nesse passo, não seria 

aconselhável transferir o juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários para as cortes 

Superiores. É medida burocrática, retrógrada e capaz de aumentar ainda mais a morosidade do Judiciário. 

Portanto, voto pela constitucionalidade, juridicidade, adequada técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição 

da Emenda n. 825/11”. BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão Especial Código de Processo Civil. 

Projetos de Lei n. 6.025, de 2005, e 8.046, de 2010. Relatório. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1104534&filename=Tramitacao-

PL+6025/2005. Acesso em 21 abr. 2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=955703&filename=EMC+825/2011+PL602505+%3D%3E+PL+8046/2010
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=955703&filename=EMC+825/2011+PL602505+%3D%3E+PL+8046/2010
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1104534&filename=Tramitacao-PL+6025/2005
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1104534&filename=Tramitacao-PL+6025/2005
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Deputados, o tradicional juízo delegado de admissibilidade dos recursos excepcionais, já 

mantido pelo Senado Federal, era prestigiado também pela Câmara dos Deputados102.  

Ocorre que a matéria, por evidente, ainda carecia de deliberação pelo plenário 

da Câmara dos Deputados. Dá-se, então, em 30.10.2013, a substituição do parecer aprovado 

pela comissão especial por uma “emenda aglutinativa substitutiva global”. Cuidava-se de 

um expediente regimental103 por meio do qual, em plenário, uma emenda de caráter geral, 

subscrita pelo relator-geral da matéria e pelo presidente da comissão especial incumbida de 

analisá-la, era apresentada à votação com vistas à total substituição do texto prévio, aprovado 

pela comissão. Segundo alegado pelos autores da emenda, sua apresentação visava ao 

“aperfeiçoamento do texto”, após uma “revisão aprofundada” do quanto aprovado pela 

comissão104.  

É por meio dessa emenda de plenário que se dá, então, pela primeira vez, a 

inovação que nos cabe explicitar, consistente na incorporação da extinção do juízo delegado 

de admissibilidade no texto principal do projeto de novo Código de Processo Civil brasileiro, 

                                                           
102 Artigo 1043 do substitutivo do relator, aprovado na comissão especial da Câmara dos Deputados, verbis: 

“Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar 

contrarrazões no prazo de quinze dias. Parágrafo único. Findo esse prazo, serão os autos conclusos para 

admissão ou não do recurso, no prazo de quinze dias, em decisão fundamentada”. Manteve-se também, no 

citado substitutivo aprovado pela comissão especial, a exceção à realização do juízo de admissibilidade na 

origem já constante do projeto aprovado pelo Senado Federal, relativamente às causas nas quais julgado o 

incidente de resolução de demandas repetitivas, para as quais “interposto recurso especial ou extraordinário, 

os autos serão remetidos ao tribunal competente, independentemente da realização de juízo de admissibilidade 

na origem” (art. 999 do substitutivo). BRASIL. Câmara dos Deputados. Comissão Especial Código de Processo 

Civil. Projetos de Lei n. 6.025, de 2005, e 8.046, de 2010. Relatório, cit. 
103 Dispõe o artigo 118, § 3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que emenda aglutinativa “é a 

que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por transação tendente à aproximação dos 

respectivos objetos”. Pelo artigo 118, § 4º, do mesmo diploma, tem-se que emenda substitutiva “é a apresentada 

como sucedânea a parte de outra proposição, denominando-se ‘substitutivo’ quando a alterar, substancial ou 

formalmente, em seu conjunto; considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento 

da técnica legislativa”. BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno. Disponível em 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-

deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2021-2021.pdf. Acesso em 25 mai. 2021. 
104 Eis a íntegra da justificativa apresentada pelos Deputados Federais Paulo Teixeira (PT/SP) e Fábio Trad 

(PMDB/MS): “A presente emenda aglutinativa substitutiva global de Plenário é o resultado de uma revisão 

aprofundada que fizemos logo após a aprovação do substitutivo na Comissão Especial, reunindo partes das 

emendas apresentadas ao longo da discussão e excertos dos projetos de lei apensados, visando o 

aperfeiçoamento do texto que será submetido ao Plenário, seja através da compatibilidade lógica entre os 

dispositivos que o compõe, seja pela busca da harmonia com o texto da Constituição Federal. Na oportunidade 

fizemos também correções e adaptações redacionais e, em alguns aspectos, meramente gramaticais, que não 

alteraram em nenhum aspecto o conjunto da obra aprovada pelo colegiado da Comissão Especial, conduzindo, 

diante do objetivo divisado, ao aperfeiçoamento do texto do novo Código de Processo Civil. São estes, em 

síntese, os objetivos da vertente emenda aglutinativa substitutiva global.”. BRASIL. Câmara dos Deputados. 

Comissão Especial Código de Processo Civil. Emenda Aglutinativa Substitutiva Global. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1174670&filename=Tramitacao-

PL+6025/2005. Acesso em 21 abr. 2021. 

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2021-2021.pdf
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-da-camara-dos-deputados/arquivos-1/RICD%20atualizado%20ate%20RCD%2021-2021.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1174670&filename=Tramitacao-PL+6025/2005
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1174670&filename=Tramitacao-PL+6025/2005
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previsão essa que seria aprovada pelo plenário da Câmara, como parte integrante do 

substitutivo global, em votação ocorrida em 26.11.2013.  

À luz da dinâmica do processo legislativo que levou à promulgação do novo 

Código de Processo Civil, o que se pode ver é que decorreram cerca de cem dias entre a 

aprovação do parecer do relator-geral na comissão especial e a apresentação de uma emenda 

substitutiva global perante o plenário da Câmara dos Deputados. O curto espaço de tempo 

entre um evento e outro foi suficiente, entretanto, para uma verdadeira guinada nas 

convicções do relator-geral da matéria quanto ao juízo de admissibilidade delegado aos 

tribunais locais, cuja extinção, antes considerada medida retrógrada, burocrática e causadora 

de morosidade, passou a ser considerada adequada, conveniente e necessária para o 

aperfeiçoamento do texto outrora aprovado pela comissão especialmente formada para a 

apreciação exaustiva da matéria. 

Extinto que fosse o juízo de admissibilidade na origem, era de ser extinto, por 

corolário, o agravo de instrumento interposto da decisão de inadmissão do recurso 

extraordinário ou especial. A extinção pura e simples do agravo, todavia, não foi patrocinada 

pela Câmara: criou-se, ao invés dele, a figura do “agravo extraordinário” (art. 1055), cabível 

contra decisão do tribunal local que promovesse ora o indeferimento do pedido de 

inadmissão do recurso extraordinário ou especial sobrestado, decorrente de 

intempestividade; ora a negativa de seguimento a especial ou extraordinário sob o 

fundamento de que o acórdão recorrido coincidiria com a orientação do tribunal superior 

firmada em recurso repetitivo; ora, por último, a negativa de seguimento a extraordinário 

sob o fundamento de que reconhecida, pelo STF, a inexistência de repercussão geral da 

matéria. Esse “agravo extraordinário” seria interposto perante o tribunal local, mas seu 

julgamento seria da competência dos tribunais superiores, para onde deveria ser remetido (§ 

4º), o que se contrapunha, às escâncaras, ao entendimento assentado pelo STF e pelo STJ, 

respectivamente em 2009 e 2011, quando do julgamento das questões de ordem que 

inovaram no ordenamento criando “agravos regimentais” da competência dos tribunais 

locais justamente para impugnar decisões desse jaez. 

As votações na Câmara prosseguiram, enfim, exclusivamente para análise de 

destaques apresentados ao texto principal aprovado em plenário, sem que tivessem ocorrido, 

até a última votação, em 26.03.2014, quaisquer alterações no dispositivo do artigo 1043, 

parágrafo único, do projeto então em exame, que era o preceito por meio do qual estabelecida 

a determinação de remessa direta do recurso extraordinário e do recurso especial para o STF 
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e para o STJ tão logo esgotado o prazo para oferecimento de contrarrazões e 

independentemente de qualquer juízo de admissibilidade a cargo dos tribunais locais.  

A matéria retorna, então, ao Senado Federal, para reexame final do texto, em 

obediência ao artigo 65, parágrafo único, da Constituição Federal. Na Câmara Alta do 

Parlamento, nesta segunda e derradeira rodada de votações do projeto de novo Código de 

Processo Civil, dá-se o registro do projeto como Substitutivo da Câmara dos Deputados ao 

Projeto de Lei do Senado n. 166/2010 (SCD n. 166/2010), sendo constituída comissão 

especial temporária e designado relator do projeto o Senador Vital do Rego (PMDB/PB). 

Foram oferecidas 186 emendas ao texto provindo da Câmara dos Deputados, mas muitas são 

as limitações regimentais que obstam a que sejam acolhidas a maioria delas. De relevante 

para os fins deste estudo, aponte-se que, por proposta do relator, a figura do “agravo 

extraordinário” cede a vez para o “agravo em recurso especial ou extraordinário”, por ser 

essa nomenclatura considerada “mais adequada para evitar confusões terminológicas”105, 

mantendo-se, no entanto, as mesmas hipóteses de cabimento deste recurso.  

A extinção do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, por sua vez, 

é mantida intocada, constando agora do projeto a previsão de que tais recursos, embora 

interpostos na origem, devem ser remetidos ao respectivo tribunal superior 

“independentemente de juízo de admissibilidade”. O parecer do relator é aprovado pela 

comissão especial em 04.12.2014, sendo encaminhado incontinenti ao plenário da Casa, 

onde o projeto é aprovado em sessões de votação ocorridas em 16 e 17 de dezembro do 

mesmo ano. Está concluído o processo de edificação de um novo Código de Processo Civil 

perante o Poder Legislativo, e os autógrafos do texto aprovado por deputados federais e 

senadores são encaminhados, em 25.02.2015, à sanção da Presidência da República. O texto 

é sancionado, com vetos parciais, em 16.03.2015, data em que o Brasil, pela Lei n. 13.105, 

passa a dispor de um novo Código de Processo Civil. 

Os vetos presidenciais passam ao largo do ponto fulcral aqui em comento, e, 

assim, pelo artigo 1.030, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, legem 

habemus: está abolido, no direito processual civil brasileiro, o tradicional juízo delegado de 

admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial.  

 

                                                           
105 Item 2.3.2.228 do parecer do relator-geral, Senador Vital do Rego, submetido à comissão especial do Senado 

Federal. BRASIL. Senado Federal. Comissão Especial Novo Código de Processo Civil. Parecer Relator sobre 

o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS 166 de 2010. Disponível em https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4202747&ts=1594037236553&disposition=inline. Acesso em 10 mai. 2021. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4202747&ts=1594037236553&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4202747&ts=1594037236553&disposition=inline
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2.2.3 A “reação”: críticas à extinção do juízo de admissibilidade e o ressurgimento do 

instituto pela contrarreforma da Lei n. 13.256/2016 

 

A extinção do juízo de admissibilidade patrocinada pelo novo CPC revelava-se, 

desde o início, passível de críticas por diversos fundamentos.  

Por primeiro, tem-se que a abolição do filtro da admissibilidade foi decidida pelo 

Congresso Nacional sem qualquer exposição à sociedade e à comunidade jurídica das razões 

pelas quais teria ocorrido a radical mudança da percepção geral quanto à importância e à 

imprescindibilidade desse exame prévio dos recursos excepcionais a cargo dos tribunais 

locais, de ver que a fulminação desse juízo fez-se por sub-reptícia inclusão em emenda 

substitutiva aglutinativa global, submetida diretamente ao crivo do plenário da Câmara dos 

Deputados e à míngua de qualquer expressa justificação.  

Para além disso, atente-se que o acompanhamento do processo legislativo de 

criação do novo CPC revela que a eliminação do juízo de admissibilidade fez-se à margem 

de qualquer estudo ou investigação preliminares quanto às consequências que adviriam ao 

sistema judiciário em razão do implemento de tal decisão política, sustentando-se a 

desnecessidade do filtro de acesso aos tribunais superiores a partir do axioma de que para 

todo recurso especial ou extraordinário inadmitido na origem corresponderia um agravo de 

inadmissão interposto e a ser inevitavelmente remetido às Cortes Superiores. Não consta 

tenha havido, ao longo dos debates legislativos, mínima apuração com vistas a confirmar ou 

a elidir tal postulado, tomado por muitos como verdade incontrastável por si mesma.  

Nem mesmo a manutenção, no novo CPC, do filtro da adstrição tinha o condão 

de aplacar o risco à funcionalidade dos tribunais superiores ínsito ao novo desenho 

processual. De fato, a nova lei mantinha, nos tribunais locais, a incumbência de proceder ao 

juízo de adstrição dos casos concretos aos leading cases decididos pelas Cortes Superiores 

sob o procedimento dos recursos repetitivos, tal qual já se havia estabelecido na forma dos 

artigos 543-A a 543-C do CPC/73. Ainda assim, entretanto, estabelecia-se o cabimento de 

agravo, a ser julgado pelos próprios tribunais superiores, das decisões das presidências ou 

vice-presidências dos tribunais locais que negassem seguimento aos recursos especial ou 

extraordinário quando coincidente o entendimento do acórdão recorrido com a orientação 

firmada em recurso repetitivo, ou ainda quando fulminado o recurso extraordinário sob o 

fundamento de que o STF houvera reconhecido a inexistência de repercussão geral da 

matéria ventilada no recurso. Relembre-se que essas são as mesmas hipóteses para as quais 

o STF e o STJ haviam fixado, anos antes da aprovação do CPC e por construção 
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jurisprudencial, a impugnação pela via do agravo interno ou regimental, da competência dos 

próprios tribunais de apelação. 

Não é demais dizer, enfim, que o novo Código de Processo Civil fez tabula rasa 

dos mecanismos de contenção do amplo acesso aos tribunais superiores até então existentes 

no sistema jurídico-processual brasileiro, reformando radicalmente o desenho dos institutos 

até então em voga de modo a facilitar e abreviar o acesso de toda e qualquer causa ao STF e 

ao STJ.  

As inovações trazidas pelo novo CPC, tão logo apreendida pelos tribunais 

superiores, passaram a ser objeto de grande preocupação e resistência, inaugurando-se um 

movimento de contrarreforma que, ao cabo, sairia vitorioso ainda no período de vacatio legis 

da nova lei processual civil. 

Até a extinção do juízo delegado de admissibilidade promovida pelo novo 

Código, os dados estatísticos amealhados pelos tribunais superiores limitavam-se a dar luz 

apenas à quantidade de recursos especiais, recursos extraordinários e agravos de inadmissão 

que aportavam, ano após ano, em seus domínios. Todavia, ocorrida a abolição do filtro de 

admissibilidade na origem e sendo lei posta a remessa para o STF e para o STJ de todos os 

recursos especiais e extraordinários interpostos nos tribunais locais, veio a lume uma 

constatação alarmante: os dados estatísticos de recursos ingressados nos tribunais superiores 

revelavam apenas os casos que superavam a barreira do juízo de admissibilidade, 

silenciando, contudo, quanto aos feitos em que o citado filtro tivesse sido exitoso. Noutras 

palavras, não se havia diagnosticado a necessidade, até então, de se quantificar o esforço dos 

tribunais federais e estaduais, apurando-se quantas eram as decisões transitadas em julgado 

em segunda instância a promover a inadmissão dos recursos excepcionais interpostos por 

qualquer dos litigantes.  

Premido pelas circunstâncias, o STJ debruçou-se sobre o tema, identificando que 

48% dos recursos especiais interpostos na origem não haviam sido remetidos àquele tribunal, 

pois as decisões de inadmissibilidade transitaram em julgado na origem106. O juízo de 

admissibilidade delegado aos tribunais de apelação provou-se, enfim, valioso instrumento 

                                                           
106 Informação constante da justificação ao Projeto de Lei n. 2384/2015, subscrita pelo Deputado Federal Carlos 

Manato (SD/ES). BRASIL. Câmara dos Deputados. PL 2384/2015. Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4B0CD6ACD1C5CD6E274ED

4A3F4890133.proposicoesWebExterno2?codteor=1362368&filename=Tramitacao-PL+2384/2015. Acesso 

em 21 abr. 2021. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4B0CD6ACD1C5CD6E274ED4A3F4890133.proposicoesWebExterno2?codteor=1362368&filename=Tramitacao-PL+2384/2015
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=4B0CD6ACD1C5CD6E274ED4A3F4890133.proposicoesWebExterno2?codteor=1362368&filename=Tramitacao-PL+2384/2015
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de contenção de causas, e, para “atender a uma demanda dos Tribunais Superiores”107, logo 

vieram as iniciativas legislativas para seu restabelecimento. 

O movimento reformista do novel CPC condensou-se no Projeto de Lei n. 2.384, 

de 15.07.2015, de iniciativa do Deputado Federal Carlos Manato (SD/ES) e bem assim no 

Projeto de Lei n. 2.468, de 04.08.2015, da lavra dos Deputados Federais Leonardo Picciani 

(PMDB/RJ) e Mendonça Filho (DEM/PE). Ambos os projetos foram apensados, tramitando 

em regime de urgência constitucional, sendo aprovado pelo plenário da Câmara dos 

Deputados o substitutivo apresentado pelo relator, Deputado Federal Fernando Coelho Filho 

(PSB/PE), em votações ocorridas em 20 e 21 de outubro de 2015. 

Remetido ao Senado Federal, o projeto foi registrado como Projeto de Lei da 

Câmara n. 168/2015, sendo designado relator o Senador Blairo Maggi (PR/MT). Seu 

parecer, favorável ao projeto108, é aprovado sem dificuldades pela Comissão de Constituição 

e Justiça em 18.11.2015, o mesmo ocorrendo em plenário, em 15.12.2015. Remetido o 

projeto à sanção presidencial, vem à luz, sem vetos, a Lei n. 13.256, de 04.02.2016, que, 

alterando a disciplina do processo e julgamento do recurso especial e do recurso 

extraordinário, restaura, em definitivo, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário 

e do recurso especial realizado pelos tribunais de apelação.  

                                                           
107 Trecho do parecer do Dep. Fed. Fernando Coelho Filho (PSB/PE), relator designado para o PL n. 2384/2015, 

lido no plenário da Câmara dos Deputados em 20.10.2015. Consta, ainda, do mesmo parecer que “(...) a 

proposta justifica-se pela importância de um mecanismo processual que possa evitar as procrastinações e 

preservar a força coercitiva das decisões de primeiro grau, além de impedir a sobrecarga do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, sob o potencial risco de comprometer, sobremaneira, o desempenho 

das respectivas funções jurisdicionais” (BRASIL. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, 

Quarta-feira, 21.10.2015, p. 238. Disponível a partir de busca em 

https://imagem.camara.leg.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D. Acesso em 21 abr. 2021). Na discussão do 

mesmo projeto, em plenário, manifestou-se favoravelmente à aprovação dele o Dep. Fed. Paulo Teixeira 

(PT/SP), antigo relator-geral do projeto de novo Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados e autor 

da emenda substitutiva aglutinativa global que extinguira o juízo de admissibilidade delegado às instâncias de 

origem. Àquela altura, assim justificou-se o parlamentar, verbis: “(....) Por que nós estamos mudando o Código 

de Processo Civil? Nós estamos mudando, porque o Supremo Tribunal Federal fez uma reivindicação: limitar 

e acabar com as reclamações. E o Superior Tribunal de Justiça fez outro pedido: que eles não ficassem com 

juízo de admissibilidade. Portanto, é ponderável que esta Casa dialogue com essas duas instâncias do 

Judiciário, para atender essas duas reivindicações. Nós estamos de acordo em devolver o juízo de 

admissibilidade. Eu achava estranho que eles devolvessem um poder, mas V.Exa. aperfeiçoou, fazendo com 

que eles devolvam o poder com o parâmetro de juízo de admissibilidade. Nós estamos de acordo com essa 

mudança que V.Exa. está fazendo. E também quando V.Exa. atende o Supremo Tribunal Federal, limitando as 

reclamações”. (BRASIL. Câmara dos Deputados. Diário da Câmara dos Deputados, 21.10.2015, p. 251 e 252. 

Disponível a partir de busca em https://imagem.camara.leg.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D. Acesso em 

21 abr. 2021). 
108 Em sua manifestação favorável à alteração do artigo 1.030 do CPC/2015, afirmou o senador que “Suprimir 

esse juízo de admissibilidade, como pretende o texto atual do novo CPC, é entulhar as Cortes Superiores com 

milhares de milhares de recursos manifestamente descabidos, fato que deporá contra a celeridade que se requer 

dessas instâncias extraordinárias no novo cenário de valorização da jurisprudência desenhado pelo novo 

Código” (BRASIL. Senado Federal. Diário do Senado Federal, Ano LXX, n. 187, Sexta-feira, 20.11.2015, p. 

133. Disponível a partir de busca em https://legis.senado.leg.br/diarios/ver. Acesso em 21 abr. 2021). 

https://imagem.camara.leg.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D
https://imagem.camara.leg.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D
https://legis.senado.leg.br/diarios/ver
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2.3 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: UMA PROPOSTA DE CONCEITUAÇÃO 

 

Restabelecido, pela Lei n. 13.256/2016, o juízo de admissibilidade do recurso 

especial e do recurso extraordinário pelos tribunais locais, cumpre discorrer sobre os 

aspectos mais destacados atrelados a esse tradicional instituto do direito brasileiro, 

notadamente para viabilizar, em capítulo futuro, a exata compreensão da maneira pela qual 

esse mecanismo de contenção de causas aos tribunais superiores interage com o juízo de 

adstrição, homólogo funcional do primeiro. 

Os elementos distintivos centrais inerentes a esse instituto levam-nos a propor 

um conceito jurídico para ele. Assim, tem-se que o juízo de admissibilidade dos recursos 

extraordinário e especial consiste, a nosso ver, na atividade decisória delegada pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça a órgãos judiciários de 

instâncias inferiores, caracterizada pela análise preliminar do preenchimento dos requisitos 

gerais e específicos imprescindíveis para que o recurso especial ou extraordinário seja 

passível de conhecimento pelo tribunal superior competente para o seu julgamento, bem 

como da aptidão desse recurso para ser provido. 

Nos tópicos subsequentes, dissecaremos o conceito sugerido, examinando os 

elementos que o compõem. 

 

2.3.1 Atividade decisória 

 

Diz-se que o juízo de admissibilidade é uma atividade cognitiva de natureza 

decisória ante o evidente potencial de modificação da posição processual das partes que há 

nas manifestações das presidências ou vice-presidências locais por meio da declaração da 

existência ou da inexistência dos requisitos que autorizam a admissão do recurso excepcional 

à instância superior, franqueando-se ou não ao recorrente, destarte, o acesso direto à 

jurisdição extraordinária. Não se trata, pois, de um pronunciamento judicial acrítico ou 

inerme, destinado tão somente a impulsionar o procedimento até um ponto inexorável109. 

Bem ao contrário, trata-se de indisfarçável decisão judicial, de natureza interlocutória ou 

final, a depender dos efeitos jurídicos que podem advir de sua edição. 

                                                           
109 Assim também assinala Barbosa Moreira, para quem “o ato que defere ou indefere o recurso tem nítido 

conteúdo decisório” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 608). 
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Será, com efeito, decisão judicial de natureza interlocutória o juízo de 

admissibilidade positivo, ou seja, a análise realizada pelo órgão a quo que consinta que o 

recurso tenha trânsito para a instância de destino, competente para o julgamento da medida. 

O caráter interlocutório dessa decisão é manifesto, vez que seus efeitos jurídicos estão 

limitados a permitir que o recurso especial ou extraordinário interposto tenha livre trânsito 

para a instância superior, dispensando-se o recorrente de qualquer outra providência para o 

atingimento de tal resultado. O sistema processual, ademais, não estabelece recurso para a 

decisão que admite o recurso excepcional à superior instância, o que significa dizer que o 

juízo positivo de admissibilidade estará corporificado, necessariamente, em uma decisão 

judicial de natureza interlocutória110.  

Convém destacar, no ponto, que a irrecorribilidade da decisão que admite o 

recurso especial ou o recurso extraordinário conduz, não raro, à afirmação de que tal 

pronunciamento teria natureza jurídica de simples despacho. Não concordamos, todavia, 

com tal proposição, que passa ao largo do conteúdo decisório ínsito ao ato para afirmar a 

natureza jurídica dele apenas a partir de um elemento que lhe é exterior, ou seja, sua 

irrecorribilidade. É dizer: os despachos são irrecorríveis (CPC, art. 1.001), mas nem todo ato 

processual irrecorrível terá natureza jurídica de despacho. 

Por outro lado, uma vez que a análise dos requisitos constitucionais e processuais 

conduza a um juízo negativo de admissibilidade, tem-se que tal decisão tem aptidão para 

encerrar o procedimento em sua fase recursal, operando-se, destarte, o trânsito em julgado 

do acórdão impugnado por meio do recurso excepcional inadmitido. O conteúdo decisório 

do juízo de admissibilidade assim realizado é evidente, mas a decisão será interlocutória ou 

final a depender da manifestação de vontade da parte prejudicada pela inadmissão do 

recurso: havendo impugnação, por meio do agravo de inadmissão – previsto no art. 1030, § 

1º, do CPC e disciplinado pelo art. 1042 do mesmo Código –, a decisão judicial na qual 

assentado o juízo negativo de admissibilidade terá, in concreto, natureza interlocutória; ao 

                                                           
110 Afirma Barbosa Moreira que o juízo positivo de admissibilidade dos recursos em geral “pode e costuma ser 

implícito, salvo se alguma regra jurídica impõe que o órgão se pronuncie expressamente sobre a questão”. 

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do 

procedimento. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 120). É bem a hipótese do juízo positivo de 

admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial: embora o art. 1030, inc. V, do atual CPC não 

seja claro quanto à necessidade de a decisão de admissão ser fundamentada, é da tradição de nosso direito que 

assim seja, encontrando-se no vetusto art. 3º, § 3º, da Lei n. 3.396/58 previsão expressa nesse sentido. A matéria 

é, também, pacífica no âmbito jurisprudencial, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 123 do STJ, 

verbis: “A decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus 

pressupostos gerais e constitucionais”.  
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revés, decorrendo in albis o prazo recursal, tem-se que a decisão de inadmissão ganhará 

contornos definitivos, representando, portanto, a decisão final do procedimento em grau 

recursal.  

A atividade decisória consistente no juízo de admissibilidade do recurso 

extraordinário e do recurso especial é, ademais, de cunho essencialmente declaratório. A 

existência ou inexistência dos requisitos para a admissão do recurso excepcional para exame 

de meritis pela instância superior antecede ao próprio pronunciamento a cargo do tribunal a 

quo, que apenas reconhece um estado de coisas preexistente111.  

A afirmação da natureza declaratória do pronunciamento traz consigo 

implicações de ordem prática. Assim, de modo a superar relevante divergência doutrinária 

quanto aos efeitos retroativos (ex tunc) ou prospectivos (ex nunc) da decisão declaratória da 

inadmissão do recurso, notadamente para fins de cômputo do prazo de interposição da ação 

rescisória, o art. 975 do CPC estabelece que o prazo decadencial para o ajuizamento daquela 

ação deve considerar como termo inicial o trânsito em julgado da última decisão proferida 

no processo, qualquer que seja a sua natureza112. A questão, todavia, remanesce aberta, tanto 

por conta de julgados díspares da lavra do STF113, quanto, especialmente, para os casos de 

intempestividade do recurso bem por isso incognoscível, aos quais vez por outra se confere 

o mesmo tratamento dispensado às hipóteses de má-fé processual ou de cometimento de erro 

                                                           
111 Nesse sentido: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 265; NERY JUNIOR, Nelson. 

Teoria geral dos recursos, cit. p. 260; JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 7. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 82; ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 150, que ressalva, 

contudo, o caráter ex nunc do pronunciamento no direito brasileiro, “para não comprometer a nitidez e precisão 

do termo inicial do prazo da rescisória”. Em sentido contrário, sustentando o caráter constitutivo-negativo do 

provimento de inadmissão do recurso: DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso 

de direito processual civil. vol. 3. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 131 e s. Também merece nota a 

posição eclética de Eduardo Talamini e Felipe Scripes Wladeck, para quem o juízo de admissibilidade recursal 

tem natureza declaratória, e, simultaneamente, constitutiva: sendo positivo o juízo, a decisão constitui a 

situação jurídica autorizadora do julgamento do mérito recursal; sendo negativo, tende a extinguir a tramitação 

recursal, com eficácia ex nunc. (TALAMINI, Eduardo; WLADECK, Felipe Scripes. Comentários ao Artigo 

994 do CPC. In: BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). Comentários ao código de processo civil. vol. 4. São 

Paulo: Saraiva, 2017. p. 295). 
112 Trata-se de assimilação pela legislação processual do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 

n. 401 do STJ, verbis: “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer 

recurso do último pronunciamento judicial”. Trata-se de solução judiciosa, que prestigia, acima de tudo, a 

segurança jurídica, tal como ressaltado por Luis Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero (MARINONI, Luis 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso especial..., cit. p. 113-116). 
113 STF, Pleno, AR n. 2.509/DF-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.09.2019, DJe 27.09.2019 e STF, Pleno, 

AR n. 1.472/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17.09. 2007, DJe 07.12.2007. É importante destacar que, em 

ambos os julgados citados, o STF não conferiu efeitos prospectivos à inadmissão de embargos de divergência 

declarados incabíveis, retroagindo-se, assim, o termo inicial da ação rescisória para data anterior à interposição 

do recurso inadmissível. Destaque-se, por relevante, voto divergente da lavra do Min. Cezar Peluso na última 

ação rescisória acima citada. 
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grosseiro de interposição a cargo do recorrente, permitindo-se, nas três situações destacadas, 

a retroação de efeitos em desfavor do recorrente faltoso114. 

 

2.3.2 Segue: delegada e preliminar 

 

Dissemos, também, que o juízo de admissibilidade do recurso especial e do 

recurso extraordinário constitui atividade jurisdicional delegada.  

De fato, a competência para o julgamento do recurso especial e do recurso 

extraordinário é de natureza constitucional, impassível, portanto, de ser suprimida ou 

modificada por lei ordinária, tal como é o Código de Processo Civil. 

Essa afirmação dá ensejo a debates em torno da eventual inconstitucionalidade 

do juízo delegado de admissibilidade, vez que realizado por órgãos jurisdicionais 

                                                           
114 Está mal parada a jurisprudência no tocante ao tratamento a ser conferido ao termo inicial do prazo para a 

ação rescisória em caso de decisão declaratória de inadmissão de recurso intempestivo. O STJ, em seu mais 

destacado precedente sobre a matéria, pontificou que o entendimento da Súmula n. 401 somente haveria de ser 

excepcionado em caso de má-fé do recorrente, tout court, aplicando-se, então, o entendimento da citada súmula 

inclusive para os casos de não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade, fosse ela manifesta 

ou controvertida. Merece transcrição, nesse sentido, a ementa do precedente: “O processo é instrumento de 

solução de litígios, que deve garantir às partes um desenrolar tranquilo de sua cadeia de atos. A surpresa e a 

instabilidade não agregam à pacificação social. Estabelecer que o prazo para a ação rescisória teria início antes 

do último pronunciamento judicial sobre a admissibilidade do recurso interposto geraria situação de inegável 

instabilidade no desenrolar processual, exigindo da parte o ajuizamento de ação rescisória ‘condicional’, 

fundada na eventualidade de uma coisa julgada cuja efetiva ocorrência ainda não estaria definida. O 

ajuizamento de ação rescisória antes mesmo de finda a discussão sobre a tempestividade de recurso interposto 

atenta contra a economia processual. A extemporaneidade do recurso não obsta a aplicação da Súmula 401 do 

STJ (O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último 

pronunciamento judicial.), salvo na hipótese de má-fé do recorrente. 5. Embargos de divergência providos”. 

(STJ, Corte Especial, EREsp n. 1.352.730/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.08.2015, DJe 10.09.2015). Essa 

posição nos parece louvável: traz segurança jurídica e inibe discussões estéreis acerca da eventual 

escusabilidade da perda do prazo do recurso pelo recorrente (v.g. “o recurso é intempestivo, mas o prazo da 

rescisória não deve retroagir, já que o recorrente agia de boa-fé, considerada a interposição antes da intimação 

da decisão recorrida, em prematuridade”; ou, por outra, “o recurso é intempestivo, mas o recorrente não pode 

ser penalizado, vez que é perdoável o erro de quem computa o prazo a partir da publicação da decisão no diário 

oficial, e não após a intimação dela feita pelo próprio sistema eletrônico”). Não surpreende, porém, que essa 

posição seja desafiada por doutrina em sentido contrário, a dizer que a intempestividade manifesta deve 

permitir, excepcionalmente, a outorga de efeitos ex tunc ao pronunciamento pela inadmissão do recurso (nesse 

sentido: DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso..., cit. p. 463). Não surpreende, 

tampouco, que ainda exista jurisprudência dissonante, porquanto oriunda de tribunal superior de ramo 

especializado da Justiça (nesse sentido, a Súmula n. 100, item III, do Tribunal Superior do Trabalho, verbis: 

“Salvo se houver dúvida razoável, a interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível 

não protrai o termo inicial do prazo decadencial”). Todavia, surpreende-nos a inobservância, pelo próprio STJ, 

de seu precedente de sua Corte Especial, em desabono à regra do art. 926 do CPC e à credibilidade de seus 

próprios julgados. Nesse sentido, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido 

de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão 

proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese 

de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé” (STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.586.629/RS, Rel. 

Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.09.2019, DJe 03.10.2019). No mesmo sentido deste último acórdão: 

STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 887.897/RJ-, Rel. Min. Raul Araújo, j. 26.11.2019. DJe 18.12.2019. 



76 

 

absolutamente incompetentes para o julgamento do recurso em si. Noutras palavras, sendo 

o juízo de admissibilidade realizado em recursos constitucionalmente atribuídos à 

competência do STF e do STJ, haveria, sob essa visão, uma usurpação dos poderes 

outorgados pela Carta Política àqueles tribunais superiores. 

Não se vislumbra, entretanto, qualquer inconstitucionalidade na previsão legal 

que outorga às instâncias inferiores o poder de realizar o primeiro exame dos recursos da 

competência do STF e do STJ, haja vista que o juízo de admissibilidade realizado pelos 

órgãos a quo é meramente preliminar, não vinculando, em nenhum aspecto, a análise final 

a cargo dos tribunais superiores115. Deveras, ainda quando ocorrido um juízo negativo de 

admissibilidade pelos órgãos de interposição dos recursos excepcionais, apto a impedir a 

remessa deles para julgamento pelo tribunal superior competente, trata-se de uma decisão 

recorrível pela via do agravo de inadmissão (CPC, arts. 1030, § 1º c.c. 1042), de modo que, 

ainda que por via reflexa, o recurso excepcional poderá ser julgado pelo órgão ad quem, 

notadamente quando o agravo, provido, implicar a desconstituição da decisão de inadmissão 

do recurso especial ou extraordinário proferida pelo órgão de origem. 

A delegação da competência para o juízo de admissibilidade do recurso especial 

e do recurso extraordinário, portanto, não acarreta subtração da competência constitucional 

outorgada ao STF e ao STJ para o julgamento definitivo desses recursos. O procedimento de 

análise desses recursos excepcionais é realizado em duas etapas (bifásico), sendo a primeira 

delas estabelecida a cargo dos órgãos locais como medida de racionalização do sistema 

judiciário, dispensando-se os tribunais superiores de proceder a um exame centralizado de 

todas as causas nas quais interpostos recursos excepcionais, ainda quando tais recursos se 

mostrem flagrantemente inviáveis. A realização do juízo de admissibilidade delegado, 

portanto, pulveriza entre múltiplas estruturas judiciárias de tribunais, turmas recursais ou 

juízos federais e estaduais o exame prefacial de recursos cuja análise, caso centralizada nos 

tribunais superiores, conspiraria contra a celeridade do processo, a par de demandar recursos 

humanos em profusão para sua realização. A decisão da instância a quo que inadmita o 

recurso excepcional apontando nele, fundamentadamente, um vício a impedir o seu 

conhecimento pelo tribunal ad quem, ou ainda a contrariedade da tese recursal em confronto 

com o entendimento emanado de julgados persuasivos do STF ou do STJ, tem, ademais, um 

profilático efeito dissuasório da perpetuação da causa pela interposição de novos recursos, 

                                                           
115 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 612; ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, 

cit. p. 152. 
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funcionando, assim, como um importante instrumento de contenção do acesso às cortes 

superiores em prol da funcionalidade delas. 

 

2.3.3 Segue: cometida a órgãos judiciários de instâncias inferiores 

 

Foi dito, também, que o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso 

extraordinário é delegado pelos tribunais superiores a órgãos judiciários de instâncias 

inferiores, com o que se quer enfatizar que a delegação não se faz apenas em favor das 

presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação – conforme aparenta disciplinar 

o CPC, tomando em conta id quod plerumque accidit –, sendo também outorgada a mesma 

atividade decisória a outros órgãos, de diversos ramos do Poder Judiciário, mas sempre 

inferiores na estrutura hierárquica judiciária quando em cotejo com os tribunais delegantes. 

Nesse sentido, veja-se que, pela Lei n. 9.099/95, foram instituídos no sistema 

judiciário brasileiro os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, competentes para o 

julgamento de causas de menor complexidade, assim discriminadas na própria lei de 

regência. Releva destacar que as sentenças proferidas no âmbito dos juizados especiais não 

se submetem a revisão pelos tribunais federais ou estaduais, mas sim por “uma turma 

composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na 

sede do Juizado”116.  

O julgamento do recurso, no âmbito dos juizados especiais, não autoriza a 

interposição de recurso especial para o STJ, já que o artigo 105, inc. III, da Constituição 

Federal é taxativo ao estabelecer o cabimento desse recurso nas causas decididas, em única 

ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 

Distrito Federal e Territórios. De todo modo, restrição idêntica não existe na Constituição 

Federal quanto ao cabimento do recurso extraordinário, razão pela qual se admite a 

interposição desse recurso dos julgamentos colegiados proferidos pelas turmas recursais dos 

juizados especiais federais ou pelos colégios recursais dos juizados especiais estaduais117. 

Interposto o recurso extraordinário, compete a esses órgãos a realização do juízo prévio de 

                                                           
116 Lei n. 9.099/95, artigo 41, § 1º. 
117 Nesse sentido, o artigo 15 da Lei n. 10.259/2001, que instituiu os Juizados Especiais Federais, é expresso 

ao prever o cabimento do recurso extraordinário das decisões proferidas pelas turmas recursais, a ser 

“processado e julgado segundo o estabelecido nos §§ 4º a 9º do art. 14, além da observância das normas do 

Regimento”. Ainda nesse sentido, relembre-se o teor da Súmula n. 640 do STF, verbis: “É cabível recurso 

extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal 

de juizado especial cível e criminal”. 
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admissibilidade, conforme disposto em seus respectivos regimentos. Inadmitido o recurso, 

tem-se como cabível a impugnação pela via do agravo de inadmissão a ser remetido para o 

Supremo Tribunal Federal, aplicando-se, extensivamente, a regra dos artigos 1030, § 1º, e 

1042, ambos do CPC118. 

Por outro lado, há que se considerar que o artigo 102, inc. III, da Constituição 

Federal não condiciona o cabimento do recurso extraordinário à prévia manifestação de um 

órgão colegiado de instância inferior, o que confere abertura à interposição desse recurso 

mesmo para o reexame de decisões singulares, desde que proferidas em única ou última 

instância e exauridos os meios ordinários de impugnação previstos na lei. Nesses casos, 

exauridas as vias recursais ordinárias, admite-se o cabimento do recurso extraordinário para 

o STF, e o juízo de admissibilidade estará delegado, então, ao próprio juiz singular119. 

Demais disso, não se pode olvidar que o juízo de admissibilidade não é delegado, 

apenas, para tribunais ou órgãos judiciários das instâncias ordinárias, haja vista que os 

acórdãos produzidos pelos tribunais superiores também se mostram passíveis de impugnação 

pela via do recurso extraordinário. O próprio Superior Tribunal de Justiça, portanto, pode 

funcionar como instância delegatária da competência do STF para realização de juízo de 

admissibilidade sobre recursos extraordinários, o que ocorrerá sempre que interposto esse 

recurso para impugnar os acórdãos proferidos por aquele tribunal superior120. 

 

2.3.4 Segue: para verificação de requisitos gerais e específicos de cognoscibilidade 

 

Afirma-se, ainda, que a competência delegada para as instâncias inferiores para 

a realização do juízo prévio acerca da admissibilidade dos recursos especial e extraordinário 

abrange os requisitos gerais e específicos cuja presença faz-se de rigor para permitir o 

conhecimento do recurso excepcional pela instância competente.  

                                                           
118 Nesse sentido, o teor da Súmula n. 727 do STF: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo 

Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda 

que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”. Este enunciado foi editado antes da reforma 

empreendida pela Lei n. 12.322/2010 no artigo 544 do CPC/73, que converteu o agravo de instrumento em 

agravo nos próprios autos, alteração na forma de processamento do recurso que foi mantida pelo atual CPC. 
119 É o que ocorre, v.g., nas execuções fiscais de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, nas quais a sentença de primeira instância somente pode ser 

impugnada por embargos infringentes ou de declaração, ambos da competência do próprio juiz prolator da 

sentença recorrida (Lei n. 6.830/80, art. 34). 
120 Assim também relativamente aos acórdãos proferidos pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo Superior Tribunal Militar (STM). 
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É de amplo conhecimento e notória aceitação doutrinária a classificação dos 

requisitos de admissibilidade dos recursos em dois grupos, a saber: os intrínsecos, relativos 

à própria existência do poder de recorrer; e os extrínsecos, atinentes ao modo de exercício 

do citado poder. No primeiro grupo, alocam-se o cabimento, a legitimação e o interesse para 

recorrer, além da inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; 

compondo o segundo conjunto a tempestividade, a regularidade formal e o preparo. Todos 

os requisitos, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, são gerais ou genéricos, aplicando-se 

destarte indistintamente a quaisquer recursos, ainda que possa a lei dispensá-los vez por 

outra (v.g. para a oposição de embargos de declaração não se exige o recolhimento do 

preparo). Esses requisitos, outrossim, podem assumir aspectos específicos, variáveis de um 

para outro recurso121.  

Aludimos, neste trabalho, a requisitos gerais e específicos em posição 

harmoniosa com essa mesma classificação, obedecendo à sua diretriz para compreender no 

primeiro grupo os requisitos – sejam intrínsecos ou extrínsecos – a que se submetem os 

recursos extraordinário e especial sem qualquer nota de peculiaridade quando em confronto 

com a maneira com que se impõem aos demais recursos122; no segundo grupo, nos 

específicos, alocamos os requisitos gerais, mas que assim já não podem ser vistos na medida 

das especificidades com que se apresentam nos recursos extraordinário e especial123.  

O exame particularizado desses requisitos, já o anunciamos, foge ao escopo deste 

trabalho. De toda forma, atentemo-nos para que o descumprimento de qualquer deles, sejam 

os que chamamos gerais ou os que queremos específicos, revela situação em que não será 

possível conhecer do recurso extraordinário ou do recurso especial. Noutras palavras, a 

afirmação de que o recurso não preenche qualquer um dos requisitos acima mencionados 

constitui causa bastante para a inadmissão do recurso excepcional na origem, já que, ainda 

                                                           
121 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 263. Relembra Araken de Assis (ASSIS, Araken 

de. Manual dos recursos, cit. p. 170) que essa classificação ingressou na doutrina brasileira por meio do 

“poderoso e esclarecido alvitre” de Barbosa Moreira, notadamente a partir de sua obra clássica O juízo de 

admissibilidade no sistema dos recursos civis, de 1968. 
122 Assim, v.g., a tempestividade, porquanto o prazo para a interposição do recurso extraordinário e do recurso 

especial siga a regra geral dos 15 dias, aplicável a todos os recursos, salvo os embargos declaratórios (CPC, 

art. 1003, § 5º). 
123 Assim, v.g., a regularidade formal para o recurso extraordinário, que não prescinde da formulação de 

capítulo específico, preliminar e destacado, no qual expostos os fundamentos pelos quais se compreende que 

a matéria recorrida ostenta repercussão geral. Assim também, v.g., o cabimento para o recurso especial, cujo 

conhecimento demanda causa decidida por Tribunal Regional Federal ou por Tribunal de Justiça (CF/88, art. 

105, III, caput). Os requisitos específicos do recurso extraordinário e do recurso especial deitam raízes na 

Constituição Federal, o que permite, também sob esse aspecto, caracterizá-los como “recursos excepcionais” 

(MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário..., cit. p. 195). 
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que fosse submetido ao crivo do tribunal superior, este não poderia enfrentar o mérito do 

recurso, dado o vício que obsta ao seu conhecimento. 

Nem sempre, contudo, a inadmissão do recurso pela instância a quo far-se-á por 

ausência de um seu requisito de cognoscibilidade, seja ele geral ou específico. Com efeito, 

não é raro que o tribunal de origem decida por negar trânsito (rectius: inadmitir) ao recurso 

especial ou ao recurso extraordinário para a superior instância tendo em conta a verificação 

de que o próprio mérito recursal desafia entendimento já consolidado no âmbito das Cortes 

Superiores, de modo que o recurso, ainda que cognoscível, não revela aptidão para ser 

provido. 

Noutras palavras, o que se tem nessa hipótese é que o recurso é, em tese, 

admissível, pois preenche todos os requisitos gerais e específicos necessários para que seja 

conhecido, e, desse modo, para que se lhe confira trânsito para o tribunal superior 

competente, a fim de que seja julgado pelo mérito. Todavia, a jurisprudência findou por 

consagrar o entendimento pela ampliação do alcance da delegação conferida pelo STF e pelo 

STJ aos órgãos de origem, aos quais se autoriza que inadmitam desde logo o recurso 

excepcional que aponte violação de dispositivo constitucional ou de lei federal em hipótese 

na qual a orientação da instância superior já se firmara no mesmo sentido daquela adotada 

pelo acórdão recorrido124. Autoriza-se, enfim, a inadmissão do recurso excepcional pela falta 

de plausibilidade na tese esposada pelo recorrente, notadamente quando a apontada violação 

                                                           
124 O Supremo Tribunal Federal, já no princípio dos anos 1960, demonstrava inquietação com a quantidade de 

recursos extraordinários que ascendiam ao tribunal apenas para replicação de jurisprudência já consolidada. 

Por ocasião do julgamento do RE n. 45.342/SP, em 25.04.1961, instalou-se debate sobre o tema por provocação 

do Min. Vitor Nunes Leal, que afirmou, verbis: “Senhor Presidente, queria suscitar uma questão para exame 

dos eminentes colegas e mestres. Quando o Tribunal já tiver firmado jurisprudência em determinada questão, 

deveríamos, a meu ver, aplicar a doutrina do art. 853, § 1º, do Código de Processo Civil, pertinente à revista. 

(...) O objetivo da revista coincide com o do recurso extraordinário, embora variem os pressupostos: é 

uniformizar a jurisprudência. Se temos um paradigma legal, um caso análogo, por que não aplicamos aqui, este 

princípio? (...) Se conhecermos do recurso, estaremos contribuindo para desacreditar a jurisprudência do 

Tribunal. Por que discutir de novo um tema, depois de firmada a jurisprudência, às vezes, sem um voto 

discrepante? O Supremo Tribunal Federal é a última instância. Desde que tenha tranquilizado uma questão, 

não devemos perder tempo com recursos inúteis, inviáveis”. O mesmo problema foi apresentado ao STJ já em 

suas primeiras deliberações. No julgamento do REsp n. 10.399/SP, em 18.12.1991, deparando-se com a 

admissão do recurso especial pelo tribunal de origem mesmo se encontrando a matéria de fundo sumulada, 

assim se pronunciou o relator, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira: “melhor teria agido aquele órgão se tivesse 

inadmitido o recurso na linha do enunciado n. 286 da súmula do Supremo Tribunal Federal, haja vista estar o 

dissenso superado na matéria”. O recurso especial supracitado foi um dos precedentes do STJ a ensejar a edição 

do enunciado n. 83 de sua Súmula (“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação 

do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”). 



81 

 

a dispositivo constitucional ou legal já tenha sido rechaçada pelo STF ou STJ, 

respectivamente, em precedentes sobre a matéria de caráter não vinculativo125.  

A delegação conferida pelas cortes superiores aos tribunais locais para o 

trancamento do recurso excepcional a partir da aparente infrutuosidade da tese defendida 

pelo recorrente transcende o limite da mera admissibilidade recursal, constituindo evidente 

juízo antecipado do mérito do recurso. O recurso é inadmitido, enfim, não porque não tenha 

aptidão para ser conhecido, mas sim porque a tese do recorrente desafia orientação já 

sufragada pela instância superior em precedente persuasivo126, o que subtrai do recurso, 

então, a aptidão para ser provido. 

 

2.3.5 Juízo de admissibilidade “de mérito”? 

 

O título que se dá a este tópico é, às escâncaras, uma contraditio in terminis, 

dado que juízo de admissibilidade e juízo de mérito são atividades cognitivas distintas, de 

modo que não há uma onde existe a outra: se se investiga o potencial de cognoscibilidade do 

recurso, é porque não se chegou ainda ao mérito; se já se analisa o recurso com olhos sobre 

a justeza de seus fundamentos, é porque a admissibilidade já restou superada.  

O título, decerto provocativo, o mantemos como forma de destacar o interessante 

fenômeno a ocorrer com os tribunais de apelação no correr dos anos, consistente no 

elastecimento de sua atuação como longa manus dos tribunais superiores, ampliando-se a 

delegação a eles conferida para ir além do mero juízo de admissibilidade dos recursos 

                                                           
125 A ampliação do alcance da delegação de competência conferida aos órgãos de origem constitui vetusta 

construção jurisprudencial, que remonta à edição da Súmula n. 286 do STF (“Não se conhece do recurso 

extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal 

Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”), e que foi integralmente assimilada pelo STJ, tal 

como se vê do enunciado da Súmula n. 83 deste tribunal (transcrita em nota anterior). Registre-se que a menção 

à Súmula n. 286/STF, neste tópico, faz-se a título histórico, de modo a evidenciar a robustez e perenidade do 

entendimento jurisprudencial, já que, pela Constituição Federal de 1988, a divergência jurisprudencial na 

interpretação da lei federal não mais enseja a interposição de recurso extraordinário, mas sim recurso especial, 

nos termos do artigo 105, inc. III, “c”, da Constituição. Frise-se, ademais, que o entendimento consagrado na 

Súmula n. 83/STJ é utilizado, também, para fundamentar a inadmissão dos recursos especiais interpostos com 

fundamento na alínea “a” do artigo 105, inc. III, da Constituição Federal. 
126 O juízo negativo de admissibilidade realizado pela instância a quo, fundamentado na implausibilidade da 

tese do recorrente à luz da jurisprudência sedimentada no âmbito do tribunal superior, pressupõe o confronto 

da tese com precedentes meramente persuasivos, assim compreendidos os acórdãos de julgamentos não 

submetidos ao regime da repercussão geral da matéria (STF) ou ao regime dos recursos repetitivos (STJ). Como 

será visto demoradamente em capítulo próprio, o confronto entre a tese do recurso e precedentes construídos 

sob tais especiais regimes de julgamento – precedentes vinculantes, portanto – aciona as regras legais 

disciplinadoras do juízo de adstrição, e aí não mais se cuidará de inadmissão do recurso interposto, mas sim 

de decisão em que o órgão de origem, por competência própria, decide o recurso, negando-lhe seguimento na 

forma do art. 1030, inc. I, ou art. 1040, inc. I, do CPC. 
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excepcionais interpostos, abraçando a função de lhes prognosticar a sorte quanto ao mérito. 

Não se trata, então, de um juízo de admissibilidade de mérito, mas sim de um juízo de 

admissibilidade sucedido de um juízo antecipado de mérito. 

A inadmissão pelo tribunal a quo decorrente de um juízo antecipado do mérito 

recursal é criticada por abalizada doutrina, que a vê como explicável apenas por razões de 

ordem prática, constituindo verdadeira usurpação da competência do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça127. Denuncia-se, ainda, o “mau vezo” que há em 

os tribunais federais e estaduais indeferirem o processamento do recurso extraordinário ou 

especial ingressando no exame de seu mérito128. A inadmissão a partir de um juízo 

antecipado do mérito, além disso, seria carecedora de grande utilidade prática, ante a 

possibilidade que persiste quanto à impugnação da decisão pela via do agravo de inadmissão 

(CPC, art. 1030, § 1º, c.c. art. 1042), não estando os tribunais superiores jungidos aos 

fundamentos adotados na decisão da origem129.  

A objeção à inadmissão do recurso especial e do extraordinário a partir de um 

juízo antecipado do mérito recursal é, a nosso ver, insubsistente. Trata-se de posicionamento 

formalista, escorado unicamente na circunstância de não haver autorização expressa na lei 

para o trancamento do recurso já na instância a quo nos casos em que, à evidência, a 

plausibilidade da tese defendida no recurso – e que constitui o mérito recursal – é contrária 

a orientação já sufragada pelos tribunais superiores. A ausência de autorização normativa 

expressa, contudo, não significa dizer que tal proceder seja ilegal ou inconstitucional. Bem 

ao contrário: trata-se de profilático refinamento do filtro da admissibilidade, que encontra 

amparo em interpretação sistemática das normas que regem o processamento e julgamento 

dos recursos especial e extraordinário, e que se alinha à própria relevância político-

institucional dos tribunais nacionais130. 

                                                           
127 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 608. Citado autor destaca, ainda, que a 

inadmissão a partir de um exame de mérito a cargo da instância de origem não tem amparo legal, conquanto 

seja muito difundida e “a despeito de possíveis vantagens de ordem prática.” (BARBOSA MOREIRA, José 

Carlos. O novo processo civil brasileiro..., cit. p. 167). Na mesma linha, ASSIS, Araken de. Manual dos 

recursos, cit. p. 880. 
128 NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos, cit. p. 243. Na mesma linha, mutatis mutandis, NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado. 4. ed. Salvador: JusPodivm, 2019. p. 1881.  
129 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário..., cit. p. 187. 
130 No ponto, relembre-se a lição de Daniel Mitidiero, para quem “o Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça, como cortes responsáveis por dar a ‘última palavra’ a respeito da interpretação da 

Constituição Federal e da legislação infraconstitucional federal na ordem jurídica brasileira, devem ser 

pensados como ‘Cortes Supremas’, a fim de que se possa reconstruí-los em termos conceituais, estruturais, 

funcionais e eficaciais a partir de um quadro teórico capaz de fornecer ‘soluções coerentes’ aos problemas 

ligados à interpretação judicial no Estado Constitucional. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal e o Superior 
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Com efeito, o papel institucional atribuído aos tribunais superiores, como órgãos 

de superposição do sistema judiciário destinados ao desempenho de uma função 

paradigmática para as demais instâncias judiciárias e para a sociedade em geral, impõe que 

o acesso a tais tribunais seja alcançado apenas em hipóteses nas quais haja verdadeira 

questão constitucional ou legal a ser dirimida. Se a interpretação escorreita da norma, 

contudo, já fora assentada em arestos firmados por tais tribunais em múltiplos casos 

anteriores, não se concebe defender que o juízo de admissibilidade delegado às instâncias de 

origem não possa ser utilizado para impedir que recurso fadado ao insucesso, que insiste em 

interpretação já havida como equivocada pelo órgão judiciário constitucionalmente 

competente para o desenlace da controvérsia, seja remetido ao tribunal superior competente, 

obrigando-o, uma vez mais, a aplicar o direito já assentado à espécie131.  

De fato, não se há de negar que a inadmissão, nessa hipótese, não decorre de 

óbices jurídicos que impedem o conhecimento do recurso. Como já afirmado, trata-se, 

inequivocamente, de um antecipado juízo de mérito, mas realizado por meio de decisão 

fundamentada em julgados da instância ad quem que, por pertinentes, podem ser invocados 

como indicativos claros de que o objeto daquele recurso em concreto é infrutuoso, e que a 

remessa do recurso ao tribunal superior mais não fará senão obrigar este órgão a se 

pronunciar, pela enésima oportunidade, sobre matéria já julgada e acerca de questão jurídica 

já enfrentada e resolvida132.  

A defesa do entendimento de que à instância a quo não é dado realizar um juízo 

de mérito antecipado, para o fim de inadmitir o recurso excepcional, torna-se ainda mais 

                                                           
Tribunal de Justiça devem ser pensados como ‘cortes de interpretação’ e não como ‘cortes de controle’, como 

‘cortes de precedentes’ e não como ‘cortes de jurisprudência’, tendo ‘autogoverno’ e sendo dotados de meios 

idôneos para consecução da ‘tutela do direito’ em sua ‘dimensão geral’ de forma ‘isonômica’ e ‘segura’” 

(MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e Cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao 

precedente. São Paulo: RT, 2013. p. 79, destaques do original). Compartilhamos da visão do citado autor acerca 

do papel político-institucional a ser desempenhado pelo STF e pelo STJ no Brasil, pelo que reafirmamos que 

se põe em sintonia com a Constituição Federal a autorização conferida aos tribunais de apelação para negar 

trânsito a recursos excepcionais sempre que aferida a implausibilidade da tese que consubstancia o mérito 

recursal. A implausibilidade, conforme destacado no texto, não pode decorrer de interpretação das regras 

jurídicas realizada de forma original pela instância a quo, mas sim e exclusivamente de aplicação, por 

delegação e sujeita a controle a posteriori (CPC, artigo 1030, § 1º), de interpretação já produzida pelo STF ou 

pelo STJ no exercício de suas respectivas competências constitucionais.  
131 Destacamos, ainda, certa similaridade que há entre o juízo antecipado de mérito dos recursos excepcionais, 

a cargo dos tribunais de apelação, e a previsão contida no art. 348-bis do Código de Processo Civil italiano, 

que autoriza o julgador a reconhecer a inadmissibilidade da apelação “quando non ha una ragionevole 

probabilità di essere accolta”. 
132 Relembre-se, ainda, o quanto previsto no artigo 949, parágrafo único, do CPC (“Os órgãos fracionários dos 

tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver 

pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”), a ratificar o repúdio 

que o sistema processual oferece ao acionamento repetitivo e desarrazoado das instâncias decisórias 

vocacionadas à solução de questões de direito.  
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bizantina à constatação de que subsiste em nosso ordenamento, na atualidade, o aqui 

denominado juízo de adstrição. Como será oportunamente detalhado, por meio desse juízo, 

tem-se como autorizado pela lei, à presidência ou à vice-presidência dos tribunais de 

apelação, a realização de um indisfarçável julgamento de mérito do recurso extraordinário 

ou do recurso especial, sempre que verificado que o objeto do recurso desafia orientação 

firmada em precedente vinculante, firmado sob a sistemática da repercussão geral da matéria 

ou sob o pálio do regime dos recursos repetitivos, em pronunciamento que constitui 

indisfarçável juízo definitivo de mérito e, bem por isso, impassível de revisão pelos tribunais 

superiores por via recursal. 

Crítica oportuna que se pode fazer à aceitação da realização de um juízo negativo 

de admissibilidade na origem por conta da inaptidão do recurso excepcional para ser provido 

assenta-se em dizer que esse expediente conduziria a um pretenso engessamento da 

jurisprudência dos tribunais superiores, impedindo que essas cortes possam, a partir de casos 

que lhes sejam remetidos, promover a superação de um entendimento até então firmado em 

precedentes persuasivos, uma vez que identificadas substanciais alterações no panorama 

fático ou jurídico (overruling)133. 

A crítica, de todo modo, há de ceder à constatação de que a inadmissão do 

recurso especial ou extraordinário, em juízo antecipado de mérito, sob o fundamento da 

implausibilidade da tese versada no recurso, submete-se a controle diferido da própria 

instância ad quem134, o que se dá, na atualidade, pela via do agravo de inadmissão (CPC, 

                                                           
133 Para uma definição de overruling, q.v. MEDINA, José Miguel Garcia. Integridade, estabilidade e coerência 

da jurisprudência no estado constitucional e democrático de direito: o papel do precedente, da jurisprudência e 

da súmula, à luz do código de processo civil brasileiro de 2015. In: ALVIM, Teresa Arruda; CIANCI, Mirna e 

DELFINO, Lúcio (coord.). Novo CPC aplicado: visto por processualistas. São Paulo: RT, 2017. p. 185. Sobre 

o tema, vale destacar que Luis Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero apontam que a alteração do precedente 

pode ser total (overruling) ou parcial (overturning), e, nesse último caso, o precedente pode ser reescrito 

(overriding), para lhe restringir o âmbito de atuação, ou transformado (transformation), ou seja, reconfigurado 

a partir da consideração de aspectos fático-jurídicos não tidos por relevantes na decisão primeva (MARINONI, 

Luis Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso especial..., cit. p. 155). As referências 

que fazemos no texto ao instituto do overruling aplicam-se¸ mutatis mutandis, a todos os fenômenos acima 

citados. 
134 O ponto citado no texto é ressaltado por Athos Gusmão Carneiro, verbis: “(...) esse juízo crítico pronunciado 

pela Presidência do Tribunal de origem, no admitir ou negar seguimento ao recurso especial, não padece de 

eiva alguma de inconstitucionalidade, mesmo porque o conhecimento da causa pelo Tribunal Superior estará 

sempre assegurado pela faculdade de interposição do agravo de instrumento”. (CARNEIRO, Athos Gusmão. 

Recurso especial, agravos e agravo interno. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 66). Ainda da lavra do 

citado autor, vale transcrever excerto de voto por ele proferido enquanto Ministro do STJ, verbis: “(...) Temos 

sempre e reiteradamente sustentado que o recurso especial, como o extraordinário, está sujeito a um duplo juízo 

de admissibilidade, sendo entendimento remansoso neste Superior Tribunal de Justiça o de que a admissão, ou 

não, do recurso especial, na triagem inicial, far-se-á por decisão (e não mero despacho) devidamente 

fundamentada da Presidência do Tribunal ‘a quo’, exercendo-se então uma primeira apreciação crítica das 

condições de admissibilidade do recurso, examinadas tanto as condições genéricas como os pressupostos 
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art. 1030, § 1º c.c. art. 1042), no qual poderá o agravante, então, demonstrar a impropriedade 

do fundamento utilizado pelo tribunal de apelação e que deu azo ao trancamento do recurso 

excepcional na origem. Poderá, ainda, apontar os fundamentos por meio dos quais 

compreende que o juízo antecipado de mérito realizado pela instância a quo não merece 

subsistir, pois que a jurisprudência persuasiva que o sustenta não mais se justificaria e 

deveria ser superada, sendo imperiosa a modificação do entendimento até então assentado. 

Não há, enfim, impedimento a eventual evolução da jurisprudência estabelecida no âmbito 

dos tribunais de superposição decorrente da aceitação do juízo antecipado de mérito a cargo 

das presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação. 

 

2.4 ANTECEDENTES AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

2.4.1 A interposição dos recursos especial e extraordinário 

 

Como regra geral, os recursos especial e extraordinário são interpostos, 

diretamente e por petição escrita, perante os tribunais de apelação, aos quais compete, como 

já visto, realizar o juízo delegado de admissibilidade desses recursos. Na medida em que 

cada recurso tem por destinatário órgão revisor distinto, impõe o art. 1029 do CPC que o 

especial e o extraordinário sejam interpostos em petições distintas, cada qual acompanhada 

por razões igualmente diferentes. Estabelece o mesmo dispositivo, ainda, que essas medidas 

sejam interpostas “perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido”, devendo-

se compreender que, em verdade, “recorrido” não é o tribunal de origem, mas sim o acórdão 

produzido por órgão interno previsto na estrutura regimental do tribunal de apelação, seja 

ele plenário ou fracionário (turma, seção especializada, câmara, grupo de câmaras ou órgão 

especial)135. A referência da lei à presidência e à vice-presidência dos tribunais federais e 

                                                           
específicos constitucionais do apelo extremo. Se interposto o apelo pela alínea ‘a’, o juízo de valor da 

Presidência do tribunal será dirigido à verificação da razoabilidade na afirmativa da contrariedade ou de 

negativa de vigência da lei federal e, se foi à evidência o caso, quanto à relevância da questão federal suscitada 

pelo recorrente. Não basta afirmar o recorrente que foi contrariada a lei federal; é necessário demonstrar tal 

contrariedade, e a triagem primeira deste pressuposto recursal é missão, da mais alta responsabilidade, confiada 

à Presidência dos tribunais, cuja tarefa não se deve limitar ao mero e padronizado encaminhamento dos recursos 

à Corte Superior.” (STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag n. 15.810/RS, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 23.06.1992, 

DJ 03.08.1992). 
135 É infeliz a opção legislativa pela expressão “tribunal recorrido”. A parte é o sujeito do recurso, pelo que se 

pode conceber a parte contra quem se interpõe o recurso como recorrida, ao passo que a decisão é o objeto do 

recurso, de modo que tampouco é impróprio referir-se à decisão recorrida. O tribunal não é sujeito nem objeto 

do recurso. Bem por isso, referindo-se à expressão utilizada pelo art. 1029 do CPC, já se afirmou, sem rodeios, 
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estaduais decorre do fato de que os regimentos internos dessas cortes, tradicionalmente, 

concentram nesses órgãos a competência interna corporis para realizar o juízo de 

admissibilidade dos recursos excepcionais, o que lhes confere a peculiar atribuição de 

funcionar como verdadeiros órgãos de ligação entre o próprio tribunal que compõem e as 

cortes nacionais136.  

A petição de interposição do recurso especial e do recurso extraordinário deve 

ser acompanhada, desde logo, das razões pelas quais o recorrente pretende a reforma ou a 

cassação do acórdão recorrido. Ainda segundo o art. 1029 do CPC, tem-se que as razões 

devem compreender a exposição do fato e do direito (inc. I); a demonstração do cabimento 

do recurso interposto (inc. II); e as razões do pedido de reforma ou de invalidação da 

decisão recorrida (inc. III)137.  

O recurso especial e o recurso extraordinário constituem recursos de 

fundamentação vinculada138, não sendo hígido o simples transplante para a via excepcional 

das razões alinhavadas quando da interposição de eventual apelação ou agravo. É mister, 

com efeito, a clara e inequívoca demonstração pelo recorrente da maneira pela qual o 

acórdão recorrido infringe a Constituição Federal (no caso do extraordinário) ou a lei federal 

(no caso do especial), com expressa menção, ademais, ao dispositivo constitucional ou legal 

havido como violado139. 

                                                           
que “a terminologia vulgar e inadequada deveria constranger o redator do dispositivo” (ASSIS, Araken de. 

Manual dos recursos, cit. p. 874). 
136 Devido à concentração nas presidências dos tribunais das atividades administrativas, orçamentárias e de 

representação, na atualidade são raros os tribunais que conferem a esses órgãos a incumbência da realização 

do juízo delegado de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial, sendo, na maioria das 

cortes, afetado esse juízo a uma ou até mais de uma vice-presidência, conforme o porte do tribunal. 
137 No recurso extraordinário, cumpre ainda ao recorrente demonstrar a existência de repercussão geral (CPC, 

art. 1035, § 2º), o que se fará em capítulo preliminar, formalmente destacado, sob pena de não conhecimento 

do recurso. Contrário a esse entendimento, cite-se o Enunciado n. 224 do Fórum Permanente de Processualistas 

Civis – FPPC, verbis: “A existência de repercussão geral terá de ser demonstrada de forma fundamentada, 

sendo dispensável sua alegação em preliminar ou em tópico específico”. Sobre o tema, vide nota n. 165, infra. 
138 “Nos recursos de fundamentação vinculada, o recorrente precisa invocar o erro indicado como relevante (ou 

algum deles, se há mais de um), para que o recurso caiba, e precisa demonstrar-lhe a efetiva ocorrência na 

espécie, para que o recurso proceda”. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 253. No 

mesmo sentido, ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, cit. p. 71-72; DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, 

Leonardo José Carneiro da. Curso..., cit. p. 97-98. 
139 A omissão do recorrente quanto ao dispositivo constitucional em que se escora o recurso extraordinário, 

dentre os casos previstos nos arts. 102, inc. III, “a”, “b”, “c”, e 121, § 3º, da Constituição Federal, enseja o não 

conhecimento do recurso pelo STF, o que constitui, para Barbosa Moreira, “excesso de formalismo 

(consagrado, assinale-se, no art. 321 do Regimento Interno), em desarmonia, além de tudo, com o princípio 

iura novit curia”. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 596) Menos condescendência 

revela o autor nos casos em que o recorrente deixa de apontar, no recurso extraordinário interposto com 

fundamento na alínea “a” do art. 102, inc. III, da Constituição Federal, a norma constitucional havida como 

ofendida, não sendo possível, ademais, extrair com clareza do arrazoado qual seria a norma violada, 

consignando-se que “absurdo seria deixar ao Tribunal o cuidado de perlustrar todo o texto da Lei Maior para 
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A apresentação da peça de interposição do recurso desacompanhada das razões 

que o amparam constitui vício quanto à regularidade formal da medida, que impede o 

conhecimento do recurso pelo órgão ad quem e, bem por isso, autoriza seja ele inadmitido 

pelo órgão a quo. É dizer: ocorrido o protocolo apenas da petição de interposição, tout court, 

não há direito subjetivo do recorrente a eventual intimação para apresentação das razões 

recursais. Não há, tampouco, direito de complementar razões apresentadas de maneira 

deficiente, não produzindo qualquer efeito jurídico adendos, acréscimos ou ratificações que 

sobrevenham às razões já apresentadas pelo recorrente, máxime em se cuidando de tentativa 

de depuração do teor dos fundamentos do recurso, tendente a modificar a qualidade jurídica 

do arrazoado140. 

Em previsão que a cada dia torna-se mais obsoleta ante a crescente tramitação 

de processos judiciais por meio de sistemas eletrônicos, cabe registrar que é lícito aos 

recorrentes utilizar-se de sistema de transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro 

similar para a prática de qualquer ato processual que dependa de petição escrita, o que inclui, 

por evidente, a peça que consubstancia o recurso extraordinário ou o recurso especial141. 

Adotado que seja o recurso tecnológico supracitado, considera-se tempestivo o recurso se os 

originais da peça forem submetidos a protocolo em até 5 (cinco) dias a partir da data 

estabelecida como dies ad quem do prazo de interposição142. 

 

2.4.2 A atribuição de efeito suspensivo 

 

                                                           
localizar a suposta violação.” (Idem, ibidem). Também assim para Araken de Assis (ASSIS, Araken de. Manual 

dos recursos, cit. p. 868). 
140 Reconhecemos, entretanto, a possibilidade de ser admitida a complementação das razões recursais quando 

a deficiência nelas constatada esteja circunscrita a aspectos formais, sem qualquer pretensão do recorrente à 

alteração substancial do conteúdo do recurso. Assim, devem produzir efeito jurídico e serem conhecidas 

petições tendentes à mera correção de erros materiais inseridos no corpo das razões do recurso especial ou do 

recurso extraordinário, ou mesmo petições que visem à substituição de documento ilegível inserido em 

processo eletrônico por defeito de digitalização. O conhecimento dessas peças retificadoras pela instância de 

origem põe-se em sintonia com o comando do art. 1029, § 3º, do CPC, que autoriza o STF e o STJ a 

“desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave”. 
141 Trata-se de previsão contida no art. 1º da Lei n. 9.800, de 26.05.1999. 
142 Idem, art. 2º, caput. Nesse caso, a tempestividade é aferida a partir da data de protocolo da petição original 

na secretaria do tribunal, e não pela data de sua postagem nos Correios (STF, Segunda Turma, AI n. 

490.561/RS-AgR-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 09.09.2008, DJe 03.10.2008; STF, Primeira Turma, AI n. 

689.180/SP-AgR-AgR-ED, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 15.09.2009, DJe 23.10.2009). 
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Os recursos especial e extraordinário não têm, em regra143, efeito suspensivo, de 

modo que a simples interposição deles não obsta a que o acórdão recorrido produza, desde 

logo, efeitos jurídicos, autorizando-se, destarte, o cumprimento provisório do julgado, na 

forma dos arts. 520 a 522 do CPC. Todavia, presentes circunstâncias excepcionais, 

consistentes na plausibilidade da tese jurídica assentada no recurso excepcional e o risco 

iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, admite-se a atribuição de efeito 

suspensivo a esses recursos por decisão judicial, o que revela, em si, uma decisão de 

antecipação da tutela recursal144. Pode-se dizer, então, que a regra geral do artigo 995, 

parágrafo único, do CPC, que autoriza a suspensão ope judicis da eficácia de qualquer 

decisão recorrida, aplica-se também ao recurso especial e ao extraordinário.  

Sendo, como é, da competência dos tribunais superiores proceder ao julgamento 

definitivo do mérito dos recursos excepcionais, deveria caber àquelas Cortes, com 

exclusividade, analisar requerimentos de antecipação da tutela recursal por meio da 

atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pela parte que recorre pela via especial 

ou extraordinária. Note-se, no ponto, que esse entendimento se coloca prima facie em 

sintonia ao quanto disposto no precitado artigo 995, parágrafo único, do CPC, que veicula a 

autorização para a atribuição de efeito suspensivo a recurso “por decisão do relator”. 

Entretanto, tem-se, na espécie, que se atentar para a peculiaridade de que os 

recursos especial e extraordinário, conforme já frisado, são interpostos perante os tribunais 

de apelação, somente ocorrendo a remessa deles para o exame das cortes superiores após a 

realização do juízo de admissibilidade pelo órgão a quo. Por conta disso, o Supremo Tribunal 

Federal vem de reconhecer, em jurisprudência há muito sedimentada145, que não é cabível o 

                                                           
143 O art. 542, § 2º, do CPC/73 e o art. 27, § 2º, da Lei n. 8.038/90, eram expressos ao estabelecer que “os 

recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo”, com o que se pretendia acentuar que 

tais recursos não teriam efeito suspensivo. A previsão, contudo, não escapara à crítica doutrinária, mormente 

porque “afirmar o efeito devolutivo não implica, por si só, negar o suspensivo: um não é o contrário do outro, 

nem aquele é incompatível com este” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., p. 600). O 

CPC/2015 revogou ambos os dispositivos, mas continua em vigor a previsão de que tais recursos não têm efeito 

suspensivo ex vi legis, à luz do art. 1029, § 5º, do CPC. Excepcionalmente, porém, a lei atribui efeito suspensivo 

ao recurso especial e ao recurso extraordinário, o que ocorre quando interpostos para impugnar acórdão por 

meio do qual tenha sido julgado o mérito de incidente de resolução de demandas repetitivas, presumindo-se 

ainda, à luz da eficácia ultra partes e do efeito vinculante do provimento jurisdicional produzido nesse 

incidente, a repercussão geral da matéria (CPC, art. 987, § 1º). 
144 Nesse sentido, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni, para quem “o pedido de concessão de efeito 

suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal” (MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev. atual. 

e ampl. São Paulo: RT, 2016. p. 1055).  
145 “Não se conhece do pedido de medida cautelar pleiteando efeito suspensivo para recurso extraordinário 

sequer admitido, ainda, na origem.” (STF, Pet n. 150/SP, Pleno, Rel. Min. Francisco Rezek, j. 18.09.1985, DJ 

11.10.1985). Ou ainda: “Medida cautelar objetivando efeito suspensivo a recurso extraordinário. O Supremo 
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ajuizamento de medida cautelar inominada para que o próprio Supremo venha a atribuir 

efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não apreciado na origem, pois a admissão 

do recurso pelo órgão a quo seria pressuposto necessário para o conhecimento do 

extraordinário, e, por extensão, para conhecimento, pelo Supremo, de pleito de natureza 

cautelar, que visasse unicamente a lhe atribuir eficácia suspensiva do acórdão recorrido146. 

Além disso, eventual atribuição, pelo STF, de efeito suspensivo ao recurso extraordinário 

apenas interposto, mas ainda não submetido ao crivo de admissibilidade do tribunal a quo, 

criaria uma situação jurídica paradoxal, haja vista que o Supremo, para atribuir efeito 

suspensivo ao extraordinário, haveria de reconhecer a plausibilidade jurídica da tese nele 

veiculada – leia-se: a probabilidade de provimento do recurso, requisito assentado no artigo 

995, parágrafo único, do CPC –, com o que estaria completamente subtraída a liberdade 

decisória do tribunal local, que, sob pena de desobediência do quanto já decidido por órgão 

judiciário de superior hierarquia, haveria de proferir decisão em um inexorável sentido, pela 

admissão do recurso já tido como plausível pela instância superior. 

Ocorre que conviveu durante anos, ombreada a tal interpretação, uma outra 

também emanada do STF, por meio da qual se afirmava que o juízo de admissibilidade 

delegado aos tribunais de apelação limitava-se à verificação dos requisitos genéricos e 

específicos de recorribilidade, pelo que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso 

extraordinário não se inseriria nos limites jurídico-processuais da atuação jurisdicional do 

tribunal de origem147. A conjugação de ambas as orientações do STF findava por criar um 

                                                           
Tribunal não concede cautelar antes da admissão de recurso de sua competência”. (STF, Pet n. 212/RJ, Pleno, 

Rel. Min. Carlos Madeira, j. 09.06.1988, DJ 01.07.1988). No mesmo sentido: STF. Pet n. 514/RJ, Primeira 

Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 24.09.1991, DJ 11.10.1991; STF. Pet n. 1.189-AgR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Moreira Alves, j. 29.10.1996, DJ 06.12.1996. 
146 Esse entendimento foi seguido pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo-se a competência dessa 

Corte Superior para conhecer de medida cautelar incidental tendente a atribuir efeito suspensivo a recursos 

especiais somente quando já admitidos na origem. Nesse sentido, já se decidira que “a jurisprudência que se 

cristalizou no STJ é no sentido da impossibilidade de conceder efeito suspensivo a recurso especial ainda não 

admitido na instância de origem, convolando a cautelar em processo autônomo à desconsideração de expressa 

regra legal” (STJ, AgRg na MC n. 792/PE, Primeira Turma, Rel. para o acórdão Min. Demócrito Reinaldo, j. 

28.08.1997, DJ 23.03.1998). No mesmo sentido: STJ. REsp n. 3.534/GO-MC, Segunda Turma, Rel. Min. 

Américo Luz, j. 27.06.1990, DJ 20.08.1990, p. 7952; STJ. Pet n. 225/RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, j. 03.12.1991, DJ 24.02.1992, p. 1870; STJ. MC n. 404/PA, Sexta Turma, Rel. Min. 

Vicente Leal, j. 10.09.1996, DJ 07.10.1996, p. 37684). Contrariamente, reconhecendo a competência do STJ 

mesmo antes da realização do juízo de admissibilidade pelo tribunal a quo: STJ, MC n. 136/SP, Primeira 

Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03.05.1995, DJ 29.05.1995, p. 15476; STJ. MC n. 656/RS, Quarta 

Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 18.12.1996, DJ 22.04.1997, p. 14428. 
147 STF, Pleno, Rcl n. 416-3, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.12.1992, DJ 26.02.1993. Afirmou, ainda, o 

Supremo Tribunal Federal no precedente supracitado, verbis: “Age ‘ultra vires’, com evidente excesso no 

desempenho de sua competência monocrática, o Presidente do Tribunal inferior que, ao formular juízo positivo 

de admissibilidade, vem a outorgar, ao arrepio da lei, efeito suspensivo a recurso extraordinário, interferindo, 
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impasse jurídico intransponível, pois que a jurisdição do Supremo somente se inauguraria 

pela admissão do extraordinário, ao mesmo tempo em que era negada ao tribunal a quo 

competência para conceder efeito suspensivo a recurso ainda não submetido ao juízo 

delegado de admissibilidade. É dizer: mantidos esses entendimentos, dava-se um insólito 

non liquet, não havendo autoridade judiciária competente para apreciar requerimento de 

atribuição de efeito suspensivo a recurso excepcional no período – por vezes, extenso – que 

mediava a interposição do recurso e a prolação de uma decisão pela sua admissão ao tribunal 

superior competente. 

A matéria ganhou novos contornos, então, a partir da superação (overruling) do 

entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da estreiteza da competência delegada 

aos tribunais de apelação. Com efeito, a partir do julgamento de questão de ordem na Petição 

n. 1.872/RS, o STF evoluiu quanto a seu posicionamento anterior e reconheceu que o juízo 

de admissibilidade delegado aos tribunais de origem compreendia, também, o poder-dever 

de decidir requerimentos incidentais, notadamente os de atribuição de efeito suspensivo ao 

recurso extraordinário já interposto e ainda não objeto de uma fundamentada decisão pela 

sua admissão148.  

Sepultando em definitivo divergências jurisprudenciais, cuidou-se de editar 

enunciados gerais de modo a aclarar que o juízo de admissibilidade na origem é o marco 

inaugural da competência do Supremo Tribunal Federal para conhecer de requerimentos de 

efeito suspensivo a recursos extraordinários, cabendo ao tribunal a quo decidi-los enquanto 

ainda pendente o exame de admissibilidade do recurso149.  

                                                           
desse modo, em domínio juridicamente reservado, com exclusividade absoluta, à atividade processual do 

Supremo Tribunal Federal”. 
148 Extrai-se da ementa do julgado o que segue, verbis: “(...) A impossibilidade de esta Corte deferir pedido de 

liminar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não admitido permite que, entre a interposição 

desse recurso e a prolação desse juízo de admissibilidade, não haja autoridade ou órgão judiciários que, por 

força de dispositivo legal, tenha competência para o exame de liminar dessa natureza. Para suprir essa lacuna 

que pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação em casos em que é relevante a fundamentação 

jurídica do recurso extraordinário, seria de atribuir-se ao Presidente do Tribunal ‘a quo’, que é competente para 

examinar sua admissibilidade, competência para conceder, ou não, tal liminar, e, se a concedesse, essa 

concessão vigoraria, se o recurso extraordinário viesse a ser admitido, até que essa Corte a ratificasse, ou não. 

Essa solução não encontra óbice em que, assim, haveria invasão na competência deste Supremo Tribunal, certo 

que, antes da admissão do recurso extraordinário e por causa do sistema do juízo dessa admissibilidade, não é 

possível a ele decidir esse pedido de liminar”. (STF, Primeira Turma, Petição n. 1.872-9/RS, Rel. Min. Moreira 

Alves, j. 07.12.1999, DJ 14.04.2000). 
149 Assim o teor da Súmula n. 634 do STF, verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder 

medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de 

admissibilidade na origem”, enunciado que se complementa pelo teor da Súmula n. 635 do STF, verbis: “Cabe 

ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda 

pendente do seu juízo de admissibilidade”. 
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Esse entendimento jurisprudencial, expansivo no tocante à compreensão do 

alcance do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais delegado às instâncias de 

origem150, findou por ser incorporado à legislação por meio do atual Código de Processo 

Civil. Neste, com efeito, fez-se expressa previsão acerca da divisão funcional da 

competência jurisdicional para se outorgar efeito suspensivo aos recursos especial e 

extraordinário, mantendo-se a publicação da decisão de admissão do recurso excepcional 

como sendo o marco determinante para o exaurimento da competência do tribunal a quo – 

inaugurada pelo ato de interposição desse mesmo recurso – e para o despertar da 

competência atribuída aos tribunais superiores (CPC, art. 1029, § 5º).  

A incorporação, no Código de Processo Civil, de previsão expressa de 

competência para os tribunais de origem para se atribuir efeito suspensivo aos recursos 

especial e extraordinário não resolve, entretanto, questões processuais relevantes que se 

colocam imbricadas a esse tema. Nesse diapasão, quid iuris se o tribunal local, analisando o 

recurso excepcional, convencer-se acerca da edição de um juízo negativo de 

admissibilidade? 

A questão é tormentosa à constatação de que o art. 1029, § 5º, inc. I, do CPC 

fixa a competência dos tribunais locais e dos tribunais superiores para atribuir efeito 

suspensivo aos recursos excepcionais a partir de um marco processual, a princípio, 

indefinido, pois qualificado pelo conteúdo do ato a ser editado. É dizer: pela literalidade do 

dispositivo legal supracitado, tem-se que a competência do STF e do STJ para atribuir efeito 

suspensivo aos recursos que lhes cabe julgar somente é inaugurada pela publicação da 

decisão de admissão do extraordinário ou do especial, de modo que, a contrario sensu, sendo 

publicada decisão de inadmissão desses recursos, não seriam ainda competentes os tribunais 

superiores, ocorrendo uma espécie de prorrogação da competência dos tribunais locais. Essa 

prorrogação de competência, não prevista às claras na lei, somente cessaria, então, pelo 

provimento do agravo de inadmissão que fosse interposto pelo recorrente para viabilizar, ao 

cabo, o conhecimento do extraordinário ou do especial pelo tribunal ad quem. Diversos 

julgados do Supremo Tribunal Federal, ademais, robustecem o entendimento acima 

explicitado, pois afirmam categoricamente que a “jurisdição cautelar” daquele tribunal não 

                                                           
150 Note-se o elastecimento jurisprudencial da delegação conferida ao tribunal a quo para o exame do recurso 

excepcional, algo de que cuidamos ao tratar do juízo antecipado de mérito desse recurso pelo órgão de origem 

para fins de inadmissão da medida (item, 2.3.5, supra). Ambas as situações, ademais, ensejam exame delegado 

acerca da plausibilidade do recurso, ora para lhe atribuir efeito suspensivo, ora para se decretar a sua admissão 

ou inadmissão para a instância superior. 
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é inaugurada pela interposição do agravo de inadmissão, senão somente pelo provimento 

desse recurso151. 

Não tem razão de ser, a nosso ver, essa sibilina hipótese de prorrogação da 

competência jurisdicional dos tribunais de apelação, havendo de ser interpretado o art. 1029, 

§ 5º, inc. I, do CPC de maneira extensiva, a fim de reconhecer a competência dos tribunais 

superiores para conhecer de pedidos de efeito suspensivo ainda quando proferida, na origem, 

decisão pela inadmissão do recurso excepcional, contanto que comprovada a simples 

interposição do agravo de inadmissão para desafiá-la. 

Não há sentido, com efeito, em se fixar nos órgãos judiciários locais a 

competência para conhecer de pedido de efeito suspensivo no período que medeia a 

publicação da decisão de inadmissão do recurso extraordinário ou do recurso especial e o 

provimento do agravo tirado da referida decisão. Fosse assim, a coerência imporia aos 

tribunais locais indeferir todos os requerimentos de atribuição de efeito suspensivo que lhes 

fossem dirigidos, já que, vindo de se manifestar o órgão a quo por meio de um juízo negativo 

de admissibilidade, assentou-se ali que o recurso excepcional não teria aptidão para ser 

conhecido pelo tribunal superior, ou, se conhecido, que não seriam boas as chances de que 

o recurso fosse provido pela instância ad quem, de modo que não haveria sentido algum em 

outorgar a esse mesmo recurso, após um categórico juízo quanto à sua imprestabilidade, 

eficácia suspensiva dos efeitos do acórdão recorrido. Afirmar, portanto, a competência dos 

tribunais locais para conhecer de pedidos de efeito suspensivo mesmo após a edição de um 

decreto de inadmissão de recurso extraordinário ou especial confere ao postulante da medida 

uma ferramenta processual inócua, destinada irremediavelmente ao insucesso152. 

A manutenção desse entendimento, ademais, levaria a situações concretas 

realmente insólitas, pois não raro o dano irreparável ou de difícil reparação exsurgirá em 

momento no qual a causa já terá sido remetida ao tribunal superior competente para o 

julgamento do agravo de inadmissão interposto nos próprios autos do processo, na forma do 

art. 1042 do CPC. Sustentar, então, que a competência cautelar dos tribunais superiores 

                                                           
151 “Tendo sido negativo o primeiro juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra o 

acórdão prolatado pelo Tribunal ‘a quo’, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente se inicia, 

em regra, com o provimento do agravo interposto com o fim de afastar sua inadmissão”. (STF, AC n. 

3.311/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.03.2013, DJe 08.04.2013). No mesmo 

sentido: STF. AC n. 2.160/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 06.10.2009, DJe 28.10.2009; 

STF. AC n. 510/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 14.02.2006, DJ 05.05.2006; STF. AC n. 

653/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 07.03.2006, DJ 12.05.2006; STF. AC n. 831/RS-

AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.10.2005, DJ 11.11.2005. 
152 Assim também para Araken de Assis (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 857-858), que vê a 

situação posta como “mal resolvida”. 
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somente se iniciaria pelo provimento desse agravo é sujeitar o recorrente a formular o pedido 

de efeito suspensivo perante o tribunal de origem mesmo estando os autos já em posse do 

tribunal ad quem e com ministro relator já sorteado, a quem competirá, então, a fortiori, 

determinar a devolução do processo para o enfrentamento do pedido incidentalmente 

formulado, para o qual não se tem como inaugurada a competência do tribunal superior. Se 

não for assim, haverá a parte de promover a formação de autos apartados, a serem 

submetidos ao crivo do tribunal local para decidir unicamente o pedido de efeito suspensivo 

de um recurso excepcional que ali não mais transita, cuja decisão somente poderá ser revista 

pelo tribunal superior se e quando provido o agravo. 

Esse arranjo processual, notabilizado por marchas e contramarchas, por certo, 

não atende aos anseios de efetividade e de celeridade da prestação jurisdicional, outorgando-

se aos recorrentes, em verdade, um instrumental a um só tempo inócuo e tumultuário do 

andamento da causa, propenso a esvaziar o resultado útil do processo e a provocar o 

perecimento de direitos153. Esse entendimento, por fim, potencializa o risco de ferimento à 

credibilidade do sistema judiciário, pois fomenta uma indefensável negativa de jurisdição, 

já que o órgão a quo, tendo realizado o juízo negativo de admissibilidade do recurso 

excepcional, haverá de não conhecer de pedido de efeito suspensivo que lhe seja 

superveniente, tendo por premissa de raciocínio o esgotamento de sua atividade 

jurisdicional, remetendo o interessado pela medida antecipatória à jurisdição 

extraordinária154; o tribunal superior, por sua vez, poderá recusar-se a conhecer do pedido, 

sustentando o entendimento que ora se está a refutar, ou seja, de que a competência da 

instância superior se inaugura somente quando do provimento do agravo de inadmissão. 

É de rigor, portanto, assentar que a melhor exegese está em se superar o 

entendimento jurisprudencial de que a admissão do recurso por meio de um juízo positivo 

                                                           
153 Conforme leciona Antonio Carlos Marcato, é necessário ao Estado conferir ao interessado uma tutela 

jurisdicional efetiva, “até porque, vedando ele a realização da justiça pelo particular e assumindo, 

correlatamente, o poder-dever de prestá-la por meio do devido processo legal, de modo algum se justifica, 

principalmente do ponto de vista do destinatário da tutela, resultado que não atenda ao seu reclamo.” 

(MARCATO, Antonio Carlos. Ação monitória. In: BEDAQUE, José Roberto dos Santos; YARSHELL, 

Flávio; SICA, Heitor Vitor Mendonça (coords.). Estudos de direito processual civil em homenagem ao 

professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 24). 
154 Essa hipótese está longe de ser cerebrina, já tendo o STJ decidido que “após o momento em que realizado 

o exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário, resta exaurida a competência desta Corte Superior para 

o julgamento da causa e de seus respectivos incidentes” (STJ. AgRg na MC n. 22.807/RJ, Quarta Turma, Rel. 

Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 09.09.2014, DJe 18.09.2014). No mesmo sentido, já se decidiu que “proferido 

o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, encerra-se a prestação jurisdicional do Superior Tribunal 

de Justiça” (STJ, REsp n. 961.601/MG-RE-AgR, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 02.08.2010, DJe 

23.08.2010). 
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de admissibilidade na origem constitui pressuposto processual necessário para o 

conhecimento, pelos tribunais superiores, de medida antecipatória de atribuição de efeito 

suspensivo ao recurso extraordinário ou ao recurso especial, pois a admissão – e somente 

ela – fixaria a competência jurisdicional daqueles tribunais. A admissão é requisito relevante 

– mas, ainda assim, dispensável – para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, pois 

revela que o recurso tem aptidão para ser provido, mas deve ser indiferente para fins de 

inauguração da competência dos tribunais superiores para conhecer de pedidos desse jaez. 

Para conhecer deles, basta a realização do juízo de admissibilidade pelo tribunal a quo, venha 

a decisão para admitir ou para inadmitir o especial ou o extraordinário, bastando, nesse 

último caso, a interposição do agravo de inadmissão155. 

Vale frisar, por oportuno, que o próprio Supremo Tribunal Federal estabelece 

exceções à jurisprudência assentada, admitindo o deferimento – e, logo, o conhecimento – 

de medida cautelar de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando patentes a 

plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano irreparável, ainda que o recurso 

extraordinário tenha sido objeto de juízo negativo de admissibilidade na origem e o agravo, 

já interposto, esteja ainda pendente de julgamento156. Esses casos, ditos excepcionais, 

revelam, em verdade, a incongruência jurídica que há em se manter o posicionamento de 

que a competência da Corte se inaugura apenas quando do provimento do agravo, deixando 

o recorrente ao desamparo de uma medida efetiva, apta a proteger direitos substanciais no 

extenso percurso que há entre a interposição do agravo na instância a quo e o seu julgamento 

pelo tribunal ad quem. 

A competência do Supremo para conhecer de pedido de atribuição de efeito 

suspensivo a extraordinário, enfim, não pode transigir com casuísmos ou investigações 

quanto ao mérito do quanto se pede: deve exsurgir sempre e necessariamente da simples 

interposição do agravo de inadmissão, não cabendo admitir que a competência se afirme ou 

                                                           
155 Parece ser essa, também, a opinião de Humberto Theodoro Júnior (THEODORO JÚNIOR, Humberto. 

Curso de direito processual civil. vol. I. 54. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 704, nota 223), que não faz 

distinção quanto à competência a partir da natureza da decisão proferida pelo tribunal local. Segundo o autor, 

essa competência é transitória “e cessa tão logo seja concluído o juízo de admissibilidade do recurso 

extraordinário. Daí em diante, mesmo que o processo não tenha ainda subido, a medida cautelar terá de ser 

pleiteada perante o STF.”  
156 STF. Pet n. 6.583/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05.05.2017, DJe 26.05.2017; STF. 

AC n. 1.713/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.03.2008, DJe 18.04.2008; STF. AC n. 

1.550/RO, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.02.2007, DJ 18.05.2007. Neste último caso, anote-

se que houve profícuo debate entre os Ministros durante o julgamento, tendo o Min. Cezar Peluso alertado para 

a modificação da jurisprudência da Suprema Corte que o caso encerrava (verbis: “É preciso que o Tribunal 

assuma conscientemente a postura de que, nesses casos, passamos a assumir a jurisdição e, portanto, a conhecer 

de ações cautelares que antes não conhecíamos.”). 
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se recuse à luz destas ou daquelas excepcionalidades, destes ou daqueles fundamentos 

plausíveis, pois tantos estes quanto aquelas somente podem ser qualificados como tal depois 

de examinados, e, portanto, conhecidos, para o que há de haver, sempre, o pressuposto da 

competência jurisdicional. O deferimento da suspensão, este sim, ocorrerá conforme as 

circunstâncias do caso concreto, aferindo-se o fumus boni iuris e o periculum in mora 

sustentados pelo requerente da medida, sendo a prévia admissão do recurso pelo tribunal de 

origem não mais do que um elemento indiciário da plausibilidade do direito invocado pelo 

postulante da providência antecipatória. 

  

2.4.3 A concessão de tutelas diversas 

 

O exame do art. 1029, § 5º, do CPC deixa clara a competência delegada aos 

tribunais federais e estaduais para a outorga de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou 

a recurso especial eventualmente interpostos, respeitadas as balizas competenciais acima 

esmiuçadas. Trata-se de delegação de poder, portanto, para sustar temporariamente a eficácia 

do acórdão recorrido, em verdadeira antecipação de efeitos da tutela recursal pretendida, ou, 

na forma do art. 294, parágrafo único, do CPC, em concessão de tutela de urgência, de 

natureza provisória, antecipada e incidental.  

Sendo a outorga de efeito suspensivo ao recurso excepcional medida 

antecipatória por meio da qual se concede uma tutela de urgência a partir de delegação de 

competência aos tribunais de apelação enquanto não ocorrido o juízo de admissibilidade do 

recurso, temos que outras tantas medidas antecipatórias poderão ser concedidas por esses 

mesmos tribunais durante o iter que há entre a interposição do recurso e a submissão dele ao 

crivo da admissibilidade, desde que tais medidas apresentem a mesma natureza jurídica. 

Noutras palavras, tem-se que é lícito ao recorrente requerer ao tribunal a quo tutela de 

urgência consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso excepcional interposto, 

enquanto não realizado o juízo de admissibilidade deste, mas a expressa menção ao efeito 

suspensivo constante do art. 1029, § 5º, do CPC não subtrai do recorrente o direito de 

requerer outras tantas tutelas de urgência diversas da suspensão da eficácia do acórdão 

recorrido. 

É que a referência ao efeito suspensivo constante da lei traz em si um pressuposto 

lógico: o recurso excepcional estará a impugnar acórdão que veicula comandos aptos a 

alterar a relação jurídica entre as partes, criando, modificando ou extinguindo direitos ou 

obrigações entre elas. Nem sempre, contudo, os acórdãos conterão tais comandos, tal como 
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se dá, por certo, nos casos em que o decisum afirma a improcedência do pedido deduzido na 

petição inicial. Nesse caso, é frustrada a expectativa do autor de obter a mencionada alteração 

da relação jurídica mantida com o réu, perenizando-se o status quo anterior à propositura da 

ação. 

Não há sentido, portanto, em restringir à concessão de efeito suspensivo o tipo 

de provimento que é lícito ao recorrente requerer no período entre a interposição do recurso 

extraordinário ou do recurso especial e a submissão destes ao crivo da admissibilidade. Se o 

acórdão contiver comandos que, alterando a relação jurídica entre as partes, trarão prejuízo 

ao recorrente, dá-se a exata conformação à hipótese do art. 1029, § 5º, do CPC, sendo para 

ele suficiente fiar-se na literalidade da norma para postular a tutela de urgência consistente 

na outorga de efeito suspensivo ao recurso, a qual, deferida, impedirá que o acórdão produza 

os efeitos que lhe são ínsitos, ao menos até o exame do recurso pela instância superior. Se a 

atribuição de efeito suspensivo ao recurso excepcional, por outro lado, revelar-se 

providência inócua, desprovida de efetividade, nada obsta a que o art. 1029, § 5º, do CPC 

seja aplicado de maneira conjugada à regra geral do art. 297, caput, do mesmo código, 

concedendo-se ao recorrente a tutela provisória de urgência que seja adequada e suficiente 

para se evitar o dano ou o perecimento de direito alegado157. 

As tutelas provisórias de urgência que o art. 1029, § 5º, do CPC autoriza que 

sejam concedidas pelos tribunais de apelação no período corrente entre a interposição dos 

recursos excepcionais e a realização do juízo de admissibilidade não estão restritas, ademais, 

àquelas de natureza antecipatória, sendo lícito, a nosso ver, a outorga de tutelas de natureza 

puramente cautelar, tais como a substituição, ampliação ou redução de garantias, a alteração 

de bem penhorado por outro de igual ou maior valor, ou a alienação antecipada de bens 

constritos sujeitos a depreciação ou deterioração. Não há empeço, além disso, a que a tutela 

                                                           
157 Tome-se, como exemplo, pedido formulado por contribuinte com vistas à compensação ou à repetição de 

indébito tributário, cumulado com pedido declaratório da inexistência de relação jurídica que obrigue o autor 

a recolhimentos futuros da exação impugnada. Proferido acórdão declaratório da improcedência dos pedidos, 

não há alteração jurídica na relação tributária havida entre o contribuinte e o Fisco, de modo que a atribuição 

de efeito suspensivo ao recurso extraordinário ou ao recurso especial constituiria tutela insatisfatória dos 

interesses do autor-recorrente. Não há, enfim, comandos a serem suspensos por conta da prolação do acórdão 

recorrido, que em nada alterou a relação jurídica das partes preexistente à demanda. A tutela de urgência efetiva 

e adequada, portanto, não pode ser suspensiva da eficácia da decisão anterior, pois não há o que subtrair dela, 

que em nada altera a relação entre as partes preexistente ao litígio. A tutela deverá ser, então, aditiva, trazendo 

a lume efeitos jurídicos não contidos no acórdão recorrido, tais como, no exemplo citado, a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário vincendo, desde que constatado que o pedido inicial se põe em sintonia com 

o entendimento sedimentado pelas instâncias superiores (plausibilidade do direito), havendo, ainda, risco 

concreto de perecimento de direitos ou de ocorrência de danos irreparáveis em caso de indeferimento da medida 

antecipatória. 
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provisória de urgência seja requerida pelo recorrido, seja ela de natureza antecipada ou 

cautelar. Nesse caso, não haverá, por óbvio, interesse em se atribuir efeito suspensivo ao 

recurso da parte contrária, mas cabe interpretar-se extensivamente o art. 1029, § 5º, do CPC 

para o fim de reconhecer a possibilidade de o recorrido pleitear a antecipação de efeitos que 

decorreriam do trânsito em julgado do acórdão impugnado, máxime em não havendo, ex 

lege, efeito suspensivo por conta apenas da interposição do recurso excepcional pela parte 

contrária. É curial, de toda sorte, a demonstração dos requisitos da plausibilidade jurídica 

(probabilidade do direito) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação158, sem o 

que a medida haverá de ser indeferida, restando ao interessado promover o cumprimento 

provisório do acórdão perante o juízo competente, na forma dos arts. 520 a 522 do CPC, o 

qual dispensa a comprovação do periculum in mora. 

 

2.4.4 A recorribilidade das decisões 

 

Cabe discorrer, ainda que brevemente, sobre a recorribilidade das decisões dos 

tribunais federais ou estaduais proferidas a partir de requerimentos formulados com 

fundamento legal no art. 1029, § 5º, III, do CPC, anteriores, portanto, à realização do juízo 

de admissibilidade do recurso excepcional interposto. 

O conteúdo decisório desses atos processuais é manifesto, pois têm aptidão para 

alterar substancialmente a posição jurídica das partes em litígio, não se limitando, pois, à 

veiculação de comando tendente apenas a impulsar o procedimento. Não se trata, enfim, de 

simples despachos, pelo que não se lhes aplica a regra do art. 1001 do CPC. 

Afirmar-se a natureza jurídica de decisão interlocutória para tais 

pronunciamentos não implica dizer, a fortiori, que sejam tais atos passíveis de impugnação 

por meio de recurso. Conforme já destacado quando em apreço a decisão de admissão de 

                                                           
158 São comuns, no cotidiano forense, acórdãos de tribunais regionais federais que, reformando sentença de 

improcedência do pedido, reconhecem pela vez primeira o direito do autor da demanda a um determinado 

benefício previdenciário. Nesses casos, no próprio acórdão em que reconhecido o direito concede-se, em 

capítulo decisório próprio, a tutela de urgência de natureza antecipada, determinando-se ao Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS) – réu nessas ações – a imediata implantação do benefício em favor do segurado-autor. 

De todo modo, dado que não tenha havido, até então, requerimento de tutela antecipada de urgência pelo autor, 

temos que eventual interposição de recurso extraordinário ou recurso especial pelo INSS não impedirá que o 

autor, então recorrido, requeira perante a presidência ou a vice-presidência do tribunal, com fundamento no 

art. 1029, § 5º, III, do CPC, o deferimento da tutela antecipada, uma vez demonstrada a improbabilidade de 

êxito da autarquia nos recursos por ela interpostos (plausibilidade do direito) e o risco de dano irreparável em 

detrimento do segurado, que se verá privado de verba de caráter alimentar até o julgamento do recurso pelo 

tribunal superior competente.  
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recurso extraordinário ou recurso especial, o sistema processual brasileiro tem por 

característica a recorribilidade das interlocutórias, mas isso não significa que todas as 

decisões dessa natureza sejam recorríveis159. 

No caso das decisões proferidas pelas presidências ou vice-presidências dos 

tribunais de apelação com fundamento na regra de competência do art. 1029, § 5º, III, do 

CPC, sejam elas as de outorga ou denegação de efeito suspensivo a recurso extraordinário 

ou especial, sejam elas as decisões concessivas ou denegatórias de outra medida em tutela 

de urgência, cautelar ou antecipada, certo é que o Código de Processo Civil não estabeleceu, 

expressamente, o cabimento de qualquer recurso, o que autorizaria, em princípio, sustentar 

que tais decisões interlocutórias seriam irrecorríveis.  

O legislador processual, com efeito, estabeleceu os recursos cabíveis das 

decisões proferidas pelos tribunais a quo após a interposição do recurso extraordinário e do 

recurso especial. Assim, para a decisão que, em juízo negativo de admissibilidade, inadmite 

o recurso excepcional, tem-se a previsão expressa do cabimento do agravo de inadmissão, 

tal qual previsto nos arts. 1030, § 1º e 1042 do CPC; do mesmo modo, para a decisão que, 

em juízo de adstrição da questão de direito versada no recurso a precedente vinculante, nega 

seguimento a recurso extraordinário ou especial, dispõe-se textualmente acerca do 

cabimento do agravo de adstrição, tipificado no art. 1030, § 2º, do CPC. A decisão de 

sobrestamento do recurso, também ela interlocutória e calcada no art. 1030, inc. III, do CPC, 

submete-se expressamente a impugnação por agravo interno, na forma do citado art. 1030, 

                                                           
159 Há uma série de pronunciamentos judiciais que assumem as galas de decisões interlocutórias, e, nada 

obstante, são irrecorríveis por expressa previsão legal. Assim, v.g., a decisão que admite ou inadmite, em 

qualquer processo, a participação de pessoa natural ou jurídica na condição de amicus curiae (CPC, art. 138), 

inclusive no incidente de arguição de inconstitucionalidade (CPC, art. 950, § 3º); a decisão que, conhecendo 

de recurso, releva a pena de deserção, uma vez comprovado pelo recorrente justo impedimento ao recolhimento 

integral e opportuno tempore do preparo (CPC, art. 1007, § 6º); a decisão do relator, no âmbito do Superior 

Tribunal de Justiça, que considera o recurso extraordinário prejudicial ao julgamento do recurso especial, 

determinando a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1031, § 2º), e bem assim a 

decisão do relator do recurso extraordinário que rejeite a prejudicialidade supracitada, determinando a 

restituição dos autos para o STJ (CPC, art. 1031, § 3º); por fim, a decisão do Supremo Tribunal Federal que, 

não conhecendo do recurso extraordinário, declara da ausência de repercussão geral da matéria nele versada 

(CPC, art. 1035, caput). Além de todas essas hipóteses expressamente estabelecidas na lei processual como 

irrecorríveis, vale lembrar que o atual CPC prestigiou um sistema híbrido de recorribilidade das decisões 

interlocutórias, em que algumas são declaradas recorríveis, em numerus clausus, pela via do agravo de 

instrumento (CPC, art. 1015), ao passo que as demais não se submetem a recurso imediato – e, bem por isso, 

sua impugnação não se sujeita à preclusão temporal –, podendo ser revistas pelo órgão ad quem se a tanto 

provocado quando da interposição do recurso contra a sentença proferida no processo. O elenco de decisões 

interlocutórias sujeitas a imediato recurso, como sabido, vem sendo elastecido pela jurisprudência, 

notadamente a partir do julgamento de recurso especial repetitivo pelo STJ (Tema n. 988, REsp n. 

1.696.396/MT, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018), a partir do qual restou consagrada a seguinte 

tese jurídica vinculante, verbis: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a 

interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento 

da questão no recurso de apelação”. 
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§ 2º, do CPC. Em contrapartida, não há previsão expressa de cabimento de recurso para as 

decisões de admissão do recurso especial ou do extraordinário para julgamento pelo tribunal 

superior competente, as quais, como já visto, são tidas como irrecorríveis. O silêncio da lei, 

portanto, poderia indicar que não há via impugnativa para a decisão proferida pelo tribunal 

a quo decorrente do exercício da competência estampada no art. 1029, § 5º, III, do CPC. 

Não nos parece, porém, que haja similitude entre a hipótese de irrecorribilidade 

acima pontuada e as decisões proferidas com vistas à concessão de tutela de urgência a 

qualquer das partes enquanto pendente de admissibilidade os recursos extraordinário e 

especial.  

Atente-se que, no caso da admissão do recurso excepcional para superior 

instância, não há recurso porque não há alteração substancial da posição jurídica das partes 

no processo e tampouco se extraem dessa decisão comandos que instituam gravames às 

partes. 

É diversa, todavia, a hipótese das decisões incidentais dos tribunais de apelação 

que defiram ou indefiram efeito suspensivo ao recurso extraordinário ou ao recurso especial, 

e bem assim no caso das decisões que concedam ou deneguem tutela de urgência requerida 

por qualquer das partes após a interposição dos recursos excepcionais e até a realização do 

juízo de admissibilidade deles. Nesses casos, os pronunciamentos judiciais têm aptidão para 

alterar o panorama jurídico em benefício de uma parte e, por consequência, em prejuízo da 

outra, razão pela qual, presente a lesividade, deve-se reconhecer ao prejudicado a 

possibilidade jurídica de impugnar de imediato o ato judicial havido como lesivo à sua esfera 

jurídica. 

A recorribilidade da decisão vazada no art. 1029, § 5º, III, do CPC, portanto, 

deve ser extraída da interpretação sistemática da legislação processual, que confere às partes 

a possibilidade de impugnar as decisões que lhes acarretem efetivo gravame. A decisão da 

presidência ou vice-presidência do tribunal federal ou estadual que concede ou denega tutela 

de urgência enquanto pendente de admissibilidade recurso extraordinário ou especial 

também pode ser impugnada por agravo interno, a ser apreciado pelo órgão colegiado 

regimentalmente estabelecido160. Já é assim para as decisões monocráticas do relator de 

                                                           
160 Em passagem específica sobre o tema, sustentou Teori Albino Zavascki, verbis: “(...) Questão importante é 

a que diz respeito ao controle, por via recursal, da decisão que, no tribunal de origem, nega ou defere a medida 

cautelar. Considerando que se trata de decisão sobre matéria que, no tribunal ‘ad quem’, está sujeita ao princípio 

da colegialidade, como fazem certo os regimentos internos do STF (art. 21, IV e V, e art. 317) e do STJ (art. 

34, V e art. 258), não teria nenhum sentido lógico e muito menos sistemático considerá-la irrecorrível quando 

proferida ainda na origem. Por outro lado, considerando que se trata de decisão integrada ao juízo de 
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recursos e ações originárias da competência dos tribunais locais (CPC, art. 1021); já é assim, 

do mesmo modo, para todas as decisões monocráticas no âmbito do STF ou do STJ, desde 

que causem gravame à parte (Lei n. 8.038/90, art. 39); deve ser assim, também, para as 

decisões monocráticas da lavra dos órgãos judiciários dos tribunais de apelação 

especializados em conferir trâmite aos recursos excepcionais, desde que presente, enfim, o 

interesse recursal caracterizado pela lesividade do comando emergente da decisão 

proferida161. 

Por coerência sistêmica, temos que o agravo interno que seja interposto no 

tribunal de apelação para impugnar a decisão de deferimento ou indeferimento da tutela de 

urgência requerida pela parte haverá de ser julgado, obrigatoriamente, antes do advento do 

juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ou especial a cargo da presidência ou 

vice-presidência do tribunal local, já que a realização desse juízo inaugurará a “jurisdição 

cautelar” do tribunal superior, esvaziando-se, assim o objeto do agravo interno, por fato 

superveniente à sua interposição. Proferida, então, decisão reveladora do juízo de 

admissibilidade antes do julgamento do agravo interno supracitado, nada obsta a que a 

revisão da decisão interlocutória de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência seja 

promovida pelo tribunal ad quem, independentemente do desfecho do citado agravo. 

                                                           
admissibilidade do recurso especial ou extraordinário, em que o presidente ou o vice-presidente do tribunal ‘a 

quo’ atua como órgão delegado do STF ou do STJ, é certo que tais decisões devem ser submetidas a controle 

perante o tribunal competente para o julgamento do recurso cujo efeito suspensivo foi concedido ou negado. 

Descarta-se, com esse entendimento, a viabilidade de agravo regimental ou de qualquer outra medida (v.g., 

mandado de segurança) para órgão colegiado do tribunal de origem." (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação 

da Tutela. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 150-151). Concordamos com o autor naquilo em que refutada a 

irrecorribilidade da decisão monocrática do tribunal a quo que concede ou denega a tutela de urgência após a 

interposição do recurso especial ou extraordinário. Todavia, como o art. 1029, § 5º, inc. I, do CPC fixa na 

decisão de admissibilidade o marco inaugural da competência “cautelar” dos tribunais superiores, mantemos 

nosso entendimento de que, até a realização de tal decisão pelo tribunal de origem, não há como subtrair da 

parte prejudicada pelo deferimento ou indeferimento da tutela de urgência a possibilidade de recorrer dessa 

decisão por meio de recurso interna corporis, notadamente pela via do agravo interno, no âmbito do próprio 

tribunal de apelação. 
161 Os regimentos internos dos tribunais não dispõem de força normativa para inovar em matéria de direito 

processual. Não podem, v.g., criar requisitos de admissibilidade recursal não previstos na lei, e tampouco 

disciplinar matéria recursal em contrariedade a ela. Podem, todavia, suprir as lacunas das leis processuais, 

notadamente para dar operacionalidade a elas e visando a assegurar as garantias processuais das partes. Bem 

por isso, e à luz da interpretação sistemática do CPC, temos como ilegal a previsão do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RITJSP) que estabelece o não cabimento de agravo regimental 

contra “decisão do Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente ou dos Presidentes de Seções que, em 

conformidade com o art. 1029, § 5º, inciso III, do Código de Processo Civil, concede ou nega efeito suspensivo 

a recurso especial ou extraordinário” (RITJSP, art. 256, parágrafo único). SÃO PAULO (Estado). TJSP. 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RITJSP). Disponível em 

https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/RegimentoInternoTJSP.pdf. 

Acesso em 25 mai. 2021. 

https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Biblioteca/Biblioteca/Legislacao/RegimentoInternoTJSP.pdf
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Relembre-se, ainda, que a decisão lançada com base no art. 1029, § 5º, inc. III, 

do CPC faz-se em caráter delegado e precário, submetendo-se, pois, a reexame pelo tribunal 

superior competente para o julgamento definitivo do recurso excepcional interposto. Nada 

obsta, portanto, a que o requerimento de efeito suspensivo ou de tutela de urgência de outra 

natureza, indeferido na origem, seja reiterado perante o tribunal ad quem tão logo inaugurada 

a sua “jurisdição cautelar”, o que, para nós, ocorrerá assim que realizado o juízo de 

admissibilidade, seja ele positivo ou negativo, na forma do art. 1029, § 5º, inc. I, do CPC. 

Do mesmo modo, não há empeço a que a instância superior revogue ou modifique eventual 

tutela de urgência concedida pelo órgão a quo, contanto que fixada a sua competência pela 

prévia realização do juízo de admissibilidade do recurso excepcional pela instância de 

origem.  

 

2.5 A DECISÃO QUE REVELA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: MODUS 

FACIENDI 

 

Superado o momento da interposição do recurso extraordinário e do recurso 

especial e bem assim o de apreciação de questões antecedentes à realização do juízo de 

admissibilidade desses recursos, cumpre ao órgão competente no âmbito do tribunal de 

apelação realizar a atividade decisória reveladora do citado juízo. 

Essa atividade decisória, por evidente, será externada em uma decisão de 

admissão ou de inadmissão do recurso excepcional interposto. A nosso ver, há um modus 

faciendi muito próprio para a feitura dessa decisão, especialmente a partir da criação do 

mecanismo da adstrição, sobre o qual discorreremos em capítulo próprio e que, não raro, 

concorrerá e coexistirá em inúmeros casos com o juízo de admissibilidade. Não pode haver, 

enfim, aleatoriedade na atividade decisória de admissibilidade do recurso extraordinário ou 

especial, analisando-se os requisitos de maneira lotérica ou indiscriminada, e a fiel 

observância de critérios lógico-jurídicos de análise permitirá que ambos os juízos – o de 

admissibilidade e o de adstrição – convivam harmonicamente em nosso sistema processual.  

Ponto de partida fundamental para o estabelecimento dos critérios acima 

referidos está na percepção de que repudia ao sistema processual permitir que recursos 

contaminados por vícios graves, inescusáveis, produzam qualquer efeito jurídico. Assim, 

interposto o recurso a destempo, fora do prazo estabelecido pela lei, não se admite que a ele 

sejam atribuídos efeitos jurídicos próprios aos recursos tempestivos. O mesmo se diga em 
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relação ao recurso interposto por quem não é parte no processo; ou por quem, agindo em 

erro grosseiro, interpõe um recurso por outro; ou ainda por quem interpõe o recurso 

desnecessariamente, vez que dele não se pode extrair qualquer utilidade para o recorrente. 

Todos esses exemplos revelam vícios insuperáveis e que podem atingir, bem se vê, qualquer 

recurso, inclusive os excepcionais.  

A atividade decisória de admissibilidade tem como etapa inaugural, portanto, a 

análise em torno do preenchimento dos requisitos gerais que todo e qualquer recurso deve 

obedecer. Não cabe perquirir acerca do preenchimento dos requisitos específicos do recurso 

extraordinário e do recurso especial sem antes ter-se consumada a conclusão de que os 

requisitos gerais estão todos atendidos no caso concreto162. Nem mesmo cabe vincular o 

recurso do caso concreto a determinado precedente vinculante antes de se afirmar a presença 

dos requisitos recursais gerais, por maior que seja a certeza da aderência do acórdão 

recorrido à tese jurídica que emana do precedente de observância obrigatória163. O juízo de 

adstrição, com efeito, mais não é senão juízo quanto ao mérito do recurso interposto, pelo 

que haverá de ceder ante a constatação de vícios insanáveis no recurso que comprometam o 

seu conhecimento e que subtraiam dele aptidão para produzir efeitos jurídicos, ainda que 

isso acarrete o trânsito em julgado de acórdão que se coloque em palmar contrariedade a 

entendimento firmado em precedente edificado sob o regime da repercussão geral ou dos 

recursos repetitivos164. 

                                                           
162 Rodolfo de Camargo Mancuso aparenta sustentar posição divergente, ao menos quanto ao recurso 

extraordinário, defendendo que a repercussão geral constitui questão prejudicial de mérito e que deve ser 

aferida antes de qualquer outro pressuposto objetivo ou subjetivo (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso 

extraordinário..., cit. p. 52). Assim também se manifesta Nelson Nery Jr. (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria 

geral dos recursos, cit. p. 397). A posição assim lançada, entretanto, passa ao largo do juízo de admissibilidade 

do recurso extraordinário delegado às instâncias de origem, que não podem afirmar ou negar a existência de 

repercussão geral na matéria versada no recurso. Assim, o exame delegado da admissibilidade pressupõe, ao 

menos na origem, ordem diversa daquela preconizada pelos citados autores, o que irremediavelmente balizará 

a atuação do STF na cognição do agravo de inadmissão acaso interposto. Demais disso, o art. 323, caput, do 

RISTF, inserido pela Emenda Regimental n. 42, de 02.12.2010, parece ter trazido luzes definitivas à questão, 

ao prever que a manifestação sobre a existência ou inexistência de repercussão geral será submetida pelo 

presidente ou relator aos demais ministros “quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra 

razão”.  
163 Conforme observa Barbosa Moreira (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil 

brasileiro..., cit. p. 115-116), em lição consentânea ao que estamos a defender, “primeiro, cumpre verificar se 

estão satisfeitas as condições impostas pela lei para que se possa apreciar o conteúdo da postulação (juízo de 

admissibilidade); depois, e desde que o resultado tenha sido positivo – isto é, que o recurso seja admissível –, 

cumpre decidir a matéria impugnada através deste, para acolher a impugnação, caso fundada, ou rejeitá-la, caso 

infundada (juízo de mérito). No mesmo diapasão, caminha Araken de Assis, para quem “no rigor dos 

princípios, a única coisa segura, de um passo a outro, consiste na precedência lógica e cronológica da 

admissibilidade relativamente ao mérito do recurso.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 148). 
164 Nesse sentido, já se decidiu que “não ultrapassada a barreira ao conhecimento do apelo especial, o que 

inviabiliza a discussão das teses de mérito nele ventiladas, não há qualquer justificativa para que seja sobrestado 
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Ultrapassada essa etapa inaugural, ou seja, constatada a presença de todos os 

requisitos gerais aos quais devem obediência todos os recursos, é lícito, então, avançar-se 

para a análise dos requisitos específicos dos recursos excepcionais. Estes guardam 

pertinência, quase sempre165, com os próprios fundamentos do recurso interposto, a partir 

dos quais haverá de se atestar, v.g., que houve o apontamento pelo recorrente, de forma clara 

e fundamentada, do dispositivo constitucional ou legal havido como violado pela decisão 

recorrida166; ou que a matéria tratada no recurso foi efetivamente objeto de apreciação pelo 

acórdão recorrido, havendo, portanto, causa decidida (prequestionamento)167; ou também 

que o caso revela verdadeira controvérsia acerca da interpretação de uma norma jurídica 

assentada em dispositivo constitucional ou de lei federal (questão de direito), não se 

cuidando de pretensão do recorrente que esbarre no reexame de todo o arcabouço fático-

probatório do caso concreto, inviável na via recursal extraordinária168. 

Superadas ambas as etapas de análise retrocitadas, vinculadas aos requisitos que 

autorizariam o conhecimento do recurso pela instância superior – e, destarte, ao juízo de 

admissibilidade propriamente dito –, finalmente haverá espaço para que a instância a quo, 

                                                           
o julgamento do presente feito, entendimento que de modo algum pode ser interpretado como afrontoso ao 

comando da Suprema Corte.” (STJ, Quarta Turma, Ag Rg no Ag n. 1.282.087/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 

05.10.2010, DJe 20.10.2010). No mesmo sentido: STJ, Primeira Turma, Ag Rg no REsp n. 1.076.239/SP, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, j. 05.03.2009, DJe 18.03.2009; STJ, Quarta Turma, Ag Rg no AREsp n. 98.729/SP-

AgR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.04.2013, DJe 21.05.2013). 
165 Diz-se “quase sempre” porque haverá, também, requisitos específicos dos recursos excepcionais de natureza 

meramente formal, tais como, no recurso extraordinário, a preliminar de repercussão geral, formalmente 

destacada em capítulo próprio e introdutório do recurso, cuja ausência autorizará a instância a quo, em juízo 

negativo de admissibilidade, a inadmitir o recurso interposto (STF, Pleno, AI n. 664.567/RS-QO, Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, j. 18.06.2007, DJe 06.09.2007). Do mesmo modo, cite-se, para o recurso especial 

interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, a comprovação do dissídio 

jurisprudencial, a demandar a juntada de “certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial 

ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda 

com a reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em 

qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”. (RISTJ, 

art. 255, § 1º, na redação conferida pela Emenda Regimental n. 22/2016). 
166 A inobservância desse requisito autoriza a inadmissão do recurso extraordinário ou do recurso especial com 

base na orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n. 284 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 
167 A inobservância desse requisito autoriza a inadmissão do recurso extraordinário ou do recurso especial com 

base na orientação jurisprudencial consolidada na Súmula n. 282 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 
168 A inobservância desse requisito autoriza a inadmissão do recurso extraordinário com base na orientação 

jurisprudencial consolidada na Súmula n. 279 do STF, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso 

extraordinário”. Idêntica orientação é adotada pelo STJ, com base no entendimento consolidado na Súmula n. 

7, verbis: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Anote-se, por oportuno, que 

a distinção entre questão de fato e questão de direito nem sempre será passível de fácil aferição no caso 

concreto. Sobre o tema, por todos, q.v. ALVIM, Teresa Arruda; DANTAS, Bruno. Recurso especial..., cit. p. 

363-392. 
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proceda, se o caso, à transposição do enfrentamento do recurso de um juízo de 

admissibilidade “tradicional” (CPC, art. 1030, inc. V) para o juízo de adstrição (CPC, art. 

1030, incs. I a III), o que se fará, então, mediante vinculação da matéria que constitui o objeto 

do recurso à tese jurídica que emana de determinado precedente vinculante (juízo de 

adstrição pela vertente da vinculação), cotejando-se, por fim, a solução conferida à questão 

de direito enfrentada pelo acórdão recorrido com a solução prefixada no leading case (juízo 

de adstrição pela vertente da conformidade). Bem se vê que aqui a seara já será outra, e outro 

será o regime jurídico a que submetida a decisão, que não mais comportará a qualificação 

jurídica de “decisão de admissibilidade”, transmudando-se sua natureza, segundo 

defendemos, para “decisão de adstrição”, reveladora de um juízo de mérito sujeito a regime 

jurídico próprio e dissociado do regime da admissibilidade, especialmente para fins de 

recorribilidade169. 

Há que se considerar, em prosseguimento, que é possível e não será raro que 

sejam superadas as etapas de verificação do preenchimento dos requisitos que condicionam 

o conhecimento do recurso extraordinário ou especial, não havendo, todavia, precedente 

vinculante algum ao qual se encontre adstrita a questão de direito veiculada no recurso.  

Terá lugar, então, aquela que consideramos a etapa derradeira da decisão que 

corporifica o juízo de admissibilidade, na qual o órgão a quo, em análise prognostical de 

meritis, verificará a plausibilidade da tese defendida pelo recorrente, considerada que seja a 

jurisprudência meramente persuasiva dos tribunais superiores acerca da questão de direito 

identificada no recurso. Assim, se o recurso veicula tese já rechaçada pela instância ad quem, 

encontrando-se o acórdão recorrido em conformidade com a orientação não-vinculante que 

emana das cortes superiores, é dado decidir-se pela inadmissão do recurso, pois que, ainda 

que cognoscível, trata-se de medida de êxito improvável, que tende à infrutuosidade. A 

recíproca é igualmente verdadeira, cabendo admitir-se o recurso sempre que o acórdão 

recorrido colidir com a solução da questão de direito retratada no recurso e preconizada pelos 

tribunais nacionais, ou ainda nos casos em que se revelar claudicante a orientação emanada 

da instância superior, com divergência de entendimentos carecedora de uniformização. 

                                                           
169 Vê-se que a decisão de adstrição, quando presente, pressupõe que os requisitos de admissibilidade do recurso 

extraordinário ou do recurso especial – aqueles imprescindíveis para o conhecimento do recurso, tout court – 

tenham sido examinados e identificados pela presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação, ainda 

quando esse exame e essa identificação não tenham sido explicitados. É assim porque o juízo positivo de 

admissibilidade (no aspecto da cognoscibilidade de qualquer recurso) pode ser – e costumeiramente será – 

implícito. Nesse sentido, ASSIS, Araken. Manual dos recursos, cit. p. 153, e o quanto já afirmado na nota n. 

110, supra. 
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A partir do quanto exposto, vale destacar a equivocidade do termo “decisão de 

inadmissibilidade” previsto no art. 1030, § 1º, do CPC e do verbo “inadmitir” constante do 

art. 1042 do mesmo código, já que ora a inadmissão será decorrência da constatação, pelo 

órgão a quo, da ausência de um requisito de cognoscibilidade do recurso excepcional (leia-

se: o recurso é inadmitido porque não pode ser conhecido); ora a inadmissão será 

consequência de um juízo negativo de admissibilidade fundado em um prognóstico de 

infrutuosidade do mérito recursal, que desafia jurisprudência sedimentada pelo órgão ad 

quem (o recurso é inadmitido porque não é plausível que venha a ser provido)170. 

A dubiedade reinante quanto ao sentido exato do nomen iuris “decisão de 

inadmissibilidade” ou “recurso extraordinário ou especial inadmitido” não é deletéria ao 

sistema processual apenas por preciosismo terminológico, extraindo-se dela implicações 

práticas nada desprezíveis. Veja-se, nesse sentido que a lei processual autoriza a interposição 

do recurso extraordinário e do recurso especial sob a forma adesiva (CPC, art. 997, § 2º, inc. 

II), condicionando-se, todavia, a sorte do recurso adesivo à do principal, de maneira que o 

primeiro, subordinado, não será conhecido em caso de desistência do recurso principal ou 

“se for ele considerado inadmissível” (CPC, art. 997, § 2º, inc. III)171. Assim, haverá lesão a 

direito do recorrente adesivo se este for considerado incognoscível tendo em conta o 

trancamento do recurso principal, notadamente quando a “inadmissão” deste decorrer da 

antevista infrutuosidade da medida pelo órgão a quo, reconhecendo-se, no entanto, a 

presença de todos os requisitos para o conhecimento do recurso, em tese, infrutuoso172. 

                                                           
170 Essa imprecisão terminológica não atende à boa técnica processual e já contaminava, também, o art. 557, 

caput, do CPC/73. Este dispositivo, na redação conferida pela Lei n. 9.756/98, previa que era lícito ao relator 

negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 

súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de tribunal 

superior. Também aí, bem se vê, utilizou-se o legislador da mesma expressão (“negar seguimento”) para 

abarcar situações distintas, algumas das quais não autorizavam que o recurso fosse conhecido pelo relator 

(porquanto inadmissível ou prejudicado), enquanto as demais configuravam hipóteses de julgamento do mérito 

recursal. Essa redação defeituosa foi, em boa hora, corrigida pelo atual Código, que no art. 932, inc. III a V, 

disciplinou de maneira apartada as hipóteses que autorizam o relator a não conhecer do recurso (inc. III) e as 

circunstâncias que o autorizam a, monocraticamente, negar ou lhe dar provimento (inc. IV e V).  
171 A recíproca, é cediço, não é verdadeira, de modo que “a inadmissibilidade do subordinado não afeta o 

recurso subordinante” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 85). Não assim, porém, se o recurso 

adesivo subsumir-se ao juízo de adstrição de que cuida o art. 1030, II, do CPC, hipótese em que a sorte do 

recurso subordinante dependerá da manutenção ou não do acórdão recorrido pelo órgão julgador, em juízo de 

retratação provocado pelo recurso subordinado. Sobre o tema, q.v. nossa exposição no item 3.4.3, infra.  
172 Situação semelhante foi abordada por Barbosa Moreira relativamente à “diretriz tecnicamente indefensável” 

do Supremo Tribunal Federal de “não conhecer” do recurso extraordinário toda vez que compreendido que o 

recorrente não tinha razão, de modo que o recurso só era conhecido pelo tribunal para ser provido. (BARBOSA 

MOREIRA, José Carlos. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito no julgamento do recurso especial. Revista 

de Processo, vol. 59, jul-set de 1990. p. 7-13). Relembre-se, por relevante, a advertência do autor, no sentido 

de que declarado inadmissível o recurso principal, mas em caso de desprovimento por ter-lhe o mérito sido 

apreciado, “de jeito nenhum fica afastada, só por isso, a possibilidade de conhecer-se do adesivo”. (BARBOSA 
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Verificado pela instância de origem que o recurso versa sobre matéria passível 

de repetição em múltiplos casos análogos, é lícito admitir-se o recurso como representativo 

de controvérsia, na forma do art. 1036, § 1º, do CPC, o que permitirá ao tribunal superior 

competente adotar os procedimentos legais tendentes ao enfrentamento da matéria sob os 

rigores do regime da repercussão geral (STF) ou dos recursos repetitivos (STJ), de modo a 

convolar a jurisprudência já então estabelecida de meramente persuasiva para obrigatória. 

Essa admissão qualificada do recurso é de todo recomendável mesmo nos casos em que a 

tese do recorrente esteja em palmar contrariedade à orientação superior, caso em que a 

admissão não se fará com vistas à reforma do acórdão recorrido, mas sim e exclusivamente 

para fins de reafirmação da jurisprudência, desta feita sob os regimes legais de formação de 

precedentes vinculantes. 

 

2.6 CONSEQUENTES AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

 

Proferida a decisão de admissão ou inadmissão do recurso, está consumada a 

exteriorização do juízo de admissibilidade a cargo da presidência ou vice-presidência do 

tribunal de apelação, tendo seguimento, assim, o iter procedimental, quer pelo encerramento 

da etapa recursal do procedimento a partir da certificação do trânsito em julgado da decisão 

de inadmissão da qual não se recorreu; quer pela remessa da causa para exame da instância 

superior, em caso de admissão do recurso excepcional interposto ou de interposição do 

agravo de inadmissão (CPC, arts. 1030, § 1º e 1042).  

Cumpre então, para conferir caráter exauriente ao exame do juízo de 

admissibilidade e promover fechamento adequado ao presente capítulo, discorrer sobre 

temas sensíveis, de relevância prática e teórica, presentes na etapa do procedimento que 

sobrevém à admissão ou à inadmissão do recurso excepcional.  

 

2.6.1 O cabimento de embargos de declaração 

 

                                                           
MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 327). Assim, prejuízo irreparável ao recorrente adesivo 

exsurgirá caso a inadmissibilidade prevista no art. 997, § 2º, inc. III, do CPC seja equivocadamente alargada 

para abranger as hipóteses de negativa de seguimento ao recurso principal estampadas no art. 1030, I, “a” e 

“b”, do CPC, nas quais o recurso é resolvido por meio de um juízo de mérito (salvo no caso da negativa de 

seguimento por ausência de repercussão geral previamente declarada pelo STF). 



107 

 

Questão tormentosa diz respeito à recorribilidade da decisão dos tribunais de 

apelação por meio das quais realizado o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário 

e especial, notadamente no que toca à oposição de embargos declaratórios com vistas à 

integração do decisum. 

É certo que o art. 535 do CPC/73 aludia ao cabimento de embargos de declaração 

reportando-se apenas a eventuais obscuridades, contradições ou omissões presentes em 

sentença ou acórdão, não havendo, na lei revogada, expressa menção ao cabimento de 

embargos declaratórios com vistas à superação de vícios existentes em decisões 

interlocutórias do juízo singular ou em decisões monocráticas proferidas no âmbito dos 

tribunais. Nem por isso, entretanto, pairava qualquer divergência atual em sede doutrinária 

quanto ao cabimento de embargos de declaração contra decisões dessa natureza, máxime à 

luz da ratio essendi dos embargos, que não visam à reforma da decisão proferida, mas sim à 

sua integração, ao seu aperfeiçoamento, suprindo-lhe defeito que esteja a impedir as partes 

de compreender, com exatidão, o alcance do julgado173. Os embargos declaratórios 

constituem, além disso, um instrumento de densificação da garantia constitucional da 

motivação de todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário (CF/88, art. 93, inc. IX), 

o que se faz, na particularidade do caso, por um expediente de colaboração processual, já 

que é por intermédio das partes que o órgão julgador é concitado a complementar o 

provimento jurisdicional, aclarando aquilo que antes se fazia obscuro; aditando ponto 

relevante antes omitido; ou, ainda, corrigindo afirmações contraditórias ou erros materiais 

comprometedores da coerência interna do ato decisório.  

Considerado, então, o caráter exclusivamente profilático dos embargos, não 

haveria mesmo qualquer sentido em lhe restringir o cabimento aos tipos de decisão 

expressamente citados no revogado art. 535 do CPC/73, sendo de rigor interpretar-se esse 

preceito segundo a sua finalidade, admitindo-se, então, o cabimento dos embargos qualquer 

que seja a natureza do decisum proferido. 

Superando, ademais, qualquer necessidade de investigação quanto ao alcance da 

norma contida no texto legal, certo é que o novo Código de Processo Civil mostrou-se 

sensível ao consenso doutrinário e à especial finalidade dos aclaratórios, estabelecendo-se, 

                                                           
173 Nesse sentido, Barbosa Moreira, para quem “qualquer decisão judicial comporta embargos de declaração: 

é inconcebível que fiquem sem remédio a obscuridade, a contradição ou a omissão existente no 

pronunciamento.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 549). Assim também ASSIS, 

Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 704; BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao código de 

processo civil, cit. p. 156. 
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com indisputável clareza, que cabem embargos de declaração “contra qualquer decisão 

judicial” (art. 1022).  

A literalidade do texto, esperava-se, haveria de sepultar de vez qualquer 

entendimento jurisprudencial ainda recalcitrante quanto à plena embargabilidade de toda e 

qualquer decisão judicial, mesmo que se reconheça, de antemão, que os embargos vez por 

outra são opostos pelas partes unicamente para protelar o andamento da demanda. Ainda que 

assim seja, certo é que o desvio de finalidade na oposição dos embargos não pode 

comprometer o cabimento da medida, mormente à consideração de que a afirmação do 

caráter procrastinatório do recurso pressupõe, logicamente, o prévio conhecimento dele. Já 

é clássica a lição de que abusus non tollit usum, de modo que o abuso do direito de recorrer 

pela via dos embargos há de resolver-se à maneira tecnicamente adequada: conhece-se do 

recurso, pois que se trata de medida, em tese, cabível contra toda e qualquer decisão judicial 

(art. 1022); no mérito, rejeitam-se os embargos, vez que vícios não há na decisão embargada; 

ato contínuo, declara-se o caráter eminentemente procrastinatório do recurso interposto, 

punindo-se, com o rigor da lei174, o litigante pelo comportamento revelador de má-fé 

processual.  

Nem mesmo o advento do art. 1022 do CPC, entretanto, logrou provocar 

alteração em censurável jurisprudência sedimentada no âmbito do STF e do STJ, a dizer que 

são incabíveis os embargos de declaração das decisões das instâncias inferiores por meio das 

quais realizado o juízo delegado de admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso 

especial. Consequentemente, opostos embargos de declaração dessas decisões, não raro 

afirma-se a intempestividade do agravo de inadmissão que lhes seja superveniente, já que o 

recurso incabível – os declaratórios – não teria o condão de interromper o prazo recursal175. 

                                                           
174 Considera-se litigante de má-fé a parte que, afora outras condutas eticamente reprováveis e processualmente 

puníveis, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (CPC, art. 80, inc. VII), cabendo ao juiz 

condenar o litigante faltoso a pagar multa em favor da parte contrária, bem como a indenizá-la pelos prejuízos 

e despesas que tenha experimentado (CPC, art. 81, caput). 
175 Já na vigência do CPC/2015 – e, por consequência, mesmo à luz da redação do art. 1022 do CPC – não são 

raros os julgados do Supremo Tribunal Federal a negar o cabimento dos embargos de declaração das decisões 

de inadmissão de recurso extraordinário proferidas pelos tribunais a quo. Nesse sentido, já se decidiu que “os 

embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o 

recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do 

agravo”. (STF, ARE n. 685.997/RS-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.11.2017, DJe 

27.04.2018). No mesmo sentido: STF, ARE n. 964.742/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, 

j. 30.09.2016, DJe 28.10.2016; STF, ARE n. 691.090/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 

25.06.2014, DJe 19.08.2014; STF, ARE n. 767.991/SP-AgR, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27.02.2014, 

DJe 25.03.2014). Do mesmo modo, colhem-se inúmeros arestos do Superior Tribunal de Justiça a trilhar a 

mesma orientação jurisprudencial. Naquela Corte, v.g., já se decidiu que “mesmo na vigência do CPC/2015, o 

único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo previsto no art. 1042 do 
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Esse entendimento o afirmamos censurável não apenas pelo fato de violar a 

literalidade da lei (art. 1022), cujo intuito, claramente, é o de reconhecer a já citada plena 

embargabilidade de toda e qualquer decisão judicial, inclusive a decisão monocrática das 

presidências ou vice-presidências dos tribunais federais ou estaduais que veiculem um juízo 

negativo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial176. Tem-se aí uma 

ilegalidade flagrante, que só é superada em perplexidade pela inconstitucionalidade de que 

também padece o mesmo entendimento, já que a afirmação do descabimento dos embargos 

nas situações citadas faz-se, desde sempre, à míngua de qualquer motivação. 

Com efeito, pesquisando-se a fundo a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, descobre-se que são muitos e antigos os julgados a sustentar o entendimento de que 

um recurso, porque incabível, não deve ser conhecido e, por consequência, um outro recurso 

que lhe suceda – este sim, cabível conforme as regras de processo – haverá de ser declarado 

intempestivo, já que a interposição do primeiro não teria operado o efeito suspensivo ou 

interruptivo do prazo para o manejo do segundo. Em tal raciocínio, como se nota, há uma 

premissa indeclinável: a de que o primeiro recurso aviado fosse notoriamente incabível, e, 

nessa medida, incognoscível177. 

A premissa supracitada, todavia, não se põe quando se está a falar de embargos 

de declaração, pois que o não cabimento desse recurso das decisões de inadmissão de recurso 

extraordinário ou de inadmissão de recurso especial não está previsto na legislação 

processual. Bem ao contrário, conforme já acentuado, mesmo ao tempo da vigência do 

                                                           
CPC/2015. Por tal razão, os embargos de declaração opostos a ‘decisum’ dessa natureza não interrompem o 

prazo para a interposição daquele”. (STJ, AREsp n. 1.509.359/PI-AgInt, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019). No mesmo sentido, já sob a vigência do atual CPC: STJ, 

AREsp n. 1.476.762/SC-AgInt, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.09.2019, DJe 23.09.2019; STJ, 

AREsp n. 1.145.409/RJ-AgInt, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.03.2019, DJe 

21.03.2019; STJ, AREsp n. 969.926/RS-AgInt, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 

09.03.2017, DJe 24.03.2017.   
176 E, a fortiori, as decisões das turmas ou colégios recursais e todos os demais órgãos judiciários também 

incumbidos da realização do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais. Sobre o tema, reporta-se o 

leitor ao item 2.3.3, supra.  
177 Nesses termos, referindo-se a embargos de divergência incabíveis e, bem por isso, não conhecidos pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, já se decidiu que “a jurisprudência do Supremo Tribunal é no sentido de que a 

parte não pode procrastinar o desfêcho das demandas, usando recurso ou recursos incabíveis e, assim 

reconhecido, voltar-se o recorrente para pleitear o reexame do mérito do seu recurso. Poderia, então, quando 

muito, pretender, no apêlo excepcional, que o seu recurso tinha cabimento e o Tribunal ‘a quo’ o julgasse, no 

mérito” (STF, RE n. 48.435/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Gonçalves de Oliveira, j. 24.08.1961). No mesmo 

sentido, sempre versando sobre embargos de divergência incabíveis: STF, RE n. 47.102/RJ, Segunda Turma, 

Rel. Min. Victor Nunes, j. 12.09.1961, publ. 04.10.1961; STF, RE n. 116.561/MG, Segunda Turma, Rel. Min. 

Aldir Passarinho, j. 03.04.1990, DJ 27.04.1990; STF, RE n. 110.135/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 

24.05.2004 (decisão monocrática), DJ 09.06.2004.  
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controvertido art. 535 do CPC/73, já era pacífico no âmbito doutrinário e também na 

jurisprudência que os embargos de declaração eram oponíveis de decisões interlocutórias do 

juiz singular ou de decisões monocráticas dos tribunais. Deu-se, em verdade, o insólito: 

transportou-se um entendimento jurisprudencial construído a partir de recursos notoriamente 

incabíveis para a hipótese dos embargos de declaração opostos da decisão de inadmissão dos 

recursos extraordinário e especial, afirmando-se tout court o descabimento dos embargos 

nessa hipótese, mas sem qualquer motivação que pudesse sustentar esse tratamento 

diferenciado, a implicar inconstitucionalidade por ferimento à regra do art. 93, inc. IX, da 

Constituição Federal178. 

O entendimento sustentado pelos tribunais superiores, a par de ilegal ante a 

literalidade do art. 1022 do CPC e inconstitucional por ser desprovido de fundamentação, 

pode ainda submeter o recorrente a um processo verdadeiramente kafkiano, pois que lhe é 

exigido, no agravo de inadmissão que poderá sobrevir ao juízo negativo de admissibilidade 

(CPC, art. 1042), que impugne de maneira clara e específica os fundamentos da decisão 

denegatória do recurso extraordinário ou do recurso especial, sob pena de eventual 

deficiência de impugnação conduzir ao não conhecimento do agravo179. Não há como ser 

claro onde grassa a obscuridade, e não se pode exigir especificidade em face de uma decisão 

genérica ou estereotipada: nesses casos, põe-se o recorrente diante de uma infausta escolha, 

                                                           
178 A falta de motivação que vitima esse entendimento já foi confessada pelo Superior Tribunal de Justiça em 

julgado emblemático (STJ, EAREsp n. 275.615/SP, Corte Especial, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 13.03.2014, 

DJe 24.03.2014). Em casos isolados, o Supremo Tribunal Federal esboçou alguma motivação para sustentar o 

não cabimento dos embargos de declaração das decisões de juízo negativo de admissibilidade de recurso 

extraordinário produzidas pelos tribunais a quo, ora afirmando-se que, a teor do disposto no art. 544 do Código 

de Processo Civil de 1973, o recurso cabível seria o de agravo de instrumento, não sendo cabíveis, portanto, os 

embargos declaratórios (STF, AI n. 418.285/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

29.03.2005, DJ 15.04.2005), ora afirmando-se que, de acordo com o art. 28 da Lei n. 8.038/90, o recurso 

cabível seria o agravo de instrumento, e não os embargos de declaração (STF, AI n. 528.553/PR-AgR, Segunda 

Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 17.05.2005, DJ 01.07.2005). Nada obstante, tem-se que a simples 

referência aos dispositivos legais citados não constitui motivação idônea para sustentar o não cabimento dos 

embargos de declaração na hipótese aqui tratada, já que nunca se negou o cabimento dos declaratórios das 

decisões interlocutórias, ainda que o CPC/73 estabelecesse, para elas, a recorribilidade pela via do agravo (art. 

522), razão pela qual a previsão do art. 544 não poderia ter tal implicação. Quanto ao art. 28 da Lei n. 8.038/90, 

é certo que tal diploma pretendia disciplinar o procedimento das ações e recursos da competência do STF e do 

STJ, mas tal disciplina nunca foi havida como exauriente, aplicando-se, pois, supletivamente, as regras do 

CPC. Tal diploma, ademais, não cuida em nenhum momento dos embargos de declaração, e nem por isso 

jamais se negou a embargabilidade das decisões proferidas nas ações ou recursos ali discriminados.  
179 Nesse sentido os entendimentos consolidados na Súmula n. 287 do STF (“Nega-se provimento ao agravo, 

quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão 

da controvérsia”) e também na Súmula n. 182 do STJ (“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de 

atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”). No atual CPC, o ônus da impugnação específica 

dos fundamentos da decisão recorrida está assentado no artigo 932, inc. III, e seu descumprimento autoriza o 

relator a não conhecer do recurso, por decisão monocrática. 



111 

 

pois que a oposição de embargos que visem ao aperfeiçoamento da decisão de inadmissão, 

de modo a permitir que o agravo a impugne a contento, atrairá ao caso o entendimento dos 

tribunais superiores aqui tantas vezes combatido, e o agravo, então, será fulminado porque 

intempestivo; se assim não for, a interposição direta do agravo para impugnar uma decisão 

incompleta, viciada por obscuridades, contradições ou omissões relevantes, poderá 

inviabilizar o provimento do recurso pela incompatibilidade que há entre a decisão recorrida 

e os fundamentos do recurso, a impedir a instância superior de compreender, com exatidão, 

o alcance da controvérsia. 

É tamanha a insustentabilidade jurídica do entendimento adotado pelos tribunais 

superiores e tão grandes os males dele decorrentes que, vez por outra, pululam casos isolados 

em que essa construção é posta à margem, mas sempre com o cuidado de se explicitar que 

assim se procede em caráter excepcional180. Tal como já se afirmara quando do exame da 

atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial, não se pode chancelar 

interpretações que submetem as partes ao arbítrio judicial, pois que o enquadramento desse 

ou daquele caso àquilo que se diz excepcional nunca é sabido de antemão, ficando-se à mercê 

do subjetivismo do órgão julgador. É chegada a hora, enfim, de se superar essa 

jurisprudência em tudo incompatível com a Constituição Federal, com a lei processual civil 

e com o postulado da segurança jurídica181. 

 

2.6.2 Considerações sobre o agravo de inadmissão (CPC, art. 1042) 

 

Se o cabimento dos embargos de declaração da decisão das instâncias inferiores 

que veicula um juízo de admissibilidade ainda carece de aceitação pela jurisprudência dos 

tribunais superiores, o mesmo não se pode dizer quanto ao cabimento do agravo de 

inadmissão, previsto no artigo 1030, § 1º, do CPC, regulado pelo art. 1042 do Código, e 

cabível das decisões das presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação por 

                                                           
180 Assim nos casos em que a decisão de inadmissão do recurso excepcional mostrar-se tão genérica ou 

deficitária que sequer permite a interposição do agravo (STJ, EAREsp n. 275.615/SP, Corte Especial, Rel. Min. 

Ari Pargendler, j. 13.03.2014, DJe 24.03.2014) ou quando os embargos, ainda que tidos por incabíveis, tenham 

sido conhecidos pela corte de origem, a gerar justa expectativa da parte recorrente acerca da interrupção do 

prazo recursal (STJ, AREsp n. 37.144/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 

17.05.2012, DJe 24.05.2012). 
181 Anota Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil 

comentado, cit. p. 1847) que o entendimento dos tribunais superiores ora em apreço constitui “mais uma 

demonstração da odiosa e lamentável ‘jurisprudência defensiva’”. Sobre jurisprudência defensiva, q.v., item 

1.2, supra, em especial nota n. 40. 
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meio das quais realizado um juízo negativo de admissibilidade dos recursos excepcionais 

interpostos.  

Seja qual for a razão da inadmissão do recurso especial ou do recurso 

extraordinário pelo tribunal de apelação, esteja ela fundada na ausência de um requisito geral 

ou específico, ou ainda na declarada inaptidão do recurso para ser provido, certo é que a 

decisão poderá ser impugnada pela via do agravo de inadmissão, cujo conhecimento e 

julgamento são da atribuição exclusiva dos tribunais superiores, competindo aos tribunais 

de origem apenas a recepção da petição do agravo e o processamento do recurso, ou seja, a 

abertura de vista à parte contrária para oferecimento de resposta no prazo legal de 15 dias 

(CPC, art. 1042, § 3º). Ao órgão responsável pela decisão agravada não cabe exercer nenhum 

juízo de admissibilidade sobre o agravo de inadmissão pelo que, ainda que identificados 

vícios no recurso, não se pode obstar a remessa dele ao tribunal superior competente182. 

Não é cabível o agravo de inadmissão das decisões das presidências ou vice-

presidências dos tribunais federais ou estaduais que, com fundamento legal no art. 1030, inc. 

I, do CPC, escore-se em entendimento firmado em precedentes submetidos ao regime da 

repercussão geral ou ao procedimento dos recursos repetitivos (precedentes vinculantes), 

negando seguimento, destarte, ao recurso especial ou extraordinário interposto. Trata-se, 

como já destacado em tópico próprio, de assimilação pela legislação processual da regra de 

fechamento do sistema de aplicação dos precedentes vinculantes construída pelo STF e que 

remonta ao julgamento de questão de ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358/SE183. 

Nesses casos, conforme previsto no art. 1030, § 2º, do CPC, o recurso cabível será o agravo 

de adstrição, ou seja, uma modalidade especial de agravo interno, de fundamentação 

vinculada, a ser julgado pelo próprio tribunal de apelação.  

Certo é que o art. 1042, caput, do CPC expressamente exclui do âmbito de 

cabimento do agravo de inadmissão a hipótese de a decisão recorrida ter negado trânsito ao 

recurso excepcional fundando-se em precedente vinculante emanado do STF ou do STJ, 

constituindo, portanto, erro grosseiro a interposição desse agravo nessa hipótese, sem 

                                                           
182 Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula n. 727 do STF (“Não pode o magistrado deixar de 

encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso 

extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”). 
183 Acerca do julgamento do agravo citado, inclusive por meio de uma abordagem crítica, reporta-se o leitor ao 

item 1.3.2, supra. 



113 

 

qualquer possibilidade de se invocar o princípio da fungibilidade recursal em prol do 

recorrente inábil184.  

Ainda que assim seja, i.e., ainda quando constatado que o recorrente valeu-se do 

agravo de inadmissão (art. 1030, § 1º) em hipótese na qual o recurso cabível seria o agravo 

de adstrição (art. 1030, § 2º), ocorrendo o regular processamento da medida tendente à sua 

remessa para a instância superior, não cabe a esta restituir os autos à origem, mas sim 

declarar desde logo o erro de direito a cargo do recorrente, culminando com o não 

conhecimento do recurso erroneamente interposto e com o consequente trânsito em julgado 

da decisão proferida na origem (error iuris non excusat)185. 

Embora não esteja, em regra, delegada aos tribunais de apelação competência 

para julgar o agravo de inadmissão, estende-se o procedimento de negativa de seguimento, 

de sobrestamento, ou mesmo de retratação previstos no art. 1030, incs. I a III, do CPC ainda 

que a causa encontre-se nessa fase do procedimento. Essa é a inteligência do art. 1042, § 2º, 

fine, do CPC. Assim, remetido o agravo para o tribunal superior competente, é lícito àquela 

corte simplesmente restituir os autos ao tribunal de origem para a adoção das providências 

afetas ao juízo de adstrição discriminadas nos citados incisos do art. 1030 do CPC, desde 

que a matéria versada no agravo encontre eco em precedente vinculante já julgado ou, no 

mínimo, afetado ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos186. 

O agravo de inadmissão é, além do mais, um recurso de fundamentação 

vinculada. Há de haver, imperiosamente, correlação entre os fundamentos utilizados pela 

                                                           
184 A aplicação do princípio da fungibilidade não prescinde da existência de dúvida objetiva acerca da 

admissibilidade deste ou daquele recurso, assim compreendida “uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de 

elementos objetivos, como a equivocidade de texto da lei, divergências doutrinárias ou jurisprudenciais” 

(DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da Cunha, Curso..., cit. p. 109). A dúvida, além 

de objetiva, deve ser atual, “pois o direito evolui e problemas que já se mostraram agudos acabam resolvidos 

pela jurisprudência dominante ou por alteração legislativa” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 

119). Nesse sentido, vale relembrar que decorreu de construção puramente pretoriana, que remonta aos idos de 

2009 (STF) e 2011 (STJ), a definição do regime jurídico recursal das decisões da presidência ou vice-

presidência do tribunal a quo que, aplicando tese jurídica firmada em precedente vinculante, viesse a negar 

seguimento a recurso extraordinário ou recurso especial. Seria seguramente defensável, pois, àquele tempo, 

invocar-se o princípio da fungibilidade para socorrer o recorrente que, inseguro, tomasse um agravo por outro. 

Certamente não é esse o cenário atual, máxime pela incorporação, no texto da lei (CPC, art. 1030, §§ 1º e 2º), 

da criação jurisprudencial retrocitada. Sobre a evolução legislativa e jurisprudencial do tema, reporta-se o leitor 

mais uma vez ao quanto exposto no item 1.3.2, supra. 
185 Não cabe ao tribunal superior simplesmente devolver o recurso à origem porque, ainda que interposto em 

erro capital, trata-se de um agravo alicerçado no art. 1042 do CPC, competindo ao STF ou STJ, portanto, 

pronunciar-se sobre ele, mesmo que somente para apontar o descabimento da medida.  
186 A previsão do art. 1042, § 2º, do CPC incorpora ao texto legal previsão já contida no RISTF (art. 328-A, §§ 

1º e 2º), inserida naquele diploma por meio de emenda regimental idealizada para adequação do regimento às 

disposições do art. 543-B do CPC/73 (Emenda Regimental n. 27, de 28.11.2008).  
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presidência ou vice-presidência do tribunal a quo para inadmitir o recurso extraordinário ou 

especial e as razões veiculadas no agravo, a fim de que a instância superior, conhecendo 

desse recurso, possa aferir, de maneira clara e pormenorizada, se há mesmo error in 

judicando na decisão da instância inferior por meio da qual inadmitido o recurso 

excepcional.  

A exigência de aderência dos argumentos do agravo aos fundamentos do 

decisum agravado é tão intuitiva quanto antiga, não surpreendendo, portanto, que esteja 

consolidada essa exigência em enunciados sumulares há muito editados tanto pelo Supremo 

Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça187. Apesar disso, muitos são os 

casos em que o recorrente limita-se a reproduzir, nas razões do agravo de inadmissão, a 

mesma argumentação alinhavada quando da interposição do recurso excepcional inadmitido. 

Trata-se de atuação processual temerária e reprovável, que não admite correção ou emenda 

na forma do art. 1029, § 3º, do CPC, por não se cuidar de defeito formal no recurso, senão 

de vício intrínseco a seu conteúdo188. A inobservância da impugnação específica aos 

fundamentos da decisão agravada acarretará, no mais das vezes, o não conhecimento do 

agravo pelo tribunal ad quem, por violação à dialeticidade189.  

Havendo a interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, a 

inadmissão de ambos os recursos, em decisões separadas, demanda a interposição de dois 

agravos distintos, um para cada recurso não admitido. Essa regra procedimental está prevista 

                                                           
187 Súmulas n. 287/STF e n. 182/STJ, já reproduzidas na nota n. 179 como parte integrante do item 2.6.1, supra. 
188 Nesse sentido, já se decidiu que “a ausência de impugnação de fundamento da decisão agravada, por sua 

gravidade, não é vício passível de desconsideração na forma do § 3º do art. 1029 do Código Fux” (STJ, AREsp 

n. 1.557.109/SP-AgInt, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.08.2020, DJe 

31.08.2020). No mesmo sentido: STJ, AREsp n. 1.051.998/RS-AgInt-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, j. 05.09.2017, DJe 11.09.2017). Esses arestos se colocam em conformidade com a orientação que 

emana do Enunciado Administrativo n. 6 do STJ, a dizer que "nos recursos tempestivos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será 

concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3º, do novo CPC para que a parte 

sane vício estritamente formal". 
189 Discorrendo sobre o tema, José Manuel de Arruda Alvim explica que “importa ao órgão ‘ad quem’ saber 

exatamente os motivos pelos quais as razões da decisão recorrida não são adequadas. Isto é, não basta a 

manifestação da voluntariedade da insurgência, é fundamental que, aliada à voluntariedade, exista a 

dialeticidade da irresignação, mediante discurso argumentativo contra a decisão, alinhando as razões de fato e 

de direito pelas quais entende que a decisão está errada” (ARRUDA ALVIM, José Manoel. Manual de direito 

processual civil. 18. ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. p. 1208). A desatenção à dialeticidade, 

manifestada pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, é vício processual 

grave em todo e qualquer recurso interposto, autorizando-se, bem por isso, a atuação isolada do relator, que 

pode não conhecer do recurso em decisão monocrática (CPC, art. 932, inc. III). Ainda sobre o princípio da 

dialeticidade, q.v. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, cit. p. 122-125; DIDIER JÚNIOR, Fredie; 

CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso..., cit. p. 124), valendo frisar que estes últimos autores não 

consideram a dialeticidade como um princípio, mas sim uma regra processual decorrente do princípio do 

contraditório. 
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no art. 1042, § 6º, do CPC, sendo mesmo necessário que assim seja, haja vista que cada um 

dos recursos inadmitidos tinha por destinatário um tribunal superior diferente, de modo que 

não faria qualquer sentido que a impugnação da inadmissão desses recursos se fizesse em 

um único arrazoado monolítico, a ser destrinchado por ambas as instâncias superiores, 

sucessivamente. 

No ponto, vale destacar que o sistema processual recursal alinha-se à estrutura 

judiciária concebida pela Constituição Federal, competindo ao Supremo Tribunal Federal 

atuar, sempre, como última instância recursal do Poder Judiciário. Desse modo, interpostos 

dois agravos de inadmissão, caberá primeiramente a remessa da causa ao Superior Tribunal 

de Justiça, remetendo-se o processo ao STF somente após concluído o iter procedimental de 

julgamento do agravo no âmbito do STJ, bem como do correspondente recurso especial, caso 

provido aquele e cassada a decisão de inadmissão deste. Aplica-se aos agravos de 

inadmissão, destarte, idêntica disciplina estabelecida para a ordem de julgamento do recurso 

extraordinário e recurso especial conjuntamente interpostos (CPC, art. 1031). 

Não é improvável, ademais, que a interposição conjunta de recurso 

extraordinário e recurso especial implique admissão de um deles e a inadmissão do outro. 

Trata-se de circunstância irrelevante em termos de definição da marcha processual: a 

jurisdição extraordinária da causa deverá sempre ser inaugurada pela remessa do processo 

ao Superior Tribunal de Justiça, mesmo que ocorrida a admissão do extraordinário e a 

inadmissão do especial, conquanto que interposto o agravo do art. 1042 para impugnar o 

trancamento do recurso da competência do STJ. Obviamente, o decurso in albis do prazo 

para interposição do agravo de inadmissão do recurso especial importará no trânsito em 

julgado da decisão proferida pela instância a quo de inadmissão do recurso especial, de modo 

que, nessa hipótese, não há via processual idônea a permitir a remessa dos autos ao STJ, 

sendo de rigor, então, a remessa direta da causa ao STF, considerada a suposta admissão do 

recurso extraordinário conjuntamente interposto. 

Concluída a tramitação da causa no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, 

constitui providência ex officio a remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal para 

julgamento do recurso extraordinário interposto (caso admitido na origem) ou do agravo 

interposto em razão da sua inadmissão pelo tribunal a quo. O art. 1042, § 8º, fine, do CPC, 

entretanto, estabelece que a remessa da causa ao STF será dispensável na hipótese de o 

recurso da competência do STF estar prejudicado, o que ocorrerá sempre que o acórdão 

recorrido for cassado pelo STJ ou completamente reformado. Essa dispensa de remessa do 

recurso extraordinário para o STF, ou mesmo do agravo tirado da inadmissão do 
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extraordinário, deve ser interpretada cum grano salis, somente sendo admissível, em nome 

da celeridade processual, quando a “perda do objeto” (rectius: carência recursal 

superveniente à interposição) do recurso extraordinário ou do agravo interposto de sua 

inadmissão for patente e indiscutível, tal como se dá nos casos em que o STJ, provendo o 

recurso especial, anula o acórdão recorrido ou o reforma integralmente, revertendo o 

resultado do julgamento. Fora dessas situações de clareza indisputável quanto à 

dispensabilidade da remessa da causa para exame pelo Supremo Tribunal Federal ante a 

palmar carência recursal superveniente à interposição do extraordinário, é de rigor que a 

remessa efetivamente se dê, não se podendo subtrair do STF a competência que lhe é própria 

– a de julgar definitivamente o recurso extraordinário ou o agravo de inadmissão dele –, no 

que está contida a atribuição de declarar prejudicado o exame do mérito recursal ante 

substancial alteração havida no acórdão recorrido quando do exame da causa pelo STJ. 

Vale acrescentar, ainda, que o agravo de inadmissão poderá ser julgado 

conjuntamente com o recurso extraordinário ou especial, assegurando a lei às partes o direito 

de sustentação oral e observando-se, quanto ao procedimento, o disposto nos regimentos 

internos do tribunal superior respectivo (CPC, art. 1042, § 5º). 

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, recente modificação regimental vem 

de atribuir ao presidente do tribunal competência para decidir, como relator, os recursos 

extraordinários e os agravos de inadmissão quando eles forem ineptos ou manifestamente 

inadmissíveis, contaminados por defeitos formais graves e impedientes do conhecimento do 

mérito recursal (incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de 

preliminar formal e fundamentada de repercussão geral)190. Do mesmo modo, é da 

competência do presidente do STF decidir, como relator, o recurso extraordinário ou o 

agravo de inadmissão quando o tema ventilado no recurso seja destituído de repercussão 

geral, circunstância que deverá ter sido declarada pelo Plenário da Corte em julgado 

precedente, resolvido na forma do art. 1035 do CPC. Também é da competência do 

presidente o julgamento dos recursos extraordinários e dos agravos que veiculem pretensão 

contrária à jurisprudência dominante ou aos enunciados da súmula do Supremo Tribunal 

                                                           
190 Previsão contida no art. 13, inc. V, “c”, do RISTF, na redação conferida pela Emenda Regimental n. 54, de 

01.07.2020. 
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Federal191. Em todas essas hipóteses, é lícito ao presidente decidir os recursos 

monocraticamente, negando-lhes seguimento (RISTF, art. 21, § 1º)192. 

A previsão regimental assim estabelecida visa à racionalização dos trabalhos da 

Suprema Corte, concentrando-se no órgão da presidência do tribunal a realização de toda a 

atividade de triagem e verificação do preenchimento dos requisitos formais ínsitos ao recurso 

extraordinário ou ao agravo de inadmissão, bem como de julgamento dos recursos 

flagrantemente infrutuosos, pois desafiadores, no mérito, da jurisprudência estabelecida pela 

Corte, inclusive quanto a eventual inexistência de repercussão geral da matéria 

controvertida. Funciona o presidente do Supremo Tribunal Federal, portanto, como uma 

espécie de relator ad hoc de todos recursos extraordinários e agravos de inadmissão que 

ascendem àquela Corte, ocorrendo efetivo sorteio e distribuição aos demais ministros, 

integrantes das turmas julgadoras, somente da parcela de recursos extraordinários e agravos 

de inadmissão formalmente aptos e cujo mérito recursal ainda não tenha sido enfrentado sob 

o regime da repercussão geral, e em não havendo súmula ou jurisprudência persuasiva e 

remansosa a cuidar do tema recorrido193. 

Não é muito diferente a organização do Superior Tribunal de Justiça no tocante 

à competência intra muros para julgamento dos recursos especiais e agravos de inadmissão. 

Nos termos do art. 21-E do Regimento Interno do STJ (RISTJ), tem-se que compete ao 

presidente daquele tribunal, antes da distribuição, não conhecer de recurso inadmissível, 

prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão 

recorrida (inc. V), bem como julgar o mérito de recurso que verse sobre matéria contida em 

enunciado da súmula do STF ou do próprio STJ, ou ainda que verse sobre entendimento 

firmado em recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência (inc. VI e VII)194. 

Diferenciam-se os tribunais superiores, todavia, quanto à recorribilidade das decisões 

proferidas por seus presidentes no exercício das supracitadas competências regimentais: no 

                                                           
191 RISTF, art. 13, inc. V, “d”. 
192 O art. 21, § 1º, do RISTF alude à “negativa de seguimento” porque se trata de norma cuja redação remonta 

à edição da Emenda Regimental n. 21, de 30.04.2007, momento em que vigia o art. 557 do CPC/73, que 

utilizava idêntica terminologia. De toda sorte, pontue-se que a disposição regimental que autoriza o julgamento 

monocrático dos recursos inadmissíveis, prejudicados ou contrários à jurisprudência do STF estabelecida em 

súmula ou recurso submetido à repercussão geral só é válida porque em conformidade com o disposto no art. 

932, III e IV, do CPC (art. 557 do CPC/73). Não houvesse o permissivo legal, a previsão regimental seria 

inconstitucional, por ferimento aos princípios da legalidade e da colegialidade. 
193 “O agravo em recurso extraordinário será registrado ao Presidente para que exerça as atribuições conferidas 

no art. 13, V, ‘c’ e ‘d’, ou determine a distribuição dos processos quando não identificar a presença dos óbices 

nelas previstos” (RISTF, art. 314-A, “caput”, incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 01.07.2020). 
194 O regimento autoriza, ainda, que tais atribuições cometidas ao presidente do tribunal sejam delegadas ao 

vice-presidente ou aos presidentes das seções especializadas (RISTJ, art. 21-E, § 3º). 
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STF, admite-se o agravo regimental, a ser submetido a deliberação pelo Plenário (RISTF, 

art. 6º, II, “d” c.c. art. 317); no STJ, também é cabível o agravo interno ou regimental da 

decisão monocrática do presidente, que, todavia, será distribuído e relatado por um dos 

ministros componentes das turmas de cada uma das seções especializadas, observando-se, 

para tanto, a competência ratione materiae de cada seção (RISTJ, art. 21-E, § 2º). 

Quanto ao direito à sustentação oral acima referido, previsto no art. 1042, § 5º, 

do CPC, pontue-se que ele se encontra balizado pelas disposições regimentais acima 

esmiuçadas e, para além delas, pelas hipóteses do art. 932 do CPC que autorizam o relator 

dos recursos em geral a julgá-los sem a submissão deles ao colegiado respectivo. A 

conjugação desses dispositivos legais e regimentais leva a uma conclusão inexorável: é 

inócua a previsão legal de sustentação oral nos casos de julgamento conjunto do agravo de 

inadmissão e do recurso excepcional inadmitido, pois o julgamento conjunto ocorrerá apenas 

nos casos em que o relator pode apreciar monocraticamente ambos os recursos, e, nessa 

hipótese, por se cuidar de decisão singular do ministro relator, sustentação não haverá; do 

contrário, quando a lei e o regimento não autorizam o julgamento monocrático do recurso 

extraordinário ou especial inadmitido, o provimento do agravo de inadmissão 

monocraticamente pelo relator exigirá oportuna inclusão do recurso excepcional na pauta de 

julgamentos do colegiado, facultando-se às partes, então, a sustentação oral com fundamento 

no art. 937, inc. III e IV, do CPC, mas aí não mais se estará diante do julgamento conjunto 

previsto no art. 1042, § 5º, do CPC195.  

 

2.6.3 Crítica ao provimento do agravo de inadmissão “para melhor exame” 

 

Como etapa derradeira deste capítulo, vale destacar que é previsto nos 

regimentos internos de ambos os tribunais superiores que o agravo de inadmissão possa ser 

                                                           
195 Nesse sentido, já se decidiu que “verificando o Relator, após o conhecimento do agravo, que o julgamento 

simultâneo do recurso especial é inviável – por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses referidas nas 

alíneas ‘a’, ‘b’, e ‘c’, do inciso II do parágrafo único do art. 253 do RISTJ –, lhe caberá determinar a autuação 

do agravo como recurso especial, consoante dispõe a alínea ‘d’ do referido dispositivo regimental. Nessa última 

hipótese, o direito de sustentação oral das partes restará preservado por ocasião do julgamento do recurso 

especial” (STJ, AREsp n. 735.697/RJ-AgInt, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.04.2018, DJe 

24.04.2018). No mesmo sentido: STJ, AREsp n. 1.201.603/SC-AgInt, Quarta Turma, Rel. Min. Luís Felipe 

Salomão, j. 13.03.2018, DJe 10.04.2018; STJ, AREsp n. 1.316.397/SP-AgInt, Quarta Turma, Rel. Min. 

Antonio Carlos Ferreira, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020). 
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conhecido e provido tão somente para “melhor exame” da causa, apreciando-se, então, o 

próprio recurso extraordinário ou recurso especial interposto196.  

Trata-se de regras regimentais de duvidosa constitucionalidade, haja vista que 

não há na lei processual nenhuma autorização para que o agravo seja provido com base em 

tão peculiar fundamento, permeado de subjetivismo e discricionariedade197. É certo que os 

tribunais superiores não estão vinculados ao juízo de admissibilidade do recurso 

extraordinário ou especial realizado pelas instâncias de origem, mas isso não parece autorizar 

que se ignorem os fundamentos que tenham sido utilizados pelo órgão a quo para inadmitir 

o recurso excepcional, ainda que a pretexto de melhor examinar a causa que subjaz ao 

agravo.  

Noutras palavras, tem-se que a invocação pura e simples do intuito de “melhor 

exame” para se prover o agravo e ultrapassar a decisão de inadmissão do recurso excepcional 

interposto não parece atender à regra do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e, menos 

ainda, às diretrizes que emanam do art. 489, § 1º, do CPC, pois não há explicitação de razão 

concreta alguma que justifique a reforma do decisum de inadmissão. Utiliza-se, em verdade, 

de um conceito indeterminado para o provimento, em potencial, de todo e qualquer agravo, 

relegando-se a sorte do recurso ao senso de conveniência e oportunidade do relator, seja qual 

for o fundamento utilizado na origem para o trancamento do recurso excepcional.  

Esse modus operandi muito adotado pelos tribunais superiores fragiliza a 

posição das partes no processo – em especial a agravada, pois que não lhe é apontada razão 

concreta alguma para justificar o provimento do recurso do adversário – e, ademais, 

desprestigia a função jurisdicional delegada aos tribunais de apelação, fomentando na 

                                                           
196 RISTF, art. 21, VI; RISTJ, art. 253, parágrafo único, inc. II, “d”. 
197 É antiga a indulgência do Supremo Tribunal Federal para com o autoconferido poder de prover agravos de 

inadmissão à míngua de fundamentos aderentes à decisão agravada, invocando-se, para tanto, apenas o intuito 

de melhor exame do extraordinário inadmitido na origem. Sobre o tema, pronunciara-se o Min. Victor Nunes 

afirmando que “a fim de fazer subir o recurso extraordinário, para exame, a Turma tem um poder quase 

discricionário. Esse poder é essencial à formação do seu convencimento” (STF, Pleno, AI n. 21.810/GB-

EmbDiv, Rel. Min. Ary Franco, j. 02.06.1961, publ. 26.07.1961). Na mesma linha, mais recentemente, já se 

decidiu que “é admissível o provimento do agravo de instrumento para melhor exame da matéria no recurso 

extraordinário, ao arbítrio do Relator” (STF, AI n. 850.992/AC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.06.2012, DJe 

20.06.2012). Faz-se oportuno, assim, relembrar atualíssima passagem de Pontes de Miranda, verbis: “Em 

matéria de recurso, não há arbítrio judicial, nem nunca houve, fora dos recursos de graça real, aos tempos do 

absolutismo político: há, em vez disso, pretensão do legitimado a que o Supremo Tribunal Federal, como 

qualquer outro juízo, conheça do recurso cujos pressupostos foram satisfeitos (pretensão recursal). Quem vai, 

em recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal, pedindo respeito a regras jurídicas que a Constituição 

mesma cercou desses cuidados, exerce direito subjetivo constitucional e pretensão de direito constitucional. 

Recurso, ou cabe, ou não cabe; nenhum tribunal pode falar, em regimes democráticos-liberais, de faculdade de 

admitir ou não. Os que têm pretensão recursal, nos regimes democráticos-liberais, têm algo acima do Príncipe: 

a Constituição”. (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários..., cit. p. 412) 
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comunidade jurídica a percepção – muito equivocada – de que o juízo delegado de 

admissibilidade seria uma atividade desimportante e indiferente para o curso do processo.  

Ocorrido o provimento do agravo de inadmissão por decisão monocrática do 

relator calcada no “pseudofundamento” do desejo de melhor exame do recurso 

extraordinário ou especial, era de se cogitar de alguma possibilidade de impugnação a cargo 

da parte prejudicada pelo provimento do agravo e consequente análise pela instância ad 

quem do recurso excepcional inadmitido na origem. Há na atuação do relator, com efeito, 

evidente conteúdo decisório, não se cuidando de mero despacho198, pois se está superando 

obstáculo identificado na instância a quo para o conhecimento ou para o provimento do 

recurso extraordinário ou do especial interposto, o que afeta, a toda evidência, a posição 

processual das partes, beneficiando o recorrente-agravante em prejuízo dos interesses do 

recorrido-agravado199. A reação processual do agravado, entretanto, não é permitida pelos 

tribunais superiores, que souberam blindar a arbitrária decisão de provimento do agravo para 

“melhor exame” por meio de previsões regimentais de salvaguarda à sua própria atuação 

discricionária, prevendo-se, enfim, a irrecorribilidade do citado pronunciamento200, em 

                                                           
198 Contra, afirmando-se que a “conversão do agravo em recurso especial” (rectius: provimento do agravo para 

desconstituição da decisão de inadmissão e consequente exame do recurso especial) constitui simples despacho 

ordinatório: STJ, AREsp n. 1.259.122/SP-AgInt-AgInt, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 

23.03.2020, Dje 26.03.2020; STJ, AREsp n. 770.138/RS-AgInt-AgInt, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel 

Gallotti, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019. 
199 No Supremo Tribunal Federal, encontra-se pacificado entendimento diverso ao ora sustentado, no sentido 

de que “não cabe agravo regimental contra decisão que dá provimento ao agravo de instrumento para melhor 

exame, por não causar gravame às partes.” (AI n. 704.881/SP-AgReg, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, 

j. 03.03.2009, DJe 27.03.2009). Fundamenta o STF a inexistência de gravame à luz do entendimento 

consolidado na Súmula n. 289/STF (“O provimento do agravo por uma das turmas do Supremo Tribunal 

Federal ainda que sem ressalva, não prejudica a questão do cabimento do recurso extraordinário”), de modo 

que os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário poderão sempre ser revistos pela instância 

superior, sem efeitos preclusivos em decorrência do provimento do agravo de inadmissão. A nosso sentir, trata-

se de coisas distintas: a possibilidade de o tribunal ad quem não se vincular e reformar os fundamentos da 

inadmissão do recurso excepcional na origem não significa dizer que o provimento do agravo de inadmissão 

não acarrete prejuízo à parte recorrida, ainda mais quando pretextado tão somente no interesse de melhor exame 

da causa. O exame direto do recurso excepcional pela instância julgadora coloca a parte recorrente em uma 

posição processual mais favorável do que a existente até então, considerada a decisão de inadmissão proferida, 

prejudicando, por consequência, os interesses do adversário-recorrido, a quem convinha a manutenção do 

decisum agravado. 
200 Assim o art. 305, fine, do RISTF, verbis: “Não caberá recurso da deliberação da Turma ou do Relator que 

remeter processo ao julgamento do Plenário, ou que determinar, em agravo de instrumento, o processamento 

de recurso denegado ou procrastinado”; bem como o art. 258, § 2º, do RISTJ, verbis: “não cabe agravo 

regimental da decisão do relator que der provimento a agravo de instrumento, para determinar a subida de 

recurso não admitido”. Note-se que ambos os dispositivos regimentais citados aludem ao agravo sob a forma 

de instrumento, nada obstante desde a alteração promovida no art. 544 do CPC/73 pela Lei n. 12.322/2010 o 

agravo de inadmissão seja processado nos próprios autos do processo, o que foi mantido no regime do 

CPC/2015. 
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palmar contrariedade ao quanto previsto no art. 1021 do CPC e, especialmente, no art. 39 da 

Lei n. 8.038/90. 

Nada obstante os preceitos regimentais a decretar a irrecorribilidade de uma 

decisão desprovida de fundamentos concretos e que traz substancial modificação na marcha 

do processo em prejuízo da parte agravada; e conquanto seja afirmado, em não raros 

julgados, que o provimento do agravo de inadmissão constitui mero “despacho ordinatório” 

do processo, certo é que os tribunais superiores vêm de admitir, sempre excepcionalmente, 

a impugnação dessa mesma decisão de provimento do agravo, o que admitem somente se tal 

impugnação estiver fundada em vícios formais do próprio agravo, os quais impediriam o 

conhecimento dele (v.g. intempestividade, defeito de representação processual ou defeito de 

formação do instrumento, este último referente ainda ao tempo em que o agravo assim era 

processado)201.  

Cuida-se de exceção benfazeja, que atenua, em alguma medida, o arbítrio 

jurisprudencial, ao menos nos casos mais patológicos, em que o agravo, provido pelo relator 

para “melhor exame” do recurso extraordinário ou do especial, sequer poderia ter sido 

conhecido. Trata-se, além disso, de uma escamoteada confissão da impropriedade técnica 

que há em se afirmar o caráter de simples despacho do ato de provimento do agravo de 

inadmissão202, já que dos despachos – dos verdadeiros despachos – nunca cabe recurso 

(CPC, art. 1001)203. 

Essa exceção consentida pelos tribunais superiores obvia, também, a 

necessidade de se abolir a prática atávica e institucionalizada de se avançar para o exame do 

recurso extraordinário ou do recurso especial inadmitido na origem sem antes produzir-se 

uma decisão verdadeiramente motivada e aderente aos fundamentos pelos quais aqueles 

mesmos recursos foram inadmitidos pela instância a quo. É insólito que os tribunais 

                                                           
201 Nesse sentido: STF, AI n. 387.938/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 18.10.2011, 

DJe 04.11.2011; RE n. 179.984/RS-EmbDiv, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.03.2001, DJ 

18.05.2001. Na mesma linha, no âmbito do STJ: REsp n. 1.582.131/RS-AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.04.2017, DJe 04.05.2017; AREsp n. 501.722/MS-AgInt-ED-AgInt, Segunda 

Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.06.2017, DJe 13.09.2017. 
202 No ponto, convém relembrar que “para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome 

com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial” 

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil comentado. São Paulo: RT, 2015. p. 934). 
203 Em reforço ao quanto viemos de dizer, cite-se autorizada doutrina, verbis: “Todo despacho é de mero 

expediente. É ato do juiz destinado a dar andamento ao processo, não possuindo nenhum caráter decisório. Se 

contiver nele embutido um tema decisório capaz de causar gravame ou prejuízo à parte ou ao interessado, não 

será despacho, mas sim decisão interlocutória. Isso ressalta cristalino do sistema do código” (NERY JUNIOR, 

Nelson. Teoria geral dos recursos, cit. p. 227). 
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superiores exijam dos agravantes impugnação específica dos fundamentos da decisão de 

inadmissão do recurso excepcional e, em paralelo, perpetuem a praxe judiciária de dar 

provimento ao agravo permitindo-se passar ao largo desses mesmos fundamentos. A 

abolição pura e simples dessa prática violadora do dever constitucional (CF/88, art. 93, inc. 

IX) e legal (CPC, arts. 11 e 489) de fundamentação de toda e qualquer decisão judicial, 

ademais, não implicaria qualquer aumento substancial na recorribilidade interna das cortes 

superiores, pois a decisão de provimento do agravo, ainda quando cumprido o dever de 

concreta fundamentação, autorizaria quase sempre o julgamento imediato e conjunto do 

recurso extraordinário ou especial interposto, ex vi do art. 1042, § 5º, do CPC, não raro por 

simples decisão monocrática do relator escorada no permissivo do art. 932 do CPC. 

Obedeceria à Constituição e faria bem ao sistema processual, enfim, uma revisão cabal desse 

arbitrário entendimento. 
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3 JUÍZO DE ADSTRIÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAL E 

EXTRAORDINÁRIO 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Ao início deste trabalho discorremos sobre a evolução histórica e legislativa dos 

institutos processuais por meio dos quais foram conferidos poderes jurisdicionais aos órgãos 

judiciários das instâncias ordinárias – e, dentre estes, em especial, aos tribunais de apelação 

– para proceder ao exame dos recursos excepcionais, seja pela sistemática do juízo de 

admissibilidade, seja pelo novel instituto inaugurado pela EC n. 45/2004 e pelas leis que lhe 

são tributárias, aqui denominado de juízo de adstrição204. No capítulo precedente, 

concentramos nossa análise no juízo de admissibilidade, tradicional em nosso direito 

processual, delineando a essencialidade desse instituto a partir da legislação em vigor e da 

jurisprudência assentada sobre a matéria. Doravante, avança-se à apreciação pormenorizada 

do juízo de adstrição. 

Inauguramos a análise do juízo de admissibilidade, no capítulo anterior, a partir 

da proposição de um conceito jurídico para tal instituto, dissecando-se, ato contínuo, o 

                                                           
204 Não se desconhece a existência do princípio da adstrição – também chamado princípio da congruência – e 

tampouco se subestima o risco que há em se pretender conferir ao juízo de adstrição um nome desde há muito 

associado a um princípio do direito processual. Há, contudo, boas razões para assim se proceder: não há, 

primeiramente, um nome conferido pela lei ou consagrado pelo uso à atividade cognitiva aqui descrita, o que, 

já de saída, confere alguma liberdade criativa na abordagem do tema. Afora isso, temos que o vocábulo 

adstrição bem representa – ou, pelo menos, representa melhor do que outros vocábulos – a atividade 

desempenhada: juízo de conformidade ou de aderência representa menos do que a atividade é, já que esta não 

se restringe à análise da consonância do acórdão para com a tese jurídica do precedente, tanto que há a atividade 

onde ainda não existe a tese que exige conformação ou aderência (v.g. no sobrestamento realizado nos moldes 

do art. 1030, inc. III); juízo de vinculação ou de retenção, seriam, da mesma forma, expressões de cogitável 

adoção, mas há aí o risco de se baralhar o tema aos efeitos vinculantes outorgados aos precedentes de 

repercussão geral ou repetitivos, ou de confundir-se o juízo com o regime dos recursos excepcionais retidos 

nos autos, à maneira do art. 542 do CPC/73. Não há, enfim, vocábulo que melhor atenda à pretensão de bem 

nomear o objeto em estudo, e a ambiguidade de sentido do vocábulo “adstrição” se esvai pelo uso que se fará 

dele sempre acoplado ora a “princípio”, ora a “juízo”. De resto, pode-se mesmo reconhecer certa semelhança 

entre o “princípio da adstrição” e o aqui defendido “juízo de adstrição”: o princípio, em linhas gerais, surge 

para impedir que o juiz extrapole, no exame da causa, os termos do pedido; o juízo é exercido sem que se possa 

extrapolar, no exame do recurso excepcional, os termos do leading case assentado pelos tribunais superiores. 

O pedido delimita o campo de cognição do juiz; a tese jurídica do precedente obrigatório delimita o campo de 

atuação da presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação quando da análise do recurso excepcional 

interposto. O que não está contido no pedido não pode ser objeto de exteriorização na sentença, devendo ser 

veiculado por meio de outra ação, sujeita a regramentos próprios; o que não compõe a ratio decidendi do 

precedente não pode ser objeto de decisão reveladora de um juízo de adstrição, não autorizando, destarte, a 

negativa de seguimento ao recurso (CPC, art. 1030, inc. I) ou a devolução para retratação (CPC, art. 1030, inc. 

II), devendo ser objeto de decisão reveladora de outro juízo, qual seja, o da admissibilidade do recurso para a 

instância superior (CPC, art. 1030, IV ou V), sujeito a regramentos próprios. 
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conceito então formulado por meio do exame individualizado de cada um dos seus elementos 

integrantes. Parece-nos de todo justificável trilhar o mesmo caminho no que toca à maneira 

de discorrer sobre o juízo de adstrição, de modo a se aliar, à necessidade de aclaramento do 

objeto de nosso estudo, um subproduto não menos importante, consistente na preservação 

de um padrão metodológico ao longo de todo este trabalho dissertativo. 

 

3.2 JUÍZO DE ADSTRIÇÃO: UMA PROPOSTA DE CONCEITUAÇÃO 

 

Feito o brevíssimo introito, consigne-se que o juízo de adstrição dos recursos 

extraordinário e especial consiste, em nosso entendimento, na atividade decisória outorgada 

pela lei a órgãos judiciários de instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal ou ao 

Superior Tribunal de Justiça, consistente na vinculação da análise do recurso excepcional 

interposto à tese jurídica firmada em precedente vinculante de repercussão geral ou 

repetitivo, ao qual deve conformidade o acórdão recorrido. 

Nos tópicos subsequentes, dissecaremos o conceito ora sugerido, examinando 

individualmente os elementos que o compõem. 

 

3.2.1 Atividade decisória 

 

Tal como afirmado relativamente ao juízo de admissibilidade, temos como 

indene de dúvidas que o juízo de adstrição consiste em uma atividade decisória, pois também 

aqui há substancial modificação da posição das partes no processo, conferindo-lhes 

vantagens ou ônus processuais conforme o conteúdo do provimento exarado.  

Como será visto em pormenores nos tópicos subsequentes, a lei autoriza que, 

realizado um juízo positivo de adstrição, ou seja, reconhecida pela instância na qual 

interposto o recurso extraordinário ou especial a vinculação desse mesmo recurso a 

determinado precedente obrigatório emanado dos tribunais superiores, proceda a própria 

instância a quo ao imediato julgamento do mérito do recurso especial ou extraordinário 

interposto, negando seguimento ao recurso sempre que a questão de direito debatida no 

acórdão recorrido – e, portanto, impugnada no recurso do caso concreto – tenha sido 

resolvida em conformidade à solução conferida à questão em precedente vinculante firmado 

pelo tribunal ad quem. A hipótese aqui versada está retratada nos arts. 1030, inc. I, “b”, e 

1040, inc. I, do CPC, e corresponde ao que chamaríamos de um juízo pleno de adstrição do 
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caso concreto ao precedente, pois que, para além da vinculação identificada (juízo positivo 

de vinculação), tem-se também, subsequentemente, um juízo positivo de conformidade entre 

o acórdão recorrido e a tese jurídica fixada no precedente paradigmático.  

Para o momento, importa destacar que, na medida em que a lei autoriza o órgão 

jurisdicional de origem a julgar o recurso extraordinário ou especial, conferindo ao 

pronunciamento potencial de definitividade, tem-se como induvidoso o seu caráter decisório, 

que, pela sua relevância para o desfecho da causa, deve se submeter – e, efetivamente, 

submete-se – a impugnação pela parte interessada. Será visto em detalhes, oportunamente, 

que o reexame da decisão acima referida faz-se por órgão colegiado interno do próprio 

tribunal local, pela via do agravo interno previsto no art. 1030, § 2º, do CPC, e que, neste 

trabalho, alcunhamos de agravo de adstrição, como forma de diferenciá-lo dos demais 

agravos internos cabíveis contra outros tipos de decisão monocrática proferidas no âmbito 

dos tribunais (CPC, art. 1021) e, também, para distingui-lo do já estudado agravo de 

inadmissão, previsto no art. 1030, § 1º, c.c. art. 1042 do CPC. 

A atividade decisória, ademais, não está restrita à hipótese de um juízo pleno de 

adstrição, tal como acima explicitado. Poderá ocorrer, também, mesmo quando a realização 

do juízo de adstrição seja apenas parcialmente positivo, identificando-se a vinculação do 

caso concreto ao precedente vinculante mas, em contrapartida, a desconformidade do 

acórdão recorrido para com o leading case aplicável à espécie. 

É dizer: o tribunal a quo reconhece que a questão de direito veiculada no recurso 

excepcional está adstrita (vinculada) a precedente firmado pelos tribunais superiores sob o 

regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos (juízo positivo de adstrição pela 

vertente da vinculação), mas constata que o acórdão impugnado não observou, na solução 

da questão de direito controvertida, o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça que exsurge à luz da tese jurídica firmada no precedente 

vinculante aplicável ao caso. Neste cenário, não há um juízo positivo de conformidade, mas 

sim o fenômeno contrário, ou seja, uma conclusão pelo desajuste entre o acórdão recorrido 

e a solução da questão de direito produzida no precedente aplicável ao caso concreto. Em 

situações que tais, não há na lei autorização para que a própria presidência ou vice-

presidência do tribunal de apelação – responsáveis pelo juízo positivo de vinculação – 

proceda, ela própria, ao julgamento do recurso, determinando-se que a causa retorne ao 

órgão fracionário do tribunal que produzira o acórdão recorrido, a fim de que esse órgão 

reanalise a questão de direito à luz do precedente e, se o caso, realize ele próprio um juízo 

de retratação, substituindo o acórdão recorrido por outro pronunciamento, desta vez 
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convergente ao precedente na solução da questão de direito sub judice (CPC, arts. 1030, inc. 

II, e 1040, inc. II).  

O ato de encaminhamento do processo para reexame da causa pelo órgão 

prolator do acórdão constitui, também ele, uma atividade decisória, pois envolve, como 

visto, a prévia afirmação da vinculação da causa ao precedente vinculante e o apontamento 

de que o acórdão recorrido diverge, em princípio, da orientação que emana do case de 

observância obrigatória. Há, então, a imposição de uma pungente contramarcha processual, 

vez que a demanda retornará para reexame por órgão que já houvera, a princípio, exaurido 

as suas atribuições judicantes. Essa decisão, por evidente, impacta sobremaneira o 

procedimento, mas não impõe, per se, qualquer gravame às partes (note-se: o acórdão não 

foi desconstituído e tampouco o recurso dele interposto foi julgado), razão pela qual a 

tomamos como irrecorrível205. 

Do quanto exposto, evidencia-se o porquê de estabelecermos, no conceito 

sugerido para o juízo de adstrição, que a vinculação à tese jurídica não se faz para fins de 

julgamento do recurso, mas sim para a sua análise. É certo que o juízo de adstrição poderá 

acarretar o imediato julgamento do recurso do caso concreto pela própria presidência ou 

vice-presidência do tribunal de origem, mas apenas se e quando ocorrente o duplo juízo de 

adstrição da causa ao precedente, ou seja, quando presentes o juízo positivo de vinculação 

do recurso ao precedente e também o juízo positivo de conformidade entre o acórdão 

                                                           
205 Já dizia Pontes de Miranda que “à interponibilidade dos recursos preside o princípio da lesividade da 

resolução” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários..., cit. vol. V, p. 10). A decisão da 

presidência ou vice-presidência que determina a restituição da causa para reexame do órgão prolator do acórdão 

– embora de decisão efetivamente se cuide, mormente à constatação de que esse não seria o caminho inexorável 

do processo – não constitui resolução lesiva a qualquer das partes: a que estava vencedora ao tempo da prolação 

do acórdão, vencedora permanece; a que sucumbira e, por isso mesmo, interpusera o recurso, sucumbente está, 

e sujeita aos efeitos do acórdão recorrido, que permanece válido e eficaz; salvo se, por razões várias, obtida a 

suspensividade quando da interposição (ou após ela) do recurso excepcional. O que se pretende destacar, de 

toda sorte, é que a irrecorribilidade do pronunciamento é decorrência única e exclusiva de sua inofensividade 

à esfera jurídica das partes; jamais de sua natureza de simples despacho, coisa que não é. Na doutrina, 

manifestam-se expressamente pelo descabimento de recurso da decisão aqui tratada Luis Guilherme Marinoni 

e Daniel Mitidiero (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso 

especial..., cit. p. 247). Assim também compreende Araken de Assis, mas pelos motivos que reputamos errados, 

já que sustenta cuidar-se de ato irrecorrível não porque ausente o gravame às partes, mas “porque simples ato 

de impulso” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 881). Luis Guilherme Aidar Bondioli 

(BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao código de processo civil, cit. p. 221), por sua vez, cogita 

de eventual equívoco que pode haver na restituição da causa para o órgão prolator do acórdão, visando à 

retratação. Sustenta esse autor, então, o cabimento de agravo interno no âmbito do STF e do STJ, com base no 

art. 39 da Lei n. 8.038/90 e, in extremis, a impetração de mandado de segurança. Não é boa a solução: do agravo 

citado não há que se falar, mormente no âmbito dos tribunais de apelação, vez que o encaminhamento para 

retratação não gera gravame às partes, e este é um seu pressuposto legal; tampouco se justificaria a impetração 

do mandamus, pois que não há na espécie teratologia, ilegalidade ou abuso de poder flagrantes e passíveis de 

correção por essa via excepcional. A irrecorribilidade da decisão, pela inexistência de prejuízo às partes, é 

solução menos tortuosa: eventual equívoco no encaminhamento será objeto de correção pelo próprio órgão 

prolator do acórdão que, em o reconhecendo, recusará a retratação, tout court. 
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recorrido e a tese jurídica fixada no leading case. O julgamento do recurso excepcional pela 

presidência ou vice-presidência é, portanto, uma eventualidade, e não ocorrerá quando a 

análise indicar para uma desconformidade entre o acórdão e o precedente, caso em que a lei 

impõe o regresso da demanda para a turma, câmara ou seção julgadora, a fim de que estes 

órgãos fracionários do tribunal local realizem um novo julgamento da causa, adequando-se 

o caso concreto à jurisprudência vinculante produzida pelos tribunais nacionais. Note-se que, 

na hipótese de restituição dos autos para eventual juízo de retratação pelo órgão prolator do 

acórdão recorrido, o recurso extraordinário ou o recurso especial interposto não será objeto 

de pronto julgamento: ele permanecerá em estado de latência, retido nos autos, produzindo 

efeitos exclusivamente antipreclusivos até que o órgão competente se manifeste quanto à 

pretendida adequação do acórdão do caso concreto ao precedente vinculante identificado 

pela presidência ou vice-presidência do tribunal como adstrito à causa. 

 

3.2.2 Segue: outorgada pela lei 

 

A atividade decisória consistente no juízo de adstrição somente se justifica 

porque está expressamente prevista em lei.  

Já expusemos, de maneira minudente, toda a evolução da legislação processual 

brasileira no tocante ao instituto da adstrição, notadamente após o advento da EC n. 45/2004, 

sendo relevante repisar que as Leis n. 11.418/2006 e n. 11.672/2008, que introduziram no 

CPC/73 os artigos 543-A a 543-C, foram as pioneiras na tipificação legal desse novel modelo 

de análise e eventual julgamento dos recursos extraordinário e especial pelas instâncias de 

origem, nas quais tais recursos são interpostos.  

O Código de Processo Civil ora em vigor manteve a disciplina inaugurada pelas 

leis reformadoras do código anterior, trazendo ainda para o âmbito do direito positivado 

regulamentação mais abrangente acerca do instituto da adstrição, incorporando-se à lei, 

inclusive, regras até então estabelecidas nos regimentos internos dos tribunais superiores ou 

decorrentes de pura construção jurisprudencial206. 

Afirmar-se que o juízo de adstrição encontra-se assentado em lei formal não 

resolve, por si, questão tormentosa relativa à constitucionalidade desse novel instituto, 

máxime à constatação de que os arts. 102, inc. III, e 105, inc. III, da Constituição Federal 

                                                           
206 Destaque-se, dentre tais regras, a do art. 1030, § 2º, do CPC/2015, que incorporou ao ordenamento jurídico 

a engenhosa regra de fechamento construída pelo STF a partir do julgamento do AI n. 760.348/SE-QO. Sobre 

o tema, q.v. o quanto já exposto no item 1.3.2, supra. 
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preveem expressamente que compete ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal 

de Justiça o julgamento dos recursos extraordinário e especial, respectivamente. Haveria, 

enfim, inconstitucionalidade na lei que comete a outros órgãos judiciários que não o STF e 

o STJ o julgamento definitivo de recursos excepcionais? 

Temos que não há inconstitucionalidade na previsão legal dos arts. 1030, inc. I, 

e 1040, inc. I, do CPC, que atribui às presidências ou às vice-presidências dos tribunais de 

apelação competência para negar seguimento – e, portanto, julgar pelo mérito207 – recurso 

extraordinário ou recurso especial, não havendo, em tal dispositivo legal, colidência com as 

regras constitucionais que atribuem ao STF e ao STJ a competência para o julgamento desses 

mesmos recursos. 

A constitucionalidade da previsão legal decorre da constatação de que o 

julgamento do recurso extraordinário ou especial pelos tribunais de apelação não se faz de 

forma livre e incondicionada. Bem ao contrário, trata-se de competência conferida pela lei e 

que tem como pressuposto inarredável a preexistência de um leading case, ou seja, de um 

precedente de observância obrigatória pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário, 

precedente esse julgado pelo STF ou pelo STJ conforme as sistemáticas da repercussão geral 

da matéria ou dos recursos repetitivos. Não existe, portanto, ampla liberdade decisória para 

os tribunais de apelação, mas apenas a atribuição de competência para, em nome da 

racionalidade dos trabalhos dos tribunais superiores, reproduzir em casos concretos 

orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito das Cortes de superposição.  

Noutras palavras, pode-se dizer que inconstitucionalidade não há na supracitada 

outorga de competência decisória aos tribunais de apelação porque a questão de direito já 

fora efetivamente julgada ex ante pelos órgãos judiciários constitucionalmente competentes 

(STF ou pelo STJ), em recurso extraordinário ou recurso especial previamente afetado ao 

                                                           
207 Contra: Nelson Nery Jr. e Georges Abboud, sustentando tais autores que “negar seguimento significa 

proferir juízo negativo de admissibilidade, pois tranca a via recursal e impede que o recurso seja julgado pelo 

mérito” (NERY JUNIOR, Nelson; ABBOUD, Georges. Inovações e polêmicas sobre RE e REsp no CPC-2015, 

cit. p. 251). Reiteramos aqui nossa posição de que a negativa de seguimento ao recurso, na hipótese do art. 

1030, I, do CPC, constitui julgamento de meritis – salvo, por certo, na hipótese de negativa por ausência de 

repercussão geral declarada pelo STF (art. 1030, inc. I, “a”, primeira figura) –, haja vista que o órgão 

competente do tribunal de apelação não se limitará a verificar se estão satisfeitos os requisitos que permitem 

avançar para o exame do conteúdo do recurso, mas examinará ele próprio esse conteúdo impugnativo, 

tomando-se o recurso como infundado, dado que o acórdão recorrido está em conformidade com a solução que 

emana do precedente vinculativo. Tivessem razão os professores acima citados, era de se indagar aonde mais 

poderia chegar a atividade cognitiva após a fulminação do recurso pela conformidade do acórdão à tese 

vinculante, ou, por outra, onde então estaria o mérito recursal. Demais disso, fosse a negativa de seguimento 

do recurso principal, escorada no art. 1030, I, “a” (segunda figura) ou “b”, do CPC, um juízo de 

“inadmissibilidade”, estaria o tribunal obrigado a não conhecer do recurso adesivo, à luz do art. 997, § 2º, inc. 

III, do CPC, prejudicando-se direito do recorrente subordinado. 
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regime de julgamento dos recursos repetitivos ou da repercussão geral e que, assim decidido, 

tornou-se um precedente vinculante acerca da matéria. O que a lei atribui às presidências ou 

vice-presidências dos tribunais federais e estaduais, portanto, não é o controle imediato e 

direto da constitucionalidade ou da legalidade dos acórdãos recorridos, mas apenas a 

supervisão da aderência do entendimento vinculante aos acórdãos produzidos pelos 

tribunais locais, o que equivale a uma atuação mediata e vinculada na verificação de eventual 

violação da Constituição Federal ou da legislação federal pelo acórdão impugnado pelo 

recurso extraordinário ou pelo recurso especial no caso concreto. Não se trata, enfim, de 

julgar o recurso excepcional à sa tête, mas sim de julgar o recurso nos estreitos limites da 

adstrição da matéria recorrida à questão de direito solvida em precedente vinculante 

produzido pelas cortes de superposição em julgamentos paradigmáticos. 

O juízo de adstrição exercido pelos tribunais de apelação se amolda plenamente 

às regras constitucionais que conferem ao STF e ao STJ a competência para o julgamento 

do recurso extraordinário e do recurso especial. As questões de direito constitucional ou 

federal veiculadas nos acórdãos recorridos submetem-se sempre ao controle das cortes 

superiores. Todavia, analisada a questão de maneira exauriente pelas cortes nacionais, sob o 

regime de julgamento da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, é razoável que a lei 

processual subtraia dessas mesmas cortes o encargo de simplesmente repetir a solução da 

questão de direito em múltiplos casos concretos que lhe fossem remetidos pelas instâncias 

inferiores. As regras de competência do art. 102, inc. III, e 105, inc. III, da Constituição 

Federal não se revelam violadas pela outorga de poderes aos tribunais de apelação para julgar 

os recursos excepcionais nas situações ora destacadas, pois que tais tribunais, nessas 

especiais condições, não estão produzindo julgamentos por meio de interpretação original e 

própria das normas jurídicas, mas apenas reproduzindo interpretação construída em julgados 

vinculantes advindos dos tribunais constitucionalmente competentes para tanto (STF e STJ). 

É evidente que, no exercício de sua competência própria, outorgada pela lei, de 

realização de um juízo de adstrição da causa a precedente firmado pelos tribunais superiores, 

podem os presidentes ou vice-presidentes dos tribunais de apelação incidir em equívocos 

decisórios, seja: a) pelo juízo positivo de adstrição, em caso no qual o precedente não se 

aplicaria; ou b) pelo fenômeno inverso, i.e., pelo erro em não se adstringir determinado 

recurso excepcional a tese jurídica firmada em paradigma (precedente) julgado pelo STF ou 

pelo STJ sob o pálio da repercussão geral ou do regime dos recursos repetitivos.  

Na primeira hipótese (a), o sistema processual estabelece, de forma clara e 

segura, a maneira pela qual o error in judicando poderá ser corrigido. Assim, se a adstrição 
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equivocada do caso concreto a determinado precedente implicar decisão de negativa de 

seguimento ao recurso excepcional, competirá ao recorrente impugnar a decisão pela via 

processualmente estabelecida (agravo de adstrição – CPC, art. 1030, § 2º), demonstrando a 

distinção (distinguishing) que há entre a matéria veiculada no recurso excepcional do caso 

concreto e a tese jurídica (ratio decidendi) oriunda do precedente utilizado como fundamento 

jurídico para o desprovimento do recurso208. Por outro lado, se a adstrição equivocada 

redundar no reenvio dos autos para o órgão fracionário do tribunal responsável pela edição 

do acórdão impugnado, certo é que caberá a esse próprio órgão apontar o equívoco de análise 

a cargo da presidência ou vice-presidência da corte federal ou estadual, ratificando-se, então, 

o acórdão recorrido pela distinção que haverá de ser explicitada entre o caso concreto e o 

precedente invocado e que deu azo ao errôneo encaminhamento dos autos para realização de 

um hipotético juízo de retratação. 

Na segunda hipótese supracitada (b), ou seja, na suposição de que passara 

despercebida ao tribunal a quo a existência de precedente vinculativo de tribunal superior 

aplicável a determinado caso concreto, não está expressa na legislação qual deve ser a 

maneira pela qual tal equívoco de interpretação poderá ser corrigido. Essa correção, de toda 

sorte, intui-se pela forma como o sistema recursal encontra-se moldado pela lei: nesse caso, 

não tendo havido, por erro de análise, adstrição do caso concreto a um precedente vinculante 

já estabelecido, certo é que nenhum juízo de adstrição terá sido exercido na origem, o que 

permite concluir que o recurso excepcional interposto terá sido, em verdade, examinado à 

maneira do juízo de admissibilidade “tradicional” (CPC, art. 1030, inc. V), por meio da 

verificação do preenchimento dos requisitos gerais e específicos imprescindíveis para a 

admissão do recurso à instância superior. Nesse caso, então, caberá ao próprio STF ou STJ 

corrigir o equívoco da origem, de ofício ou por provocação das partes, decidindo pela 

restituição da causa ao tribunal a quo, onde o recurso, enfim, deverá ser examinado à luz do 

precedente vinculante existente acerca da matéria nele debatida. Perceba-se que o tribunal 

ad quem, de toda sorte, não arvora para si a competência que é própria dos tribunais de 

                                                           
208 Vale lembrar que a invocação do precedente para fulminar o recurso, sem a explicitação de que o caso sob 

julgamento se ajusta aos fundamentos determinantes do case, pode constituir nulidade processual por 

insuficiência de motivação (CPC, art. 489, § 1º, V), tal como poderá ocorrer se o órgão julgador deixar de 

aplicar precedente invocado pela parte sem a explicitação dos motivos pelos quais compreende que o case não 

se aplica, ou que o entendimento nele consubstanciado se encontra superado (CPC, art. 489, § 1º, VI). Sobre o 

tema, q.v. PUOLI, José Carlos Baptista. Motivação das decisões judiciais: uma análise crítica do § 1º do artigo 

489 do CPC. In: BEDAQUE, José Roberto dos Santos; YARSHELL, Flávio; SICA, Heitor Vitor Mendonça 

(coords.). Estudos de direito processual civil em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci. 

Salvador: JusPodivm, 2018. p. 437 e s. 
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apelação: limita-se a apontar o precedente pertinente ao caso, declinando da competência 

decisória e determinando a devolução do processo à origem, para realização do juízo de 

adstrição pelo órgão interno competente do tribunal a quo (presidência ou vice-

presidência)209. 

É importante consignar, no ponto, nota distintiva relevante que há entre o juízo 

de admissibilidade e o juízo de adstrição. O primeiro constitui exercício, pelo órgão 

jurisdicional a quo, de competência delegada pela instância superior, prevista em lei e 

submetida a controle diferido pelo tribunal ad quem, que, no exercício de competência 

recursal que lhe é própria – prevista na Constituição Federal (arts. 102, inc. III, e 105, inc. 

III) –, não se vincula ao quanto tenha sido decidido pelo órgão jurisdicional delegatário. O 

juízo de adstrição do recurso extraordinário ou especial, por sua vez, constitui manifestação 

de competência própria da presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação, a quem 

a lei confere, em nome da racionalização dos trabalhos dos tribunais superiores, o poder-

dever de exercer o controle da aderência de precedentes vinculantes aos acórdãos recorridos, 

desprovendo (rectius: negando seguimento), desde logo, os recursos excepcionais 

infrutuosos, assim considerados aqueles contrários à solução da questão de direito 

corporificada no leading case; ou concitando os órgãos fracionários do próprio tribunal de 

apelação a reexaminarem a causa à luz do precedente obrigatório, “rejulgando” a matéria de 

modo a adequar a solução do caso concreto ao quanto previsto no precedente ao qual o caso 

está adstrito. No juízo de admissibilidade, sobrelevam os aspectos formais do recurso, 

imbricados aos requisitos gerais e específicos que devem ser preenchidos para que ao recurso 

                                                           
209 No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a decisão de devolução dos autos para análise de recurso 

extraordinário à luz de precedente firmado segundo o regime da repercussão geral está prevista no art. 328, 

parágrafo único, do RISTF, compreendendo-se, ademais, que se trata de decisão declinatória de caráter 

irrecorrível (v.g. STF, ARE n. 927.835/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.09.2019, 

DJe 11.10.2019; STF, Pet n. 7.152/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.04.2018, DJe 

17.10.2018). A irrecorribilidade desse pronunciamento também é afirmada pelo STJ (v.g. AREsp n. 

1.286.162/MT-AgInt-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28.09.2020, DJe 30.09.2020; AREsp 

n. 1.349.329/SP-AgInt, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28.09.2020, DJe 20.10.2020), e a competência 

para a restituição dos autos à origem foi cometida ao Presidente do Tribunal, conforme art. 21-E, inc. VIII, do 

RISTJ, incluído pela Emenda Regimental n. 24/2016. A irrecorribilidade é afirmada pelos tribunais superiores, 

não raras vezes, ao fundamento de que a devolução do caso à origem configuraria mero despacho, sem natureza 

decisória (v.g. STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.873.082/DF-AgInt, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 

07.12.2020, DJe 11.12.2020). Parece-nos, entretanto, que há inescondível conteúdo decisório no 

pronunciamento que, reconhecendo a competência do tribunal a quo para proceder ao juízo de adstrição do 

caso concreto ao precedente vinculante, restitui os autos à corte de origem. O tribunal superior, embora não o 

diga às expressas, está declarando a sua incompetência, e isso configura decisão, por evidente. O que não há, 

por certo, é prejuízo às partes pela decisão prolatada, que se limita a restituir a causa ao órgão competente para 

conhecer da matéria retratada no recurso excepcional. É de melhor técnica, portanto, sustentar a 

irrecorribilidade da decisão na inexistência de gravame às partes do que pretender transmudar a natureza 

jurídica do pronunciamento. 
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seja conferido trânsito à instância superior. No juízo de adstrição, por outro lado, prepondera 

o exame do mérito recursal, colocando-se em segundo plano aspectos formais do recurso em 

nome da solução da controvérsia pelo mérito, a fim de que a tese jurídica sufragada pelos 

tribunais superiores seja efetivamente aplicada aos casos concretos nos quais essa mesma 

tese encontre ressonância. No juízo de admissibilidade, por fim, o exame do mérito do 

recurso extraordinário ou especial, quando realizado, é meramente antecipatório e 

prognostical, obstando-se na origem que o recurso excepcional tenha seguimento para o 

tribunal superior competente quando identificado, à luz de julgados não vinculantes 

(persuasivos) oriundos desse mesmo tribunal, que é improvável que a medida tenha êxito na 

instância de destino. No juízo de adstrição, o mérito do recurso excepcional, quando julgado 

pela presidência ou vice-presidência do tribunal a quo, o é de maneira exauriente e definitiva, 

externando-se a certeza de que o recurso é infrutuoso, porque colidente com precedente 

vinculante construído acerca da matéria recorrida.  

 

3.2.3 Segue: órgãos judiciários de instâncias inferiores ao STF ou ao STJ 

 

O juízo de adstrição, já o dissemos, é atribuído pela legislação processual a 

órgãos judiciários de instâncias inferiores àquelas responsáveis pela criação do precedente 

de observância obrigatória. Não se deve, todavia, confundir-se instância inferior com 

instância ordinária, já que haverá casos em que o juízo de adstrição será realizado por órgãos 

judiciários superiores, não inseridos na jurisdição de primeiro ou segundo graus. 

Assim, cuidando-se de recurso repetitivo da lavra do Superior Tribunal de 

Justiça, o juízo de adstrição será realizado por órgãos componentes das instâncias ordinárias, 

notadamente pelas presidências ou vice-presidências dos tribunais regionais federais ou dos 

tribunais de justiça dos Estados, seja o acórdão do TRF ou do Tribunal de Justiça decorrente 

do exercício das competências revisionais desses tribunais (v.g. no julgamento de apelação 

ou agravo de instrumento), seja o acórdão resultado do julgamento de ação originária do 

tribunal (v.g. mandado de segurança originário, ação rescisória, conflito de competência).  

Cuidando-se, porém, de recurso extraordinário a ser analisado segundo 

precedente vinculante oriundo do Supremo Tribunal Federal, certo é que o juízo de adstrição 

não está a cargo, apenas, dos supracitados órgãos internos dos tribunais de apelação, uma 

vez que o STF, em razão da supremacia da Constituição Federal, atua como tribunal de 

superposição também em relação ao próprio STJ e, mais do que isso, também com relação 

aos demais ramos do Poder Judiciário. Nada obsta, portanto, a que o “tribunal recorrido” 
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mencionado no art. 1030, caput, do CPC seja, ele próprio, um tribunal superior, superposto 

à denominada Justiça Comum (STJ) ou vinculado a qualquer dos ramos especializados do 

Poder Judiciário (TST, TSE, STM). É à vice-presidência desses tribunais superiores que 

competirá, então, realizar o juízo de adstrição do acórdão recorrido, produzido no âmbito do 

próprio tribunal superior, ao precedente emanado do STF. 

Nada obsta, até mesmo, a que o juízo de adstrição seja realizado por um órgão 

judiciário que sequer esteja formalmente inserido em um tribunal, bastando, enfim, que do 

pronunciamento desse órgão seja admissível a interposição de recurso extraordinário. É o 

que ocorre, por certo, com os acórdãos produzidos pela Turma Nacional de Uniformização 

da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU) e bem assim pelas decisões 

colegiadas produzidas pelas turmas recursais dos Juizados Especiais Federais ou pelos 

colégios recursais dos Juizados Especiais Estaduais210. Todos esses órgãos, vinculados ao 

microssistema dos Juizados Especiais, estão autorizados a realizar o juízo de adstrição dos 

recursos extraordinários eventualmente interpostos para impugnar decisões definitivas de 

sua alçada, podendo, portanto, negar seguimento aos extraordinários quando a decisão 

colegiada recorrida revelar vinculação e conformidade ao precedente obrigatório, bem como 

determinar a restituição dos autos à turma ou ao colégio recursal competente para retratação, 

em caso de aparente colidência entre a decisão colegiada e o precedente vinculante do STF 

ao qual a questão de direito debatida encontra-se adstrita. 

Questão tormentosa, não disciplinada a contento pela legislação processual, diz 

com os casos excepcionais nos quais o recurso extraordinário se revela cabível em face de 

decisão singular, desde que proferida em única ou última instância e exauridos os meios 

ordinários de impugnação previstos na lei. Nesses casos, esgotadas as vias recursais 

ordinárias, admite-se o cabimento do recurso extraordinário para o STF, e o juízo de 

adstrição competirá, então, ao próprio juiz211. A matéria é deveras insólita porque, verificado 

                                                           
210 Por não estarem citados no art. 105, inc. III, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial das 

decisões colegiadas proferias pela TNU ou pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais e Colégios 

Recursais dos Juizados Especiais dos Estados. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula n. 

203/STJ: “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados 

Especiais”. Todavia, a Lei n. 10.259/2001 estabelece procedimento similar ao do CPC a fim de que o STJ 

exerça controle acerca da interpretação da legislação infraconstitucional conferida pelos órgãos judiciários da 

Justiça Federal componentes do microssistema dos Juizados Especiais (art. 14), em disciplina que foi, ao 

depois, replicada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, disciplinados pela Lei n. 12.153/2009 

(arts. 18 e 19). O controle da interpretação conferida pelos Juizados Especiais Estaduais acerca da legislação 

infraconstitucional é exercido por meio de reclamação, da competência do Tribunal de Justiça, tal como restou 

definido a partir do julgamento do RE n. 571.572/BA-ED pelo STF, do julgamento da Rcl n. 18.506/SP-AgRg 

pelo STJ, e da edição da Resolução STJ n. 3, de 07.04.2016. 
211 Sobre o tema, q.v. nota n. 119, supra. 
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que o objeto do recurso extraordinário interposto desafia entendimento do STF cristalizado 

em precedente vinculativo, certo é que o juízo de adstrição que seja feito pelo juiz implicará 

negativa de seguimento do recurso extraordinário, na forma do art. 1030, inc. I, do CPC. 

Ocorre que o CPC confere ao recorrente a possibilidade de impugnar o decisum assim 

lançado por meio de recurso (agravo de adstrição – art. 1030, § 2º, do CPC) dirigido a órgão 

colegiado interno do “tribunal recorrido”. Quid iuris, então, se não há “tribunal recorrido”, 

mas sim decisão singular a cargo de juízo de primeiro grau de jurisdição? 

Não nos parece seja cabível, nessa hipótese, a interposição do agravo previsto 

no art. 1030, § 2º, do CPC. Não há órgão colegiado competente, segundo a legislação 

processual, para conhecer do agravo na situação acima narrada, já que o órgão prolator da 

decisão não é componente de nenhum tribunal ou colegiado. Desse modo, temos que a 

decisão do juízo singular que, em aplicação de precedente do STF de caráter vinculante, 

venha a negar seguimento a recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, I, do CPC, 

revela-se, irrecorrível, por falta de previsão legal, ainda quando palmar o error in judicando 

na adstrição do caso concreto ao leading case do STF invocado pelo julgador monocrático. 

O equívoco decisório, nessa peculiar hipótese, somente poderá ser remediado pela via da 

reclamação, na forma do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC; ou ainda por meio da propositura de 

ação rescisória, na forma do art. 966, inc. V, do CPC, na qual o tribunal federal ou estadual 

ao qual vinculado o juízo singular poderá conhecer dos fundamentos da parte interessada na 

desvinculação do caso concreto ao precedente utilizado para fulminar o recurso 

extraordinário, acolhendo-se, em juízo rescisório, eventual alegação de distinção 

(distinguishing) ou superação do precedente (overruling) e, em juízo rescindendo, promover 

a aplicação correta do direito à espécie212. 

 

3.2.4 Segue: tese jurídica firmada em precedente vinculante de repercussão geral ou 

repetitivo 

 

A realização do juízo de adstrição no recurso extraordinário ou no recurso 

especial está condicionada à preexistência de precedente vinculante, de observância 

obrigatória para os órgãos judiciários de instâncias inferiores ao STF e ao STJ. Dentre outros 

precedentes vinculantes, referimo-nos, nos estritos limites deste trabalho, especificamente 

                                                           
212 Exposição pormenorizada acerca da impugnação das decisões de adstrição a precedente vinculante por meio 

do ajuizamento de reclamação e de ação rescisória encontra-se no item 3.4.5., infra. 
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àqueles que revelam tese jurídica firmada em julgamento de recurso extraordinário de 

repercussão geral ou de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos (CPC, 

art. 927, III, fine)213214. 

Já explicitamos, em capítulo anterior, que o reconhecimento, na 

contemporaneidade, do desempenho de uma função paradigmática pelos tribunais 

superiores – e, por extensão, da outorga dessa função aos recursos que sejam de sua 

competência – justifica a atribuição de efeitos vinculantes aos pronunciamentos forjados sob 

os regimes jurídicos da repercussão geral e dos recursos repetitivos215. 

                                                           
213 Sobre o efeito vinculante dos acórdãos de casos repetitivos em geral, traga-se à colação o Enunciado n. 170 

do Fórum Permanente de Processualistas Civis, verbis: “As decisões e precedentes previstos nos incisos do 

caput do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos”. Assim também pensam: 

MARINONI, Luis Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso especial..., cit. p. 70 e 

s.; MEDINA, José Miguel Garcia. Integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência..., cit. p. 186 e s.; 

BARROS, Ricardo Leonel de. Comentários ao Artigo 988 do CPC. In: BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). 

Comentários ao código de processo civil. vol. 4, São Paulo: Saraiva, 2017. p. 243; VITORELLI, Edilson. A 

prática dos precedentes judiciais obrigatórios: entre fantasmas e potenciais. In: LUCON, Paulo Henrique dos 

Santos et al. Processo civil contemporâneo: homenagem aos 80 anos do professor Humberto Theodoro Júnior. 

Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 748-749). Não é essa, contudo, a posição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria 

de Andrade Nery, que consideram inconstitucional o predicado eficacial conferido pela lei aos recursos 

repetitivos, o que demandaria, em sua visão, emenda constitucional (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa 

Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17. ed. São Paulo: RT, 2018. p. 2052 e 2437-2438). 

Em sentido oposto, defendendo expressamente a constitucionalidade do sistema de precedentes vinculantes 

instituído pelo CPC: THEODORO JÚNIOR, Humberto. Demandas repetitivas. Direito jurisprudencial. Tutela 

plurindividual, segundo o novo código de processo civil: incidente de resolução de demandas repetitivas e 

incidente de assunção de competência. In: JAYME, Fernando Gonzaga et al. Inovações e modificações do 

código de processo civil: avanços, desafios e perspectivas. Belo Horizonte: Del Rey, 2017. p. 474 e s.; No 

mesmo sentido, posicionam-se Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas, colacionando argumentos que merecem 

transcrição, verbis: “Desdobramento da objeção da separação dos poderes é o argumento de que ‘regras 

excepcionais’ estabelecendo efeito vinculante só poderiam ser implementadas por emenda constitucional, 

como seria o caso da EC 45/2004, que instituiu a súmula vinculante. Esse raciocínio é sofista, pois parte de 

uma premissa equivocada para alcançar uma conclusão aparentemente correta. Na realidade, a súmula 

vinculante precisou vir ao ordenamento jurídico brasileiro por meio de emenda constitucional por duas razões: 

a) porque era uma importante mudança de paradigma, numa época em que era ainda mais arraigada a 

compreensão de que os juízes não se vinculariam a decisões dos tribunais hierarquicamente superiores; e b) 

porque a súmula vinculante é de observância mandatória, não apenas para os juízes e tribunais inferiores, mas, 

também, para toda a administração direta e indireta, nas três esferas federativas”. (ALVIM, Teresa Arruda; 

DANTAS, Bruno. Recurso especial..., cit. p. 280, n. 14). 
214 Embora fuja do escopo deste trabalho, não se pode olvidar de acesa e atual controvérsia acerca da extensão 

da eficácia vinculante dos casos repetitivos para as sentenças arbitrais, reguladas pela Lei n. 9.307/96. Nesse 

sentido, v.g., manifestando-se a favor da aventada extensão, q.v. TUCCI, José Rogério Cruz e. O árbitro e a 

observância do precedente judicial. Texto publicado na Revista Eletrônica Conjur em 01.11.2016 e disponível 

em https://www.conjur.com.br/2016-nov-01/paradoxo-corte-arbitro-observancia-precedente-judicial. Acesso 

em 16 abr. 2021. Contra: BONATO, Giovanni. Arbitragem e precedentes. In: BEDAQUE, José Roberto dos 

Santos; YARSHELL, Flávio; SICA, Heitor Vitor Mendonça (coords.). Estudos de direito processual civil em 

homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodium, 2018. p. 315 e s. Discorrendo 

especificamente sobre o tema, mas sem abraçar nenhuma das duas orientações: CENACHI, Luiza Gonzaga 

Drumond. Uma questão polêmica: o árbitro é obrigado a observar os precedentes judiciais? In: LUCON, Paulo 

Henrique dos Santos et al. Processo civil contemporâneo: homenagem aos 80 anos do professor Humberto 

Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 879-892. 
215 Item 1.4, supra. 
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No plano legal, entretanto, a eficácia vinculante do precedente resolvido à 

maneira da repercussão geral ou do regime dos recursos repetitivos não está expressamente 

estabelecida no Código de Processo Civil: está camuflada no art. 927, caput, do CPC216, em 

que se recorreu a uma esperteza legislativa, inserindo-se no preceito um verbo cuja largueza 

de sentido relegaria ao intérprete o ônus de afirmar (ou negar) a existência de uma norma 

jurídica limitadora de poderes decisórios ainda vistos, aqui e ali, como ilimitáveis, forte em 

uma compreensão elastecida da ideia de livre convicção do julgador.  

A eficácia vinculante dos acórdãos de repercussão geral e dos recursos 

repetitivos, de todo modo, está contida no preceito supracitado, e também se depreende a 

partir da interpretação sistemática de um extenso feixe de regras processuais, as quais 

estabelecem ora a antecipação do resultado útil da demanda – vez que outro não poderia ser 

concebido senão aquele conforme o precedente –, ora instrumentos para pronta correção da 

inobservância da tese jurídica assentada no acórdão repetitivo ou de repercussão geral.  

No primeiro grupo de regras, assentamos: i) o fast track para o julgamento em 

bloco de processos para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de recursos 

repetitivos (CPC, art. 12, § 2º, II); ii) a possibilidade de concessão de tutela com base na 

evidência do direito, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e a tese da parte estiver amparada por entendimento firmado em 

julgamento de caso repetitivo (CPC, art. 311, II); iii) a autorização conferida ao juiz para 

julgar liminarmente improcedente o pedido, quando este contrariar entendimento edificado 

em recurso repetitivo (CPC, art. 332, II); iv) a dispensa do duplo grau de jurisdição 

obrigatório, nos casos em que a sentença esteja em conformidade com tese fixada em recurso 

repetitivo (CPC, art. 496, § 4º, II); v) a dispensa de caução para o levantamento de depósito 

em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de 

propriedade ou de outro direito real, no cumprimento provisório de sentença que esteja em 

consonância com acórdão de caso repetitivo (CPC, art. 521, IV); vi) a possibilidade de o 

relator, por decisão singular, negar provimento a recurso, ou lhe dar provimento, se a decisão 

recorrida for, respectivamente, conforme ou contrária a entendimento fixado em recurso 

                                                           
216 Verbis: “Os juízes e os tribunais observarão: I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante; III - os acórdãos em incidente de 

assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário 

e especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional 

e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; V - a orientação do plenário ou do órgão 

especial aos quais estiverem vinculados”. 
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repetitivo (CPC, art. 932, IV, “b”, e V, “b”); vii) a possibilidade de o relator julgar 

liminarmente conflito de competência quando sua decisão estiver fundada em tese assentada 

em recurso repetitivo (CPC, art. 955, II); e, por fim, viii) a possibilidade de a presidência ou 

vice-presidência do tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário ou ao 

recurso especial, sempre que o acórdão recorrido estiver em conformidade com a tese 

jurídica firmada em recurso repetitivo ou de repercussão geral (CPC, art. 1030, I).  

Por sua vez, compõem o segundo grupo de regras: i) o cabimento de reclamação, 

para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral 

reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial 

repetitivos, desde que esgotadas as instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da 

decisão reclamada (CPC, art. 988, § 5º, I e II); ii) a configuração de omissão relevante na 

decisão, sentença ou acórdão, passível de correção pela via dos embargos de declaração, 

sempre que o órgão julgador deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de 

recurso repetitivo aplicável ao caso sob julgamento (CPC, art. 1022, parágrafo único, I); e 

iii) a determinação de restituição dos autos para retratação pelo órgão julgador, quando o 

acórdão recorrido estiver em desconformidade com a tese firmada em recurso repetitivo ou 

de repercussão geral (CPC, art. 1030, II). 

Há juridicidade, portanto, em se afirmar a força vinculativa dos recursos 

submetidos à repercussão geral ou ao regime dos recursos repetitivos, contida no art. 927, 

caput, inc. III, do CPC e extraível, também, a partir da interpretação sistemática de todos os 

preceitos acima listados217. Não se há de negar, todavia, que essa vinculação abrange apenas 

os órgãos judiciários, o que confere a esses precedentes uma eficácia vinculante menos 

intensa (rectius: menos extensa) do que aquela conferida às súmulas vinculantes editadas 

pelo Supremo Tribunal Federal e aos acórdãos proferidos em ações de controle concentrado 

de constitucionalidade ou arguições de descumprimento de preceito fundamental, a que a 

Constituição Federal e as leis conferem eficácia erga omnes e efeitos vinculantes inclusive 

para a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal218. 

                                                           
217 É imperioso concordar com Flávio Luiz Yarshell, para quem a adoção do regime de precedentes vinculantes, 

erigidos a partir de casos individuais selecionados como representativos de controvérsia repetitiva, representa 

uma mudança de paradigma, fruto do reconhecimento de que a tutela coletiva dos direitos (ao menos dos 

individuais homogêneos) não cumpriu integralmente sua função. (YARSHELL, Flávio Luiz. Jurisprudência 

uniforme, estável, íntegra e coerente: obstáculos superáveis? In: BEDAQUE, José Roberto dos Santos; 

YARSHELL, Flávio; SICA, Heitor Vitor Mendonça (coords.). Estudos de direito processual civil em 

homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci. Salvador: JusPodium, 2018. p. 289-290). 
218 Assim está estabelecido nos arts. 102, § 2º, e 103-A, ambos da Constituição Federal, na redação conferida 

pela EC n. 45/2004, bem como no art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99 e no art. 10, § 3º, da Lei n. 

9.882/99.  
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Decerto, não é qualquer julgado produzido pelos tribunais superiores que 

desencadeará a realização do juízo de adstrição nas instâncias inferiores, mas apenas os 

julgamentos que tenham seguido o rito da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, tal 

como previstos no Código de Processo Civil e nos regimentos internos de cada tribunal 

nacional. A jurisprudência meramente persuasiva dos tribunais superiores, ainda quando 

remansosa ou mesmo que condensada em enunciado de súmula, não permite que a instância 

a quo exerça a competência aqui versada, não estando a presidência ou vice-presidência do 

tribunal de apelação autorizada a negar seguimento a recursos excepcionais por meio da 

menção a tais enunciados, tampouco podendo invocá-los para restituir ao órgão prolator do 

acórdão recorrido os autos do processo, com vistas à realização de eventual juízo de 

retratação. 

Questão que se coloca diz respeito à possibilidade de se proceder à negativa de 

seguimento a recurso extraordinário ou especial, ou mesmo de se restituir os autos ao órgão 

prolator do acórdão no tribunal a quo, em caso de inobservância de súmula vinculante do 

Supremo Tribunal Federal. 

Veja-se que, nos termos do art. 103-A, da Constituição Federal, incluído pela 

EC n. 45/2004, tem-se que o STF poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas 

decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula de efeitos vinculantes, não só aos 

demais órgãos do Poder Judiciário, como também à administração pública direta e indireta, 

federal, estadual e municipal. Pressuposto da edição da súmula vinculante pela Suprema 

Corte é, ainda, a existência de controvérsia interpretativa de norma constitucional que 

acarreta grave insegurança jurídica e multiplicação de processos sobre a questão (CF/88, art. 

103-A, § 1º). Ora, se o que autoriza às presidências ou vice-presidências dos tribunais 

federais e estaduais a proceder nos termos do art. 1030, I e II, do CPC é a preexistência de 

julgado paradigmático do STF ou do STJ definidor de tese jurídica de observância 

obrigatória, parece, prima facie, razoável admitir que esses mesmos órgãos poderiam adotar 

esse mesmo procedimento em caso de inobservância, pelo acordão recorrido, de súmula 

vinculante do STF, cuja obediência não é imposta pela lei processual, mas sim pela própria 

Constituição da República. 

Não nos parece, todavia, admissível adotar o procedimento do art. 1030, I e II, 

do CPC para fins de negativa de seguimento a recurso extraordinário que desafia orientação 

emanada de súmula vinculante, ou, sendo o acórdão recorrido divergente dessa súmula, 

restituir os autos ao órgão colegiado do tribunal prolator do decisum para fins de retratação. 
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É que as súmulas vinculantes e os recursos extraordinários submetidos ao regime 

da repercussão geral, embora gozem ambos do atributo da observância compulsória, são 

essencialmente diferentes no tocante ao regime jurídico de controle da sua aplicação pelos 

órgãos inferiores do Poder Judiciário. É certo que, para os recursos submetidos à repercussão 

geral, e bem assim para os submetidos ao regime dos recursos repetitivos, o controle da 

aderência ao caso concreto da tese jurídica firmada quando do julgamento deles foi atribuído 

aos órgãos judiciários de inferior instância – particularmente às presidências ou às vice-

presidências dos tribunais federais e estaduais. É dizer: a competência para o exercício do 

controle da observância das teses firmadas em recursos extraordinários de repercussão geral 

foi subtraída do STF – em nome da racionalidade de seu funcionamento – e conferida, pela 

lei processual, às instâncias inferiores, nas quais interposto o recurso extraordinário no caso 

concreto. O controle da observância das súmulas vinculantes pelos órgãos judiciários, por 

sua vez, não foi retirado da alçada do Supremo Tribunal Federal, que o exerce por meio da 

reclamação, prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e cujo cabimento encontra-

se atualmente estampado no art. 988, III, do CPC. Existindo, portanto, instrumento 

processual específico para o exercício, pelo próprio STF, do poder-dever de controle da 

observância das súmulas vinculantes que edita, não há espaço normativo para que esse 

mesmo controle seja exercitado de forma anômala e por órgão judiciário distinto, o que 

ocorreria se aplicado, nesses casos, o procedimento do art. 1030, I e II, do CPC. 

Nada obsta, evidentemente, a que o Supremo Tribunal Federal submeta ao 

regime da repercussão geral recurso extraordinário, ou agravo decorrente de sua inadmissão 

na origem, que veicule matéria já objeto de enunciado de súmula vinculante219.  

Em verdade, à racionalização dos trabalhos do STF melhor atende a sistemática 

da repercussão geral do que o instrumento constitucional da súmula vinculante, justamente 

porque esta, embora de observância obrigatória, não limita o acesso à jurisdição do STF, 

mas sim o amplia, por meio da ação de reclamação manejável pelas partes ao sabor das 

                                                           
219 A possibilidade jurídico-processual e a conveniência institucional de se submeter ao regime da repercussão 

geral recurso extraordinário que veicule questão constitucional já objeto de enunciado de súmula vinculante 

foram afirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, pela vez primeira, no RE n. 591.068/PR-QO. Na 

oportunidade, reconheceu-se a inadequação do instituto da súmula vinculante para o atingimento do escopo de 

racionalização dos trabalhos da Suprema Corte brasileira, destacando-se que “embora vinculante o caráter da 

súmula editada, situações como a que ora se examina permanecem chegando a esta Corte, já que, 

diferentemente do sistema da repercussão geral, a consolidação da jurisprudência em súmula vinculante, não 

conduz à subsequente retratação da decisão pelo próprio Tribunal, exigindo da parte o manejo de recurso 

extraordinário ou reclamação, em cada situação concreta, para ver eficaz o comando sumular.” (STF, Pleno, 

RE n. 591.068/PR-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.08.2008, DJe 20.02.2009).  
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circunstâncias do caso concreto, seja para apontar desobediência ao enunciado sumular pelo 

órgão judicante de origem, seja para exigir-lhe a incidência em hipótese recusada pelo 

julgador a quo (CPC, art. 988, § 4º). Não surpreende, enfim, que a edição de súmulas 

vinculantes pelo STF tenha se tornado rara na atualidade220, cedendo passo para a crescente 

submissão de recursos extraordinários ao regime de julgamento da repercussão geral, com o 

que a supervisão da aderência da tese jurídica ao caso concreto desloca-se para as instâncias 

inferiores, tornando inacessível a jurisdição constitucional da Suprema Corte para a maioria 

das causas, ainda quando interposto nelas o recurso extraordinário. 

Sobrevindo à súmula vinculante recurso extraordinário julgado à maneira da 

repercussão geral da matéria, e sendo idêntica a questão constitucional retratada em ambos, 

certo é que a matéria passará a contar, a partir de então, com duplo mecanismo processual 

de controle quanto à sua observância pelas instâncias inferiores, podendo-se aviar 

reclamação diretamente no STF se a desobediência estiver estampada em decisão proferida 

por órgão judiciário de instância inferior, sem prejuízo de se negar seguimento, na origem, 

ao recurso extraordinário que venha a ser interposto, se o acórdão recorrido revelar 

conformidade para com o precedente vinculante, ou ainda, em caso de desconformidade, 

restituindo-se a causa para o órgão prolator do acórdão impugnado pelo extraordinário, com 

vistas à efetivação de um juízo de retratação. Há de se pontuar, entretanto, que embora sejam 

compossíveis os mecanismos processuais de controle da observância da tese jurídica firmada 

pelo Supremo Tribunal Federal tanto em enunciado de súmula vinculante, quanto em recurso 

extraordinário de reconhecida repercussão geral, a racionalização dos trabalhos do STF 

impõe que se prefira este àquele instrumental, havendo julgados a refutar o enfrentamento 

do tema da inobservância da súmula vinculante veiculado em reclamações, quando certo que 

a aderência da tese sumular ao caso concreto poderá ser obtida por meio do juízo de adstrição 

do recurso extraordinário a cargo da instância primeva221. 

 

3.2.5 Segue: vinculação do recurso interposto e conformidade do acórdão recorrido 

 

                                                           
220 Das 58 súmulas vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, apenas cinco o foram nos últimos 

cinco anos, sendo três em 2016 e duas em 2020. 
221 Nesse sentido: Rcl n. 36.925/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03.04.2020, 

DJe 20.04.2020; Rcl n. 27.163/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07.08.2018, DJe 

15.10.2018; Rcl n. 28.090/PB-AGR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. 

Alexandre de Moraes, j. 27.11.2018, DJe 19.03.2019. 
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O juízo de adstrição, tal como o vemos, é decomponível em duas atividades 

cognitivas distintas e sucessivas, as quais já foram mencionadas en passant em tópicos 

anteriores: a atividade ou juízo de vinculação da análise do recurso excepcional a precedente 

de repercussão geral ou recurso repetitivo e a atividade ou juízo de conformidade do acórdão 

recorrido para com o mesmo precedente obrigatório considerado aplicável ao caso concreto. 

Não se trata do mesmo fenômeno intelectivo, e tampouco é aleatória a ordem de 

realização dos juízos nos quais se decompõe a atividade de adstrição. Com efeito, primeiro 

é preciso investigar o recurso extraordinário ou especial interposto, constatar a presença de 

seus requisitos mais elementares, dissecar-lhe o objeto e apreender o seu alcance, com o que 

se pode atingir a convicção de que há, realmente, uma imbricação entre o recurso sub judice 

e determinado precedente cuja existência é sabida e cuja aplicação in concreto se impõe. O 

juízo de vinculação, portanto, é a etapa inaugural do juízo de adstrição, e pressuposto lógico 

e necessário da etapa seguinte, a da conformidade, quando então a atividade cognitiva não 

mais estará centrada no recurso interposto, voltando-se para o acórdão recorrido, que se 

submeterá a um verdadeiro cotejo analítico entre seus fundamentos e a ratio decidendi que 

se extrai do precedente adstrito ao caso, de modo a emergir desse comparativo a esperada 

convergência na interpretação do Direito ou a conclusão pela existência de um desacordo 

exegético carente de correção. 

As consequências legais da convergência (juízo positivo de conformidade) ou 

da divergência (juízo negativo de conformidade) na solução da controvérsia jurídica já a 

expusemos e não é necessário repeti-las aqui em detalhes, bastando lembrar que a 

convergência entre o acórdão e a tese jurídica assentada no case levará ao pronto julgamento 

do recurso excepcional interposto, negando-lhe seguimento (CPC, art. 1030, inc. I), ao passo 

que a dissonância diagnosticada entre o acórdão e o precedente acionará o procedimento 

legal idealizado para que o órgão prolator do acórdão, retratando-se, produza novo 

julgamento, desta vez em sintonia com a solução que emana do julgado paradigmático (CPC, 

art. 1030, inc. II). 

É importante registrar, ainda, que o juízo de adstrição é desdobrável no tempo, 

com o que se quer afirmar que o juízo de vinculação e o juízo de conformidade que compõem 

o primeiro podem ou não ocorrer simultaneamente, a depender do estágio de formação do 

precedente adstrito ao caso concreto. Assim, existindo causa representativa já selecionada 

pelas instâncias de origem e já afetada ao regime da repercussão geral pelo STF ou ao regime 

dos recursos repetitivos pelo STJ, teremos aí um precedente ainda em gestação, o que 

autorizará, de toda forma, a adoção imediata pelos órgãos de origem de todas as providências 
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legais previstas para que esse precedente, tão logo julgado, seja aplicado aos casos parelhos 

[leia-se: suspensão de processos em primeiro e segundo graus (CPC, art. 1037, inc. II) e o 

sobrestamento dos recursos extraordinário ou especial interpostos e em tramitação perante 

as presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação (art. 1030, inc. III)]. O 

precedente em gestação, bem se vê, impele à realização do juízo de adstrição apenas em sua 

primeira vertente, por meio da atividade cognitiva de vinculação, não havendo condições de 

se proceder, de imediato, ao juízo de conformidade, que haverá de aguardar a efetiva 

edificação do precedente por ocasião do julgamento da causa paradigmática. 

 

3.3 O JUÍZO DE ADSTRIÇÃO NA VERTENTE DA VINCULAÇÃO: A ETAPA DE 

FORMAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE 

 

3.3.1 Considerações iniciais 

 

A partir do conceito de juízo de adstrição que viemos de traçar, vê-se que a 

preexistência de recurso extraordinário ou recurso especial julgado sob o regime jurídico da 

repercussão geral ou dos recursos repetitivos constitui conditio sine qua non para a 

realização daquele juízo pelas instâncias inferiores ao STF ou ao STJ, promovendo-se então, 

respeitada essa condicionante jurídica, a aderência da tese jurídica firmada no precedente às 

inúmeras causas nas quais essa mesma tese revele pertinência e aplicabilidade. 

É mister, destarte, discorrer sobre os regimes jurídicos de formação de 

precedentes vinculativos no sistema processual brasileiro hodierno decorrentes do 

julgamento de recursos especial e extraordinário. Diz-se “regimes jurídicos” porque há dois 

regimes que se justapõem para a definição de teses jurídicas em leading cases de observância 

obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, sendo eles o regime da repercussão geral – 

privativo do Supremo Tribunal Federal – e o regime dos recursos repetitivos, passível de 

aplicação tanto no âmbito do STF quanto do STJ. 

A diferença entre ambos os regimes supracitados está na causa determinante para 

a afetação, do recurso especial ou extraordinário do caso concreto, a um ou outro modelo de 

formação de precedentes vinculativos.  

Com efeito, o regime dos recursos repetitivos, conforme se intui pelo seu próprio 

nomen iuris, demanda prévia constatação de que a questão de direito reproduz-se em uma 

“multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais”, tal como destacado no art. 1036, 
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caput, do CPC. Para a afetação, portanto, de determinado recurso extraordinário ou especial 

ao regime dos recursos repetitivos, é de rigor que o Poder Judiciário esteja sendo instado a 

resolver a controvérsia jurídica em um sem-número de casos concretos em trâmite perante 

suas diversas instâncias, sendo a submissão ao regime dos recursos repetitivos mecanismo 

que atende, a um só tempo, ao propósito de racionalizar os trabalhos dos tribunais superiores 

e ao escopo de conferir a todas as múltiplas causas análogas solução isonômica no tocante à 

interpretação da questão de direito.  

A formação de precedente por meio do regime da repercussão geral, por sua vez, 

prescinde da preexistência de litigiosidade repetitiva a envolver a controvérsia, não havendo 

qualquer empeço a que o STF submeta à repercussão geral questão de direito constitucional 

que seja rarefeita no quotidiano forense, bastando para tal submissão que a matéria retratada 

no recurso extraordinário do caso concreto seja relevante do ponto de vista econômico, 

político, social ou jurídico, e que ultrapasse os interesses subjetivos do processo (CPC, art. 

1035, § 1º). A submissão do recurso extraordinário à repercussão geral, portanto, faz-se à 

luz da relevância da questão constitucional considerada em si mesma, embora não se possa 

negar que relevância e multiplicidade sejam características compossíveis e, quase sempre, 

concomitantes. 

Nada obstante a distinção teórica havida entre o regime da repercussão geral e o 

regime dos recursos repetitivos, certo é que o Supremo Tribunal Federal não tem se apegado 

a ela para submeter recursos extraordinários ora a um regime, ora a outro. Conforme já 

frisado, como a relevância da questão e a existência de múltiplas demandas nas quais ela se 

reproduz são atributos quase sempre simultâneos, na regulamentação do procedimento no 

âmbito regimental fez-se a opção político-judiciária pela afetação de toda e qualquer questão 

representativa de controvérsia constitucional ao regime jurídico da repercussão geral, sendo 

este, então, o único mecanismo de julgamento de recursos extraordinários paradigmáticos 

utilizado, na prática, pelo STF. É dizer: no âmbito do Supremo Tribunal Federal, todo 

precedente de observância obrigatória oriundo do julgamento de um recurso extraordinário 

forma-se sob o regime da repercussão geral da matéria, aplicando-se as disposições do CPC 

relativas ao regime dos recursos repetitivos de forma subsidiária, notadamente naquilo em 

que silente a lei processual e o regimento interno do STF na disciplina da repercussão 

geral222. 

                                                           
222 A aferição da existência da repercussão geral faz-se em meio eletrônico (“Plenário Virtual”), no qual todos 

os ministros do STF examinam, primeiramente, a existência ou inexistência, no recurso extraordinário, de 
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Seja qual for o regime jurídico – o da repercussão geral ou o dos recursos 

repetitivos – certo é que a formação do precedente pelos tribunais superiores passa, 

necessariamente, pela identificação da tese jurídica relevante ou repetitiva em um 

determinado recurso interposto em um caso concreto que tenha sido remetido para aqueles 

tribunais. Essa identificação se inicia, no mais das vezes, na própria instância de origem, na 

qual interposto o recurso e realizado o primeiro exame dele, especialmente quanto à sua 

potencialidade para servir como instrumento adequado ao exame exauriente da questão de 

direito e explicitação da tese jurídica a ser seguida por todos os órgãos jurisdicionais.  

 

3.3.2 Seleção do recurso-piloto 

 

Edificada uma técnica de julgamento por amostragem, certo é que a boa ou má 

atuação da instância a quo na identificação do recurso adequado para servir como “amostra” 

ou “recurso-piloto223”, ou ainda “recurso representativo” para o exame da controvérsia pelo 

tribunal ad quem constitui circunstância essencial para o bom ou mau funcionamento de todo 

o sistema processual de formação e aplicação de precedentes, sem o que se colocam em 

xeque as ideias-força de racionalização dos trabalhos dos tribunais superiores, de solução 

isonômica de causas idênticas e de celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 

Ao tempo do CPC/73, não havia qualquer diretriz legal para a seleção do 

recurso-piloto pelos tribunais de apelação ou órgãos judiciários homólogos (v.g. turmas ou 

colégios recursais), limitando-se a lei processual a estabelecer que referido recurso deveria 

ser “representativo da controvérsia” (CPC/73, art. 543-B, § 1º e art. 543-C, § 1º). Não havia, 

assim, qualquer impedimento de ordem legal para que fossem encaminhados às instâncias 

                                                           
questão constitucional a ser apreciada, e, subsequentemente, se a questão constitucional eventualmente 

identificada possui ou não repercussão geral (RISTF, art. 324, § 1º). É corrente a submissão de recursos 

extraordinários ao plenário virtual para afirmação da inexistência de questão constitucional na controvérsia 

objeto do recurso, o que autoriza, por interpretação extensiva, a aplicação do art. 1030, I, “a”, do CPC para a 

negativa de seguimento dos recursos extraordinários interpostos em casos parelhos e que versem sobre a mesma 

controvérsia. 
223 Discorrem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha acerca da diferença entre “causa-piloto” e 

“causa-modelo”. Na primeira, o órgão competente seleciona um caso concreto para julgar, fixando a tese a ser 

seguida nos demais casos a partir daquele previamente selecionado, que, ato contínuo, é resolvido à luz da tese 

então fixada. Já na causa-modelo, não há um caso concreto subjacente ao incidente de definição da tese. A tese 

é definida independentemente de uma causa que suporte o procedimento instaurado para sua definição. A lei 

brasileira adotou o primeiro modelo na definição das regras de processamento e julgamento dos recursos 

extraordinário e especial repetitivos: o recurso tirado de um caso concreto é selecionado como representativo 

de controvérsia (“recurso-piloto”, portanto); a tese jurídica vinculante é definida em etapa inaugural do 

julgamento desse recurso; o tribunal superior competente conclui o julgamento por meio da aplicação in 

concreto da tese então edificada, i.e., no próprio recurso sub examinen. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, 

Leonardo José Carneiro da. Curso..., cit. p. 593-595) 
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superiores recursos nos quais ausente até mesmo uma análise criteriosa dos requisitos 

genéricos ou específicos de admissibilidade, redundando, por vezes, na não-afetação do tema 

de fundo ao regime dos recursos repetitivos por defeitos inerentes ao recurso 

equivocadamente selecionado na instância a quo. Esses equívocos de seleção, decorrentes 

de má aplicação da técnica dos artigos 543-A a 543-C do CPC/73, conspiravam fortemente 

contra a eficiência do sistema processual de formação de precedentes, por impedirem os 

tribunais superiores de se debruçarem, sem demora, sobre a controvérsia repetitiva, pelos 

vícios existentes no recurso (mal) selecionado na origem. 

De igual maneira, destaca-se que tampouco havia impedimento legal a que 

fossem selecionados, nas instâncias de origem, recursos excepcionais desprovidos de ampla 

argumentação, a desafiar, por sua vez, acórdãos sinteticamente fundamentados, 

comprometendo-se, em tese, a qualidade do julgamento a ser produzido quanto ao mérito da 

questão de direito de repercussão geral ou repetitiva, máxime se algum fundamento central 

para o pleno desate da controvérsia não tivesse sido ventilado no curso da demanda ou 

trazido a conhecimento da Corte por terceiro que se apresentasse, a posteriori, como 

interveniente necessário (Ministério Público) ou eventual (amicus curiae). 

É de se notar, ainda, que os tribunais de apelação não estavam obrigados pela lei 

a indicar o quantitativo de processos que permaneceriam suspensos em sua área de jurisdição 

a partir da seleção do recurso representativo da controvérsia. A ausência dessa informação 

conduzia os tribunais superiores a analisarem o aspecto da multiplicidade da controvérsia 

por critérios meramente subjetivos, centrados na intuição e na experiência judicante 

acumulada, sem embasamento estatístico a lhes conferir o necessário respaldo. Não havia 

empeço, portanto, a que causas sem qualquer repetição, ou de repetibilidade decorrente 

apenas de circunstâncias locais, temporárias ou superadas, fossem selecionadas como 

paradigmáticas, sobrecarregando já na largada a quantidade de recursos afetados ao 

julgamento sob o novel regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos224.  

A notória deficiência da legislação processual, ao tempo do CPC/73, quanto à 

regulamentação da matéria atinente à seleção de recursos-pilotos pelos tribunais federais e 

estaduais fora atenuada, ainda àquele tempo, por atos infralegais editados pelos tribunais 

superiores, os quais, complementando a deficiente disciplina legal até então existente, não 

                                                           
224 A hipótese não é cerebrina. Veja-se que o Supremo Tribunal Federal, em juízo de reconsideração, afastou 

a repercussão geral antes reconhecida quanto ao tema do adicional de insalubridade devido a servidores do ex-

território federal de Roraima, o que se deu pela percepção, em melhor exame, de que a matéria não tinha a 

repercussão antes afirmada, não abarcando mais do que meia centena de servidores públicos (RE n. 

584.247/RR QO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 27.10.2016, DJe 02.05.2017). 
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só conferiam “regras de fechamento” ao recém-inaugurado sistema de formação e aplicação 

de precedentes vinculativos como também serviram de referência e inspiração para a novel 

regulamentação desse sistema instituída pelo CPC/2015. Tanto é assim que, repetindo o que 

já constava de ato administrativo editado pelo STJ ainda nos primórdios do sistema de 

julgamentos de recursos repetitivos, tem-se na atualidade a regra do art. 1036, § 6º, do CPC, 

que impõe aos tribunais de apelação o dever de selecionar recursos representativos de 

controvérsia admissíveis e que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito 

da questão a ser decidida225. 

A importância da regra legal é elementar. Com efeito, a escolha do “recurso 

representativo” não se pode fazer senão quando em exame um recurso extraordinário ou 

especial que revele aptidão para ser conhecido pelo tribunal superior competente, 

constatando-se concretamente, portanto, a presença de todos os requisitos gerais e 

específicos de admissibilidade que se impõem para a cognoscibilidade da medida e o exame 

do mérito recursal. Não atende à expectativa de elevação à condição de recurso modelar ou 

paradigmático, por certo, submeter ao STF ou ao STJ recurso excepcional que veicule tese 

jurídica controvertida e reproduzida à farta, mas quando constatado que tal recurso não 

poderá ser conhecido pela instância julgadora porque, v.g., se põe intempestivo, deserto ou 

porque fora interposto por quem não é parte no processo. Do mesmo modo, é evidente que 

não se presta à afetação ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos o recurso 

excepcional que veicule questão de direito das mais relevantes, mas que não fora objeto de 

enfrentamento pelo acórdão recorrido, ou que, possuindo evidente natureza 

infraconstitucional, venha veiculada em recurso extraordinário equivocadamente manejado 

pela parte. 

Não é necessário, entretanto, para a seleção do recurso extraordinário ou especial 

como representativo de controvérsia pelo tribunal a quo, que o recurso-piloto revele aptidão 

para ser provido pelo tribunal superior competente. Relembre-se que, ao se tratar do juízo 

de admissibilidade, afirmamos que era dado ao tribunal de apelação avaliar a aptidão do 

recurso para ser provido, o que se faz a partir do exame da jurisprudência persuasiva dos 

tribunais superiores. Em regra, portanto, estando presentes todos os requisitos de 

                                                           
225 A referência que se faz no texto diz com o art. 1º, § 1º, da Resolução STJ n. 8, de 07.08.2008, que estabelecia, 

verbis: “Serão selecionados pelo menos um processo de cada Relator e, dentre esses, os que contiverem maior 

diversidade de fundamentos no acórdão e de argumentos no recurso especial”. O ato administrativo em questão 

foi expressamente revogado quando da edição da Emenda Regimental n. 24, de 28.09.2016, que cuidou de 

atualizar o RISTJ à luz do novo Código de Processo Civil. 
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admissibilidade, cabe ainda à instância de origem, como derradeira etapa do juízo delegado 

de admissibilidade, verificar se o recurso excepcional coloca-se em confronto com a 

jurisprudência persuasiva reinante, devendo o recurso ser inadmitido nessa hipótese, por 

implausibilidade da tese de direito defendida no recurso226. A despeito disso, é permitido 

aos tribunais de apelação, mesmo na hipótese de palmar implausibilidade da tese jurídica 

veiculada pelo recorrente, admitir esse mesmo recurso como representativo de controvérsia, 

o que permitirá que a matéria seja elevada à instância superior sob o especial regime jurídico 

da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, com as consequências processuais daí 

decorrentes. Nesse caso, a reafirmação da jurisprudência persuasiva até então existente, 

desta feita sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, permitirá que essa mesma 

jurisprudência seja convolada de persuasiva em vinculante, em decorrência da admissão e 

da afetação do recurso-piloto aos especiais regimes de julgamento e de formação de 

precedentes de observância obrigatória estabelecidos pelo CPC. Como corolário, os recursos 

excepcionais que eram sistematicamente inadmitidos pelos órgãos de origem a conta da 

realização de um juízo negativo de admissibilidade – submetidos, portanto, à recorribilidade 

por meio do agravo de inadmissão da competência dos tribunais superiores (CPC, art. 1030, 

§ 1º), passarão a ser objeto, na origem, de decisão de negativa de seguimento, em juízo de 

adstrição ao precedente vinculante então edificado, tornando-se o decisum passível de 

revisão somente pela via do agravo de adstrição (CPC, art. 1030, § 2º), cognoscível pela 

própria instância a quo.  

Para além disso, explicita o art. 1036, § 5º, do CPC que melhor atende ao 

objetivo de formação de precedentes de observância obrigatória por todas as instâncias do 

Poder Judiciário – fomentando-se, destarte, o atingimento de uma jurisprudência estável, 

íntegra e coerente(CPC, art. 926)227 – selecionar-se a título de recurso-piloto demanda na 

qual ambas as partes tenham tido ampla oportunidade de confrontar seus argumentos, 

submetendo às instâncias julgadoras, da maneira mais completa possível, a questão jurídica 

a ser resolvida para aquele e todos os casos análogos. O confronto de argumentos 

antagônicos, esgrimidos até as raias do exaurimento, constitui pedra de toque para a 

                                                           
226 Sobre o tema, q.v. itens 2.3.5 e 2.5, supra. 
227 No ponto, compartilhamos da opinião de José Miguel Garcia Medina, para quem a jurisprudência que atenda 

aos predicados constantes do art. 926 do CPC concretiza um anseio eminentemente constitucional. Do 

contrário, “[...] coloca-se em risco – ou, até, sacrifica-se – a segurança jurídica, valor ínsito à ideia de Estado 

de Direito”. (MEDINA, José Miguel Garcia. Integridade, estabilidade e coerência da jurisprudência..., cit. p. 

170).  
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construção de uma decisão verdadeiramente paradigmática, a ser reproduzida em causas 

parelhas. Pode-se afirmar, sem exagero, que o valor do precedente – aferido a partir de seu 

potencial de aplicação imediata para casos análogos pendentes e futuros e de preservação no 

tempo – aumenta na exata medida da suficiência dos fundamentos jurídicos que constituirão 

a ratio decidendi, fundamentos esses que espelharão a completude das linhas argumentativas 

construídas pelas partes228. Causaria espécie, assim, a fixação de determinada tese jurídica a 

partir de recurso-piloto interposto em causa na qual decretada a revelia do réu, dada a 

inexistência de discussão efetiva no processo acerca da extensão e complexidade da questão 

de direito ventilada pelo autor-recorrente229.  

Na escolha do recurso-representativo, ademais, deve-se atentar, também, para a 

qualidade dos sujeitos do processo selecionado. Com efeito, para que determinado recurso 

possa ser considerado amostra adequada da controvérsia jurídica que se pretende resolver a 

partir dele, é de rigor que os sujeitos do processo ostentem, tanto quanto possível, aptidão 

para bem representarem os litigantes individuais que se encontrarão submetidos à definição 

da matéria quando do julgamento do recurso paradigmático. Essa representação adequada 

ocorrerá, v.g., nas ações coletivas, em que a própria lei já identifica ex ante as instituições e 

as pessoas jurídicas que bem podem atuar em prol de uma coletividade indeterminada de 

pessoas e interesses, tais como o Ministério Público, a Defensoria Pública, e os sindicatos 

de classe ou associações civis. Sempre que possível, portanto, devem preferir as ações 

coletivas às individuais na seleção como causas nas quais interpostos recursos veiculadores 

de questão de direito representativa de controvérsia passível de julgamento por 

amostragem230. 

Inovou-se, também, no artigo 1036 do atual CPC, na previsão de seleção de 2 

(dois) ou mais recursos representativos da controvérsia (§ 1º), diferentemente do regime 

revogado, no qual se admitia a seleção de apenas um único caso para afetação ao regime 

especial de julgamentos paradigmáticos.  

                                                           
228 Nesse mesmo sentido, BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao código de processo civil, cit. p. 

250-251, e também CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de 

processos repetitivos. In: DIDIER JR., Fredie e CUNHA, Leonardo Carneiro (Coords.). Julgamento de Casos 

Repetitivos. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 46. 
229 Nesse sentido, destaca Antonio do Passo Cabral que a amplitude do contraditório é um dos vetores que 

devem nortear a escolha da causa-piloto. (CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto..., cit. p. 47 

e s.). Essa orientação foi acolhida pelo Enunciado n. 2 do FPPC: “Para a formação do precedente, somente 

podem ser usados argumentos submetidos ao contraditório”. 
230 Nesse sentido, Antonio do Passo Cabral (CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto..., cit. p. 

57-60), bem como o entendimento consolidado no Enunciado n. 615 do FPPC: “Na escolha dos casos 

paradigmas, devem ser preferidas, como representativas da controvérsia, demandas coletivas às individuais, 

observados os requisitos do art. 1.036, especialmente do respectivo §6º”. 
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Essa alteração legislativa vem ao encontro do anseio de celeridade e efetividade 

da jurisdição, permitindo-se que sejam corrigidos, de pronto, eventuais equívocos de seleção 

a cargo da instância de origem, aumentando-se a probabilidade de que pelo menos um dos 

recursos selecionados seja passível de conhecimento, sendo também mais provável que a 

questão de direito seja examinada em caráter exauriente pelo tribunal superior a partir dos 

argumentos alinhavados em dois ou mais recursos tidos como representativos da 

controvérsia do que em apenas um único caso selecionado. É evidente, no entanto, que a 

alteração legal quantitativa não induz, necessariamente, suficiência qualitativa dos recursos 

selecionados, razão pela qual, de maneira profilática, estabelece o CPC que a seleção 

realizada pelo órgão a quo não vincula o relator no tribunal superior (§ 4º), que poderá 

selecionar outros feitos como recursos representativos da controvérsia, inclusive 2 (dois) ou 

mais recursos relativos ao mesmo objeto e já existentes em seu acervo, em que pese a 

iniciativa de seleção esteja outorgada ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de 

origem (§ 5º). Certo é que, sendo imprestáveis os recursos selecionados na origem e 

inexistindo no acervo do relator no tribunal superior causas selecionáveis em substituição, 

tem-se que o julgamento por amostragem estará comprometido, pois que a controvérsia 

restará desprovida de recurso-piloto adequado para ser afetado ao regime dos repetitivos e 

julgado como tal, restando ao relator, nos termos do art. 1037, § 1º, do CPC, comunicar o 

fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado e também aos seus 

homólogos em outros tribunais federais e estaduais, a fim de que novas amostras recursais 

possam ser selecionadas e encaminhadas em substituição231. 

Não há impedimento algum a que as partes formulem requerimento, inclusive 

conjuntamente, a fim de que o recurso interposto em sua demanda seja selecionado como 

representativo da controvérsia jurídica nela travada. Esse requerimento será dirigido à 

presidência ou à vice-presidência do tribunal de apelação, se o recuso excepcional, já 

interposto, ainda não tiver sido submetido ao juízo de admissibilidade, mas também poderá 

ser dirigido ao relator do caso no tribunal superior competente, quando o recurso 

                                                           
231 Essa providência está regulamentada, de forma expressa, pelo STJ, nos termos do art. 256-F, caput, do 

RISTJ, verbis: “Caso o relator inadmita o recurso especial como representativo da controvérsia devido à 

ausência dos pressupostos recursais genéricos ou específicos ou ao não cumprimento dos requisitos previstos 

neste Regimento, indicará recursos especiais existentes em seu acervo em substituição ao recurso inadmitido 

ou determinará a comunicação ao presidente ou vice-presidente do Tribunal de origem para que remeta ao STJ, 

em substituição, dois ou mais recursos especiais aptos que tratem da mesma questão de direito.” Embora a lei 

e o regimento falem em comunicação somente ao tribunal remetente dos recursos rejeitados, parece-nos de 

todo recomendável que a comunicação da rejeição se faça a todos os tribunais federais e/ou estaduais, a 

depender da natureza jurídica da questão de direito a ser enfrentada, com o que se aumenta consideravelmente 

a possibilidade de serem selecionados e encaminhados novos recursos, em substituição e em tempo razoável. 
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extraordinário ou especial já tenha sido distribuído nessa instância, seja pela admissão dele 

na origem, seja pelo provimento do agravo interposto em razão de sua inadmissão pelo órgão 

a quo. Não há direito subjetivo, porém, a que o recurso seja selecionado – o que se submete, 

como visto, a uma prudente avaliação pelos órgãos competentes a partir de premissas muito 

bem estabelecidas –, e tampouco se entrevê qualquer prejuízo às partes em caso de 

indeferimento do pedido, já que a causa, nessa hipótese, terá regular e imediato seguimento. 

A inexistência de gravame importa na irrecorribilidade desse pronunciamento. 

 

3.3.3 Suspensão de casos pendentes 

 

Realizada a seleção de recursos-pilotos, determina o art. 1036, § 1º, do CPC que 

ocorra a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes nos quais veiculada a 

mesma questão de direito destacada nos recursos selecionados como amostras 

paradigmáticas232.  

É falha a redação do dispositivo legal. Primeiramente, tem-se que o legislador 

aludiu, com exclusividade, às presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação, 

como se estes órgãos judiciários fossem os únicos habilitados a proceder à seleção de 

recursos-pilotos para remessa ao STF e ao STJ. Não é assim, todavia, valendo relembrar aqui 

o quanto já afirmado alhures, no sentido de que é perfeitamente possível a outros órgãos 

judiciários selecionar causas representativas de controvérsia constitucional para 

encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal para fins de afetação ao regime da 

repercussão geral que, conforme também já destacado, é aplicado inclusive para recursos 

extraordinários repetitivos. São muitos, por certo, os casos paradigmáticos resolvidos pelo 

STF sob o regime da repercussão geral que ascenderam a partir de remessa realizada por 

turmas ou colégios recursais dos Juizados Especiais Federais e Estaduais, não se podendo 

descartar, ainda, que o próprio STJ ou outro tribunal superior realize a seleção de recursos 

extraordinários interpostos para impugnar seus acórdãos, recursos esses representativos de 

                                                           
232 A suspensão de processos individuais, tal como disciplinada pelos arts. 1036, § 1º, e 1037, inc. II, do CPC, 

é criticada por Hugo Nigro Mazzilli, que a reputa inconstitucional, por denegar acesso à jurisdição 

(MAZZILLI, Hugo Nigro. A força obrigatória dos precedentes. In: ALVIM, Teresa Arruda; CIANCI, Mirna; 

DELFINO, Lúcio (coord.). Novo CPC aplicado: visto por processualistas. São Paulo: RT, 2017. p. 114-115). 

Também assim opina José Rogério Cruz e Tucci, para quem a técnica de julgamento dos recursos repetitivos, 

a rigor, fere a garantia do devido processo legal, “porque os litigantes em um recurso cuja tramitação foi 

sobrestada são diretamente atingidos por decisão proferida em outro processo, sem contar com a sua efetiva 

participação”. (TUCCI, José Rogério Cruz e. Comentários ao Artigo 928 do CPC. In: BUENO, Cássio 

Scarpinella (coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. vol. 4, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 47). 
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controvérsia constitucional repetitiva e passíveis de remessa e afetação pelo STF ao regime 

da repercussão geral.  

Para além disso, tem-se que o dispositivo legal em exame determina a suspensão 

dos processos, em qualquer grau de jurisdição, a partir da própria seleção dos recursos-

pilotos e da remessa deles para o tribunal superior competente. Tal previsão, contudo, não 

deve ser interpretada de maneira literal, não sendo, em verdade, providência obrigatória a 

suspensão dos casos parelhos tão somente por conta da seleção realizada pela presidência ou 

vice-presidência do tribunal de origem233.  

Não há, com efeito, obrigatoriedade de suspensão nem mesmo após a afetação 

dos recursos-pilotos ao regime da repercussão geral no STF ou ao regime dos recursos 

repetitivos no STJ 234, de modo que não há sentido em se interpretar a regra do art. 1036, § 

1º, do CPC como sendo uma determinação cogente de suspensão de toda e qualquer causa 

análoga àquela selecionada como representativa da controvérsia. Há, enfim, nessa etapa do 

iter procedimental, certa margem de discricionariedade na atuação da presidência ou vice-

presidência do tribunal federal ou estadual, podendo-se optar validamente pela simples 

seleção e remessa dos recursos-pilotos à instância decisória superior, sem que se estabeleça 

de pronto a suspensão da tramitação das causas que versem a mesma questão de direito e 

que estejam em curso perante os órgãos judiciários do Estado ou da região. A simples seleção 

e remessa, desacompanhada de determinação de suspensão, consistirá em providência 

acertada sempre que a afetação dos recursos-pilotos aos regimes jurídicos de formação de 

precedentes vinculantes for antevista como incerta, a despeito da relevância da questão de 

direito, de sua multiplicidade, e da aptidão formal (cognoscibilidade) dos recursos 

selecionados como instrumentos processuais para a afetação da matéria àqueles especiais 

regimes de julgamento. Nessa hipótese, à instância superior competirá, na forma dos arts. 

1035, § 5º, ou 1037, caput, inc. II, do CPC, deliberar pela suspensão dos processos apenas 

                                                           
233 Em sentido contrário, cite-se o Enunciado n. 23 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados – Enfam, aprovado em 28.08. 2015 durante a realização do seminário “O Poder Judiciário e o 

novo CPC”, verbis: “É obrigatória a determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais e 

coletivos, em trâmite nos Estados ou regiões, nos termos do § 1º do art. 1036 do CPC/2015, bem como nos 

termos do art. 1037 do mesmo código”. 
234 Na sessão de julgamento de 07.06.2017, o Pleno do Supremo Tribunal Federal resolveu questão de ordem 

suscitada no RE n. 966.177/RS, no sentido de que “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 

do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral 

realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso 

extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la”. No mesmo sentido, também em questão de ordem, 

decidiu o STJ que “a suspensão não é decorrência automática do reconhecimento da repercussão geral, devendo 

haver decisão expressa do relator para que haja sobrestamento.” (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.202.071/SP-

QO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.02.2019, DJe 03.06.2019). 
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por ocasião da análise da afetação da controvérsia ao regime da repercussão geral (STF) ou 

dos recursos repetitivos (STJ), conferindo-se à decisão de suspensão, se o caso, eficácia 

nacional. 

De toda sorte, a conjugação das regras do art. 1030, inc. III, e do art. 1036, § 1º, 

do CPC, permite concluir que, feita a seleção de recursos representativos de controvérsia 

pela presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação, passa a ser vedada a remessa 

de recursos excepcionais análogos por esses mesmos órgãos para os tribunais superiores, 

sendo de rigor que todas essas causas parelhas, nas quais interpostos recursos após o 

esgotamento da jurisdição em primeiro e segundo graus, sejam mantidas sobrestadas e 

custodiadas pelo tribunal a quo, até que a afetação e o julgamento da quaestio iuris versada 

nos recursos-pilotos se ultime, conclusão essa que abrange os recursos objetivamente 

complexos.  

Retomando o argumento, temos que a determinação de suspensão das causas em 

primeiro ou segundo grau de jurisdição, na forma do art. 1036, § 1º, do CPC, não constitui 

um poder-dever, mas sim uma mera faculdade conferida à presidência ou à vice-presidência 

dos tribunais de apelação, submetida a um juízo de discricionariedade conforme a 

conveniência da medida para a racionalidade dos trabalhos dos órgãos afetados pela citada 

suspensão, mormente por ser incerto que o tribunal superior afetará os casos selecionados 

ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. Há que se atuar, portanto, com 

redobrada prudência quando em jogo a suspensão de processos ainda em curso nas instâncias 

ordinárias por ordem emanada pela presidência ou vice-presidência do tribunal federal ou 

estadual responsável pela seleção e admissão de casos como representativos de controvérsia 

(casos-pilotos), pois não são desprezíveis os riscos de que uma ordem prematura de 

suspensão represente, ao cabo, prejuízo irreparável para a celeridade processual e até para o 

tratamento igualitário dos jurisdicionados no território nacional, o que sempre ocorrerá 

quando à seleção dos casos-pilotos não se seguir a afetação deles aos regimes jurídicos de 

formação de precedentes qualificados, ou ainda quando a ordem inaugural de suspensão, de 

alcance estadual ou regional, não seja ratificada pelo tribunal superior competente, 

conferindo-lhe, então, eficácia nacional. 

O art. 1036, § 1º, do CPC, portanto, deve ser interpretado de maneira harmônica 

com a exegese conferida pelo STF e pelo STJ às regras semelhantes estabelecidas nos arts. 

1035, § 5º, e 1037, inc. II, do CPC, que também cuidam de suspensão de processos, mas em 

escala nacional, uma vez reconhecida a repercussão geral da matéria veiculada no recurso 

extraordinário ou em caso de afetação ao regime dos recursos repetitivos de recursos 
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previamente selecionados pelos órgãos judiciários de origem. Para ambas as situações, está 

consolidado o entendimento de que a suspensão de processamento das causas nas quais 

reproduzida a mesma controvérsia não ocorre ipso iure, submetendo-se a um juízo de 

necessidade e adequação a cargo do relator no tribunal superior, que analisará, para tanto, os 

prós e contras que eventual suspensão haverá de trazer à racionalização dos trabalhos nas 

instâncias inferiores235.  

Trata-se, ademais, de providência judicial que desborda dos interesses das partes 

da relação jurídica processual na qual é produzida, e que visa, precipuamente, à regulação 

do funcionamento do serviço judiciário, a fim de que o precedente vinculante, ainda em 

gestação, possa ser futuramente aplicado no maior número de casos análogos possível, 

prestigiando-se a uniformidade na aplicação do direito. A natureza administrativo-

regulatória da decisão a torna passível de adoção ex officio, conforme se depreende, ademais, 

da própria redação do permissivo legal236. 

Cumpre analisar, ainda, se a determinação de suspensão dos processos 

pendentes, editada pela presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação com 

fundamento no art. 1036, § 1º, do CPC, faz-se passível de algum tipo de impugnação ou 

recurso. 

No ponto, é relevante destacar, já de saída, que a ordem de suspensão editada 

nos termos do art. 1036, § 1º, do CPC, produzirá efeitos exclusivamente extra partes, não 

alterando, em absoluto, o andamento da causa na qual a ordem é lançada e, por consequência, 

a esfera jurídica das partes do processo no qual essa mesma ordem é editada. 

                                                           
235 A paralisação de ações, no estado e no grau de jurisdição em que se encontrarem, em razão da simples 

afetação de causa paradigma ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos é especialmente 

perturbadora pelo fato de que não há prazo certo para que o recurso afetado seja julgado pelo tribunal superior 

competente, não sendo raros os casos em que entre a afetação e o julgamento do mérito da controvérsia 

decorram muitos anos. Considerar a suspensão de processos como obrigatória, olvidando-se dessa 

disfuncionalidade do sistema de Justiça, comprometeria a própria garantia constitucional do acesso à jurisdição 

(CF/88, art. 5º, XXXV), que pressupõe que o Poder Judiciário, uma vez acionado, dê regular tramitação ao 

processo. Não determinada a suspensão em decorrência da afetação, certo é que o sobrestamento da causa 

ocorrerá ainda assim, mas apenas por ocasião da interposição do recurso excepcional pela parte interessada, 

após o esgotamento da jurisdição ordinária e em decorrência do art. 1030, inc. III, do CPC. Nesse caso, 

“eventual prejuízo decorrente da ausência de recurso constitui ônus a ser suportado pela parte, não constituindo 

motivo apto a ensejar a suspensão do trâmite de centenas ou milhares de feitos por todo o país” (STF, RE n. 

656.558/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 19.12.2016). 
236 Foi o que se fez, v.g., no RE n. 855.091/RS, em que o relator, por decisão de 20.08.2018 (DJe 29.08.2018), 

aplicou de ofício o art. 1035, § 5º, do CPC para o fim de suspender o processamento de todos os processos 

judiciais pendentes, individuais ou coletivos, a tratar da mesma controvérsia presente no recurso extraordinário 

submetido à repercussão geral (Tema n. 808), consistente na validade da incidência do imposto de renda sobre 

os juros moratórios recebidos por pessoa física. No mesmo caso, vale destacar que, invocando-se o poder geral 

de cautela, estendeu-se o campo de aplicação da regra legal de suspensão processual, promovendo-se também 

a suspensão de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

relativos à mesma controvérsia jurídico-tributária. 
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Com efeito, nos termos do art. 1036, § 1º, do CPC, tem-se que a determinação 

de suspensão produzirá efeitos paralisantes sobre todos os processos pendentes que estejam 

em tramitação perante os órgãos judiciários de primeiro e segundo graus no Estado ou na 

região, mas não terá eficácia alguma, evidentemente, sobre o próprio processo no qual essa 

mesma determinação é lançada, o qual necessariamente deverá ser remetido para o STF ou 

para o STJ em decorrência da prévia seleção desse mesmo caso como representativo de 

controvérsia. É dizer: o comando judicial de suspensão da marcha processual vale para todas 

as causas análogas em trâmite no Estado ou na região, menos para o processo no qual esse 

mesmo comando é editado, que terá regular seguimento para as instâncias superiores. 

Essa edição de um comando judicial de caráter geral, em uma causa que, até 

então, seguia unicamente as regras processuais aplicáveis a todo e qualquer processo 

individual, gera embaraços no tocante à definição do regramento adequado para a 

impugnação da decisão que decreta a suspensão dos múltiplos casos pendentes em curso no 

âmbito da jurisdição do tribunal federal ou estadual. Basta ver que, estando o processo 

individual, porque selecionado como causa-piloto, posto ao abrigo da ordem de caráter geral 

de suspensão, as partes atuantes nessa causa não têm, em princípio, interesse recursal algum 

para impugnar o decreto de suspensão, que só vale para as “outras” causas pendentes, mas 

não para aquela selecionada como representativa da controvérsia e que, como tal, seguirá 

seu curso rumo ao tribunal superior competente. Em contrapartida, tem-se que as partes dos 

processos diretamente atingidos pela eficácia da determinação de suspensão são terceiros 

quando em exame a relação jurídica havida no processo individual em que lançada a ordem 

geral de suspensão, de modo que não se lhes reconhece, a rigor, legitimidade para impugnar 

decisão proferida em processo em que não figuram como parte. 

Não há, no direito processual legislado, solução posta para a questão acima 

ventilada e, a um primeiro exame, não seria defeso defender-se a irrecorribilidade da decisão, 

por ausência de expressa previsão legal. Defendemos, porém, que a decisão que, com 

fundamento no art. 1036, § 1º, do CPC, decreta a suspensão de todos os processos pendentes 

análogos, em trâmite no Estado ou na região, deva ser passível de alguma forma de 

impugnação, ainda que não se lhe dê a natureza jurídica de recurso, haja vista que são por 

demais gravosas as consequências do comando de caráter geral contido no decisum, não se 

podendo descartar que o presidente ou vice-presidente do tribunal de apelação, no exercício 

do poder discricionário contido no dispositivo legal, tenha sopesado mal a oportunidade, a 

adequação ou a extensão da medida. Resta dizer, então, quem pode impugnar esse comando 
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(legitimação), o que pode ser veiculado enquanto impugnação (conteúdo impugnativo) e 

como esse inconformismo pode ser manifestado (forma da impugnação). 

No que tange aos eventuais legitimados para o questionamento da medida, temos 

que, em nome da racionalidade do sistema, deve ser recusada a intervenção de todo e 

qualquer litigante individual que tenha tido seu processo atingido pelo comando de caráter 

geral emitido pela presidência ou pela vice-presidência do tribunal de apelação no exercício 

da atribuição prevista no art. 1036, § 1º, do CPC. Não há como se admitir, com efeito, que 

milhares de litigantes eventuais tenham legitimidade para se manifestar na causa selecionada 

como representativa de controvérsia para o fim de impugnar a adequação ou oportunidade 

da decisão naquilo em que decretada a suspensão de casos pendentes nas instâncias 

ordinárias, o que impediria, por certo, que o processo tivesse curso regular, dadas as 

infindáveis intervenções que poderiam ocorrer, todas a merecer uma resposta jurisdicional 

impeditiva do prosseguimento célere da causa237. Além disso, a ordem de suspensão, como 

já frisado, possui caráter geral, afetando indistintamente uma expressiva quantidade de 

                                                           
237 Fredie Didier Jr., Hermes Zanetti Jr. e Gustavo Silva Alves defendem posição contrária, no sentido de que 

todos os litigantes individuais cujos processos tenham sido suspensos por força da afetação do recurso-piloto 

ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos formariam um grupo de interessados na definição 

da tese, de modo que todos os membros do grupo estariam autorizados a intervir no recurso selecionado como 

representativo de controvérsia, ex vi do art. 1038, I, do CPC e para “reduzir o déficit de contraditório”. Para 

esses autores, essa intervenção, que também admitem quando em cena o incidente de resolução de demandas 

repetitivas, não seria equivalente à intervenção do amicus curiae, e tampouco corresponderia aos conceitos 

clássicos de assistência simples ou litisconsorcial, constituindo, em verdade, modalidade nova e especial de 

intervenção, chamada de “intervenção dos membros de grupo no julgamento de casos repetitivos.” (DIDIER 

JÚNIOR, Fredie; ZANETTI JR., Hermes; e ALVES, Gustavo Silva. Intervenção dos membros de grupo no 

julgamento de casos repetitivos. Civil Procedure Review. vol. 10. n.1: jan.-abr. 2019. p. 51-73). Não parece 

boa a proposição, considerados os enormes entraves ao julgamento do recurso representativo de controvérsia 

que se poriam caso fossem admitidas centenas ou milhares de manifestações sucessivas e cumulativas de 

centenas ou milhares de potenciais “interessados” na fixação da tese jurídica retratada no recurso representativo 

de controvérsia. Compreendemos que o termo “interesse” constante da redação do art. 1038, inc. I, do CPC 

(verbis: “O relator poderá: I – solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse 

na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno”) não tem a 

amplitude pretendida pelos autores citados, cuidando-se, em verdade, de uma de duas hipóteses amplamente 

admitidas pela doutrina: ou bem se cuidará de terceiros a quem se reconheça interesse jurídico na causa em 

que interposto o recurso-piloto – e, então, a intervenção poderá ser admitida na forma da assistência simples 

ou litisconsorcial –, ou o interesse a que se refere a lei é de caráter institucional, atributo de pessoa dotada de 

representatividade adequada, caso em que a intervenção do terceiro se fará sob a forma de um amicus curiae. 

Se os membros do grupo não detêm um ou outro interesse, parece-nos mais adequado afirmar simplesmente a 

inexistência do pretendido direito à intervenção na causa-piloto, compensando-se o “déficit de contraditório” 

por meio de outras medidas menos agressivas à celeridade e à duração razoável do processo (mais razoáveis, 

portanto), algumas das quais já postas em prática para tal finalidade (vide, especificamente sobre o tema, item 

3.5, infra). No sentido por nós defendido é a posição do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu, em recurso 

extraordinário submetido à repercussão geral, que “o simples fato de representados de entidade poderem estar 

em situação semelhante à do recorrido não gera interesse suficiente a levar à admissão no processo.” (STF, 

Pleno, RE n. 612.975/MT-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.07.2016, DJe 28.09.2016). 
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processos e litigantes, de modo que falece ao litigante individual legitimação para 

questionar, a partir de interesses puramente egoísticos, medida de alcance plural. 

A possibilidade de impugnar o específico capítulo da decisão que, admitindo 

recurso excepcional como representativo de controvérsia, decreta a suspensão, no âmbito do 

Estado ou da região, de processos análogos, passa, então, pela prévia constatação da 

representatividade adequada do ente impugnante, a quem, enfim, reconhece-se uma posição 

jurídico-institucional que permitiria que fosse admitido na causa como amicus curiae, na 

forma do art. 138 do CPC. É dizer: aquele que revela aptidão para ser inserido no processo 

na condição de amicus curiae, tem, por consequência, legitimidade processual para 

impugnar (ou para pleitear) o decreto de suspensão estadual ou regional eventualmente 

editado238. 

De outra parte, atuando sempre na defesa da ordem jurídica e por se cuidar de 

hipótese em que medida judicial de regulação do funcionamento do serviço público 

judiciário interfere diretamente em interesses transindividuais (leia-se: dos litigantes 

individuais atingidos pela ordem geral de suspensão), reconhece-se também no Ministério 

Público legitimidade para impugnar eventual determinação de suspensão geral de processos 

no âmbito do Estado ou da região. Consideramos, por isso, que o art. 178, inc. I, do CPC 

será violado se o Ministério Público não vier a ser intimado de eventual decisão de suspensão 

geral produzida com fundamento legal no art. 1036, § 1º, do CPC, notadamente quando não 

seja parte na causa e nem esteja nela atuando na qualidade de fiscal da ordem jurídica. 

Há que se considerar, ainda, que embora as partes do próprio processo 

selecionado como representativo de controvérsia não possuam, em princípio, interesse em 

impugnar o capítulo decisório relativo à suspensão geral de causas parelhas – já que, como 

visto, esse capítulo decisório produzirá efeitos extra partes, não prejudicando o regular 

andamento da causa em que proferida essa mesma decisão –, pode ocorrer que uma ou ambas 

as partes dessa causa-piloto seja um litigante habitual quando em vista a controvérsia contida 

na demanda paradigmática, sendo essa parte, portanto, reflexamente atingida pela ordem de 

suspensão, senão no processo selecionado como representativo em si, nos centenas ou 

milhares de processos análogos que serão suspensos e nos quais esse litigante também figura 

como parte. Não é de se descartar, portanto, que esse litigante, pela peculiar circunstância 

de ser constantemente parte em processos múltiplos nos quais a controvérsia selecionada 

                                                           
238 Nesse sentido, mutatis mutandis, o quanto ocorrido no bojo do RE n. 1.040.515/SE, em que o Supremo 

Tribunal Federal indeferiu pedido de suspensão (de caráter nacional, todavia) formulado por amicus curiae 

regularmente admitido ao processo. 
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faz-se presente, possa trazer subsídios aptos a conduzir ao reexame da suspensão geral 

decretada, sendo esse litigante, nesses casos, o grande destinatário da ordem. Nesse cenário, 

é de ser reconhecida a essa parte legitimidade e interesse para impugnar a suspensão geral 

decretada, apontando eventual inconveniência ou inadequação na medida, ou mesmo para 

requerer o aclaramento da ordem ou a ampliação ou restrição de seu alcance239. 

Cuidando-se de medida a um só tempo jurisdicional e administrativa, a interferir 

sobremaneira no manejo de acervos processuais existentes em variegados órgãos judiciários 

de primeiro e segundo graus de jurisdição, não há empeço a que a impropriedade da 

suspensão estadual, regional ou nacional seja suscitada pelos próprios órgãos judiciários por 

ela atingidos, o que se poderá ultimar por intermédio dos mecanismos institucionais criados 

pelo próprio Poder Judiciário visando ao aperfeiçoamento da formação e da aplicação de 

precedentes vinculantes (Nugeps, Comissões de Precedentes dos tribunais, Centros de 

Inteligência do Poder Judiciário). Esses órgãos especializados, como se verá em tópico 

específico, poderão atuar no campo que lhes é próprio, realizando estudos a serem 

incorporados em notas técnicas passíveis de submissão à presidência ou à vice-presidência 

do tribunal federal ou estadual, com vistas à revisão da ordem geral de suspensão por 

eventual inconveniente ou inadequação nela contida. 

Em prosseguimento, no que diz respeito ao conteúdo impugnativo, certo é que o 

comando geral de suspensão somente pode ser atacado por eventual disfuncionalidade 

sistêmica que ele venha a provocar, não sendo dedutíveis questões específicas, restritas à 

esfera jurídica deste ou daquele litigante individual neste ou naquele processo isoladamente 

atingido pela ordem de suspensão. Com efeito, ainda que a ordem geral de suspensão venha 

a suscitar, em determinado caso concreto, debate acerca de possível risco de perecimento de 

direitos, trata-se de matéria que não é passível de conhecimento pela presidência ou vice-

presidência do tribunal, e que deve ser submetida a exame pelo juiz natural da causa, cuja 

competência jurisdicional não é subtraída pela ordem de suspensão240.  

                                                           
239 Colaciono, em reforço da tese retratada no texto, o quanto ocorrido no bojo do REsp n. 1.656.161/RS-

TutPrv. Nesse recurso, interposto pela Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – 

APLUB, o STJ decidiu pela afetação do tema recorrido ao regime dos repetitivos, seguindo-se requerimento 

do próprio litigante-recorrente para ampliação dos efeitos da ordem geral de suspensão, a fim de abranger 

também todos os processos que se encontrassem em fase de cumprimento de sentença. O requerimento do 

litigante foi conhecido pelo tribunal, mas indeferido (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, dec. monocrática de 

28.02.2018, DJe 07.03.2018).  
240 Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 314 (“Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato 

processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, 

salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”), assim como ao art. 982, § 2º (“Durante a suspensão, 

o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso”), ambos do CPC, 
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Além disso, à parte é sempre possível impugnar a ordem de suspensão de seu 

próprio processo nos termos do art. 1037, § 9º, do CPC, ou seja, por meio de manifestação 

dirigida ao juiz ou relator natural da causa, o que poderá fazer mediante demonstração de 

que a controvérsia existente na sua específica demanda difere daquela selecionada pelo 

tribunal para julgamento sob o pálio do regime jurídico da repercussão geral ou dos recursos 

repetitivos. Trata-se, bem se vê, de hipótese na qual o alcance da medida impugnativa, se 

deferida, está limitado aos estreitos limites do próprio processo no qual o incidente de 

distinção fora formulado, sendo evidente a legitimação da parte para assim proceder, por se 

cuidar de tutela de direito que lhe é próprio e exclusivo. É totalmente defeso, no entanto, que 

o litigante individual pretenda demonstrar o distinguishing mediante requerimento 

formulado diretamente na causa-piloto, na qual figura como terceiro, ainda que nela 

determinada a suspensão em caráter geral. A distinção, se existente, deve ser comprovada 

no próprio processo individual afetado pela ordem geral de suspensão, conforme claramente 

estabelecido no art. 1037, § 10, do CPC, e à presidência ou vice-presidência do tribunal, se 

instigada a se manifestar sobre o tema, mais não cabe senão não conhecer do requerimento, 

por flagrante e absoluta incompetência. 

Quanto à forma pela qual há de se externar a impugnação da determinação geral 

da presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação de suspensão de processos em 

trâmite no âmbito da região ou do Estado, temos que, por falta de previsão legal 

regulamentadora, não se pode admitir outra conclusão senão a de que se trata de um ato 

jurídico-processual de forma livre, e que assumirá feições múltiplas, a depender, no mais das 

vezes, de quem seja o ente legitimado que esteja a veicular a impugnação. Assim, em se 

tratando de ente dotado de representatividade adequada, é esperado que a irresignação contra 

a ordem geral de suspensão seja veiculada por meio de petição na qual requerido não apenas 

o reexame da ordem em si, mas também, e preliminarmente, a admissão do ente ao processo 

na condição jurídica de amicus curiae241. Por outro lado, sendo a impugnação patrocinada 

pelo Ministério Público, ou por parte que, à luz do processo selecionado como 

representativo, possa ser havida como litigante habitual quanto à questão de direito em jogo, 

                                                           
de modo que, também durante o período de suspensão determinado nos termos do art. 1036, § 1º, do CPC, é 

lícito ao “juízo onde tramita o processo suspenso” decidir sobre pedidos de tutela de urgência para evitar o 

perecimento de direitos. 
241 Foi o que ocorreu no REsp n. 1.377.019/SP e no REsp n. 1.645.333/SP, em que, após a ordem de suspensão 

geral proferida pelo STJ, o Distrito Federal e todos os Estados da Federação (exceto o Estado da Bahia) 

requereram, preliminarmente, seu ingresso na causa na condição de amici curiae e, ato contínuo, o 

levantamento da suspensão das execuções fiscais por eles ajuizadas. 



159 

 

nada obsta a que o pleito seja veiculado como simples petição ou até mesmo como embargos 

de declaração, especialmente quando o objetivo não seja o reexame da ordem de suspensão 

em si, mas sim a elucidação do alcance da ordem e das controvérsias jurídicas que a ela se 

submetem. Por fim, sendo o questionamento oriundo dos juízos atingidos pelo decreto de 

suspensão geral, é esperado que os órgãos administrativos do Poder Judiciário criados para 

o aperfeiçoamento da formação e da aplicação de precedentes vinculantes, em especial os 

Centros de Inteligência e os Núcleos de Gestão de Precedentes (Nugeps), sejam utilizados 

como agentes intermediários habilitados a transmitir à presidência ou à vice-presidência do 

tribunal federal ou estadual as dúvidas, questionamentos ou inconvenientes eventualmente 

detectados pelos órgãos judicantes242. Sendo pertinentes as razões suscitadas, a presidência 

ou vice-presidência reexaminará, de ofício, a decisão de suspensão, aludindo ao expediente 

administrativo que lhe tenha sido encaminhado.  

Ainda quanto ao alcance da ordem de suspensão determinada pela presidência 

ou vice-presidência do tribunal de apelação, com fundamento no art. 1036, § 1º, do CPC, 

não temos dúvida em afirmar que ela abrange, inclusive, os processos em trâmite no 

microssistema dos Juizados Especiais, desde que presente neles a mesma controvérsia 

jurídica selecionada como representativa para fins de afetação pelo tribunal superior 

competente. Não haveria sentido, com efeito, em se excluir do alcance da norma ações em 

trâmite perante os Juizados apenas porque a presidência ou vice-presidência do tribunal não 

possui competência revisional sobre as decisões proferidas por aqueles órgãos, 

especialmente quando em jogo a maximização da eficácia do precedente em gestação, e 

considerado, ainda, o repúdio que o sistema processual oferece a decisões que, na solução 

de casos concretos, destoem desse precedente vinculante. 

Em nome das garantias fundamentais da segurança jurídica e da isonomia que 

há de haver entre os jurisdicionados, defendemos que a ordem de suspensão geral prevista 

no art. 1036, § 1º, do CPC – restrita, a princípio, à dimensão territorial do Estado ou da região 

                                                           
242 Não há, contudo, nenhuma regra legal impositiva ou mesmo praxe judiciária quanto à maneira de proceder 

quando instalada a dúvida nos órgãos judiciários de primeiro e segundo graus acerca do alcance da suspensão 

geral decretada pelas instâncias superiores. No REsp n. 1.657.156/RJ-QO (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, j. 24.05.2017, DJe 31.05.2017), v.g., o STJ admitiu “ajustar o tema do recurso repetitivo” a partir 

de provocação decorrente de ofício encaminhado por Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública do Estado 

de São Paulo, bem como de simples correio eletrônico enviado pelo Juiz de Direito da Comarca de São Vicente 

do Sul/SC ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – Nugep do STJ. Já no REsp n. 1.525.174/RS (Rel. 

Min. Luís Felipe Salomão, dec. monocrática de 22.06.2016, DJe 24.06.2016), admitiu-se complementar a 

decisão de suspensão geral a partir de “diversas solicitações de esclarecimentos (...) dirigidas ao Núcleo de 

Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça por diversos Tribunais do país”. 

Sobre os Nugeps e os Centros de Inteligência mencionados no texto, remete-se o leitor ao quanto exposto no 

tópico 3.5.3, infra. 
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– pode ser ampliada pelo tribunal superior competente para o julgamento da causa-piloto 

selecionada como representativa de controvérsia, tão logo decretada a suspensão estadual ou 

regional e antes mesmo da remessa dessa causa para a instância ad quem e da efetiva afetação 

do recurso ao regime dos recursos repetitivos ou da repercussão geral da matéria. Trata-se 

de interpretação extensiva da regra constante do art. 982, § 3º, do CPC, que autoriza seja 

conferida, desde logo, caráter nacional à ordem de suspensão nos casos de admissão de 

incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), e que se justifica pela constatação 

de que as garantias fundamentais a que se visa resguardar são as mesmas em ambas as 

situações, variando apenas o procedimento adotado para o julgamento do caso repetitivo e a 

formação do precedente vinculativo243. 

Ao tribunal superior, de toda sorte, será sempre lícito, por ocasião da prolação 

da decisão de afetação da causa-piloto à repercussão geral ou ao regime dos recursos 

repetitivos, reexaminar, de ofício ou por provocação, o decreto de suspensão estadual ou 

regional proferido pela presidência ou vice-presidência do tribunal a quo, o que poderá fazer 

para ampliar o alcance da suspensão, conferindo-lhe, então, extensão nacional (CPC, arts. 

1035, § 5º, e 1037, II), ou ainda para revogar a paralisação de casos análogos até então 

vigente, uma vez convencido o tribunal da inconveniência ou desnecessidade da medida. 

Quando da afetação do recurso representativo de controvérsia, eventual silêncio do tribunal 

superior quanto à ampliação ou à revogação da suspensão estadual ou regional não implica 

reforma tácita da decisão anterior, que se considera, portanto, válida, eficaz e prorrogada 

para até o momento do julgamento de mérito do recurso repetitivo ora afetado244.  

                                                           
243 O incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR e o regime jurídico de julgamento de recursos 

repetitivos são tipos de procedimentos criados pelo legislador para o julgamento de casos repetitivos, conforme 

bem o evidencia o art. 928 do CPC. São comunicantes entre si, portanto, as regras legais estabelecidas nesta 

ou naquela espécie procedimental, podendo-se recorrer à interpretação extensiva de regras previstas para o 

IRDR para suprir lacunas da lei quanto ao procedimento para julgamento de recursos repetitivos, e vice-versa. 

Nesse sentido, Hermes Zaneti Jr., que alude à existência de um “microssistema dos casos repetitivos” (ZANETI 

JÚNIOR, Hermes. Litigiosidade repetitiva? Avanços, desafios e perspectivas de futuro. In: JAYME, Fernando 

Gonzaga et al. Inovações e modificações do código de processo civil: avanços, desafios e perspectivas. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2017. p. 502), o que também fora afirmado pelo Fórum Permanente de Processualistas 

Civis (Enunciado n. 345). No mesmo diapasão, já se decidiu que “os recursos especiais e extraordinários 

repetitivos e o IRDR compõem, na forma do art. 928, I e II, do novo CPC, um microssistema de julgamento 

de questões repetitivas, devendo o intérprete promover, sempre que possível, a integração entre os dois 

mecanismos que pertencem ao mesmo sistema de formação de precedentes vinculantes.” (STJ, Terceira Turma, 

REsp n. 1.846.109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.12.2019, DJe 13.12.2019). 
244 Por óbvio, a decisão assim lançada será passível de integração por embargos de declaração, na forma do art. 

1022 do CPC, quando, então, o tribunal superior poderá corrigir a obscuridade da decisão de afetação, 

esclarecendo às partes e aos órgãos judiciários das instâncias ordinárias se a suspensão estadual ou regional 

assumirá caráter nacional, ou se será mantida ou totalmente revogada. 



161 

 

Observe-se, por relevante, que tenha ou não havido determinação de suspensão 

geral no âmbito da região ou do Estado, na forma do art. 1036, § 1º, do CPC, a partir da 

seleção e remessa de recursos representativos da controvérsia para o tribunal superior 

competente, é totalmente defeso à presidência ou à vice-presidência do Tribunal Regional 

Federal ou do Tribunal de Justiça estadual permitir que recursos que versem a mesma 

questão de direito sejam remetidos à jurisdição extraordinária ou especial, o que 

comprometeria em absoluto a pretendida racionalização dos trabalhos das cortes superiores. 

Tais casos, quando ingressados nos citados órgãos de ligação entre as instâncias ordinárias 

e extraordinárias, deverão ser sobrestados, na forma do art. 1030, inc. III, do CPC, até que 

os recursos-pilotos selecionados sejam efetivamente afetados à repercussão geral ou ao 

regime dos repetitivos, bem como decididos como se entender de direito.  

Sobre a providência prevista no art. 1030, inc. III, do CPC, vale destacar que 

temos como evidente o conteúdo decisório constante do ato de sobrestamento do recurso do 

caso concreto decorrente de anterior seleção ou afetação de recurso-piloto ao regime da 

repercussão geral ou dos recursos repetitivos. A decisão de sobrestamento lançada pela 

presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação, ademais, é suscetível de gerar 

prejuízo às partes, tendo em conta a paralisação forçada da causa, por prazo 

indeterminado245, à espera do desfecho do precedente ao qual se encontra, a partir de então, 

vinculada.  

Sendo, como é, uma verdadeira decisão interlocutória a cargo da presidência ou 

vice-presidência do tribunal de apelação, extrai-se daí que o ato não é de forma livre, 

devendo ser obrigatoriamente subscrito pela autoridade competente. Está superado pelo 

novo CPC, portanto, antigo costume judiciário cristalizado ao tempo da lei processual 

anterior, por meio do qual, buscando-se a máxima eficiência no manejo dos caudalosos 

acervos processuais confiados às presidências ou vice-presidências dos tribunais de 

apelação, promovia-se o sobrestamento dos recursos excepcionais por simples ato 

                                                           
245 Em sua redação original, o CPC estabelecia prazo certo para o julgamento dos recursos extraordinários e 

especiais afetados à repercussão geral ou ao regime dos repetitivos: 1 (um) ano, contado a partir da afetação 

do recurso àqueles especiais regimes de julgamento, após o que cessaria automaticamente a suspensão dos 

casos vinculados que houvesse sido decretada pelas instâncias inferiores (arts. 1035, § 10 e 1037, § 5º). O prazo 

era razoável, assim como a consequência para a sua inobservância, até porque o prosseguimento das demandas 

suspensas em primeiro e segundo graus de jurisdição não impediria que, tão logo firmado o precedente, este 

fosse adstrito àquelas, inclusive por meio dos instrumentos contidos no art. 1030, I e II, do CPC. De toda sorte, 

a contrarreforma promovida pela Lei n. 13.256/2016 revogou os dispositivos legais que fixavam prazo para 

os tribunais superiores cumprirem seu mister, de modo que, na atualidade, a suspensão das causas parelhas dá-

se sine die, em evidente prejuízo à efetividade da jurisdição e à garantia da duração razoável dos processos. 
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ordinatório da secretaria do tribunal, ou mesmo por simples carimbo ou certidão eletrônica 

lançada nos autos respectivos, e da qual se fazia constar apenas o número de registro do 

recurso extraordinário ou especial paradigmáticos a que o caso concreto se encontrava 

atrelado246. Para além disso, dado que se trata de ato decisório da presidência ou vice-

presidência que, calcado no art. 1030, inc. III, do CPC, pode acarretar gravame a qualquer 

das partes, é de rigor a intimação delas acerca do ato de sobrestamento dos recursos 

interpostos, em interpretação extensiva da regra do art. 1037, § 8º, do CPC. Até porque, 

anote-se, a lei é expressa ao estabelecer o cabimento de agravo interno visando à impugnação 

dessa mesma decisão (CPC, art. 1030, § 2º, segunda hipótese). 

O sobrestamento dos recursos, na forma do art. 1030, inc. III, do CPC, deverá 

ocorrer ainda que outras questões de direito sejam neles veiculadas, além daquela afetada 

ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. As questões estranhas ao 

precedente estampadas no recurso serão, por arrastamento, submetidas ao sobrestamento, já 

que não se concebe que o exame do recurso seja feito de maneira escalonada ou fracionada, 

em evidente tumulto processual247. Tais questões ficarão retidas no recurso, em estado de 

latência, aguardando a formação do precedente a fim de que a questão recursal a ele 

imbricada possa ser analisada, e com ela todo o mais alegado.  

                                                           
246 No mesmo sentido, o Enunciado n. 665 do FPPC, verbis: “A negativa de seguimento ou sobrestamento de 

recurso especial ou extraordinário, ao fundamento de que a questão de direito já foi ou está selecionada para 

julgamento de recursos sob o rito dos repetitivos, não pode ser feita via carimbo ou outra forma automatizada 

nem por pessoa não investida no cargo de magistrado”. 
247 Em posição contrária, destaque-se o Enunciado n. 78 da I Jornada de direito processual civil do Conselho 

da Justiça Federal, verbis: “A suspensão do recurso prevista no art. 1030, III, do CPC deve se dar apenas em 

relação ao capítulo da decisão afetada pelo repetitivo, devendo o recurso ter seguimento em relação ao 

remanescente da controvérsia, salvo se a questão repetitiva for prejudicial à solução das demais matérias”. A 

posição é, para nós, insustentável: recurso sobrestado é linguagem eufemística para recurso suspenso, de modo 

que não se concebe que o mesmo recurso possa estar suspenso e passível de análise, simultaneamente. 

Ademais, a adoção desse entendimento imporia admitir, por coerência, o exame imediato da apelação, quanto 

a seus capítulos autônomos, em havendo também nela algum capítulo adstrito a precedente em formação e que 

enseja a suspensão do processo na forma do art. 1035, § 5º, ou art. 1037, II, do CPC. Afora isso, a adoção do 

entendimento preconizado pelo enunciado supra traz consigo a admissão de que a jurisdição da instância ad 

quem seria inaugurada antes mesmo do exaurimento da competência confiada à instância a quo, o que não é 

admissível. Objeta-se esse entendimento, ainda, à luz dos notórios entraves procedimentais práticos que 

acarreta, pois os capítulos autônomos terão que ser revistos pela instância ad quem (em caso de admissão do 

recurso ou de inadmissão seguida da interposição do agravo do art. 1042 do CPC), mas os autos do processo 

padecem sobrestados em algum escaninho – físico ou eletrônico – do tribunal a quo, em função do capítulo do 

recurso vinculado ao precedente em formação. Não nos convence, por fim, o argumento de que a providência 

em xeque seria admissível da mesma forma como é dado ao juiz julgar antecipadamente o mérito de pedido 

não afetado por eventual decreto de suspensão que recaia sobre o processo em razão de pedido adstrito a 

precedente. Trata-se de situações diferentes, pois que a apreciação antecipada do pedido autônomo pelo juiz 

não implicará exame fatiado do recurso a ser interposto contra a sentença, já que o pronunciamento antecipado 

constituirá decisão interlocutória, passível de revisão por recurso próprio (agravo de instrumento – CPC, art. 

1015, II). 
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Na linha do que viemos de dizer e em que pese abalizada opinião em contrário248, 

não é mister que o recurso sobrestado verse unicamente sobre a questão de direito afetada à 

repercussão geral ou ao regime dos recursos repetitivos, sendo mais condizente com o 

sistema de observância dos precedentes vinculantes admitir a retenção dos recursos no 

tribunal de origem ainda quando a identidade entre o objeto do recurso do caso concreto e o 

tema afetado seja apenas parcial. Cuidando-se, na hipótese, de um recurso objetivamente 

complexo, o capítulo recursal que se encontra jungido ao precedente em formação (leia-se: 

ao caso-piloto afetado e ainda não julgado) atrai para a demanda o regime jurídico da 

adstrição, pelo que a competência da instância a quo somente se exaurirá após a edificação 

do leading case, quando então as providências do art. 1030, incs. I ou II, do CPC poderão 

(rectius: deverão) ser adotadas pelo tribunal de origem, ainda que única e especificamente 

para o capítulo recursal atrelado ao case.  

Ao encerramento deste tópico, vale relembrar que trilhava o bom caminho o 

novo CPC naquilo em que estabelecia prazo de um ano como de máxima paralisação dos 

processos no aguardo do julgamento dos paradigmas selecionados, após o que, não ocorrido 

o desate da controvérsia, dar-se-ia a cessação ipso iure da suspensão dos feitos em que 

existente idêntica questão de direito, os quais retomariam o seu curso normal. Todavia, 

referido prazo, tal como estabelecido pela redação original do CPC/2015, foi abolido ainda 

no período de vacatio legis da novel codificação, o que ocorreu quando da edição da Lei n. 

13.256/2016, que revogou os artigos 1035, § 10, e 1037, § 5º, do CPC.  

Não há prazo máximo, portanto, para que os casos concretos permaneçam 

suspensos em primeiro ou segundo graus de jurisdição, e tampouco para que os recursos 

excepcionais dos casos concretos padeçam sobrestados perante as presidências ou vice-

presidências dos tribunais de apelação, no aguardo do julgamento do case que constituirá o 

precedente obrigatório cuja tese será replicada oportunamente. Atendeu-se, assim, aos 

interesses autocêntricos do STF e do STJ, que não mostraram disposição institucional para 

assumir o dever de julgamento das causas repetitivas no prazo ânuo fixado pela lei, não 

querendo, além disso, sofrer o ônus da subida dos recursos se e quando expirado o prazo de 

                                                           
248 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil..., cit. p. 721. 
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suspensão. Perdeu-se, enfim, uma oportunidade ímpar de se densificar, de maneira exemplar, 

os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo249 250. 

 

3.3.4 O incidente de intempestividade 

 

A suspensão de processos nos quais presente a mesma controvérsia jurídica 

objeto do recurso extraordinário ou do recurso especial selecionado como representativo de 

controvérsia e afetado ao regime de julgamento da repercussão geral ou dos recursos 

repetitivos tem uma finalidade clara e inconteste: conferir à solução da questão de direito 

promovida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça maior 

eficácia, atingindo-se, destarte, a maior quantidade possível de demandas em curso, a fim de 

que todas elas sejam objeto de resolução de maneira uniforme, reproduzindo-se em todas a 

mesma interpretação jurisprudencial das regras jurídicas. 

Conforme já exposto em minúcias no tópico anterior, é dado aos tribunais 

superiores, em âmbito nacional, e também aos tribunais de apelação, em escala estadual ou 

regional, promover a suspensão do trâmite dos processos em primeiro e segundo graus de 

jurisdição, seja a partir da afetação do recurso-piloto ao regime da repercussão geral ou dos 

recursos repetitivos (no caso dos tribunais superiores, ex vi dos arts. 1035, § 5º e 1037, II, do 

                                                           
249 Observa Humberto Theodoro Júnior que o direito à duração razoável do processo justapõe-se a outros 

direitos fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, todos integrantes da garantia maior do acesso à 

justiça e do processo justo (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil..., cit. p. 44). 
250 O RISTJ estabelece prazo máximo de sessenta dias úteis para que o ministro relator do recurso indicado 

como representativo de controvérsia por tribunais de apelação proceda ao reexame de seus pressupostos de 

admissibilidade, bem como à afetação dele ao regime dos recursos repetitivos ou à sua expressa rejeição (art. 

256-E). O decurso in albis do prazo fixado para o relator pronunciar-se acarreta a rejeição tácita do recurso 

representativo de controvérsia selecionado, autorizando-se o prosseguimento das causas eventualmente 

suspensas em razão da infrutífera seleção realizada na origem (art. 256-G, caput). Parece-nos que o STJ, 

pretendendo prestigiar os princípios constitucionais citados no texto, laborou em retumbante equívoco. A uma, 

porque a previsão da rejeição tácita do recurso selecionado interfere diretamente no procedimento legal de 

formação e aplicação de precedentes vinculantes a partir do julgamento de recursos repetitivos, razão pela qual 

normas desse jaez – normas de direito processual – deveriam estar estampadas em lei, exsurgindo a 

inconstitucionalidade formal do art. 256-G, caput, do RISTJ. A duas, porque todo o mérito que há na fixação 

de prazo para atuação do relator perde-se na impropriedade da consequência estabelecida para o seu 

descumprimento. Com efeito, em nada colabora para a efetividade do sistema de precedentes vinculantes a 

rejeição tácita de um recurso selecionado como representativo de controvérsia pelos tribunais de origem, o 

que somente obrigará esses tribunais a um dispensável retrabalho, garimpando novamente em seu acervo 

outros recursos admissíveis e que veiculem, com propriedade, a mesma controvérsia existente no recurso 

tacitamente rejeitado. A rejeição tácita não sanciona o agente público descumpridor do prazo fixado pelo 

regimento, mas o sistema processual por inteiro, retardando a formação de precedente vinculante apto a 

uniformizar a jurisprudência e a conferir soluções isonômicas para causas carecedoras de tratamento 

igualitário. Não há, enfim, congruência ou proporcionalidade entre a conduta omissiva do relator e a 

consequência jurídica afirmada para essa omissão, o que nos convence acerca da inconstitucionalidade 

material da previsão do art. 256-G, caput, do RISTJ. 
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CPC), seja em razão da simples seleção de recurso excepcional como representativo da 

controvérsia, apto, então, para ser remetido para a instância superior como causa-piloto para 

a criação de um precedente de natureza vinculante (no caso dos tribunais de apelação, na 

forma do art. 1036, § 1º, do CPC). É certo, porém, que as determinações de suspensão geral 

de processos parelhos, no estado e no juízo em que se encontrem, é uma mera eventualidade, 

submetida a um juízo de discricionariedade a cargo dos tribunais superiores e das 

presidências ou vice-presidências dos tribunais federais ou estaduais. Daí que, como regra 

de fechamento para assegurar a racionalização dos trabalhos das Cortes Superiores, sempre 

que não determinada a suspensão geral, de alcance estadual, regional ou nacional, ainda 

assim a suspensão dos processos ocorrerá, não mais em caráter imediato e geral, e sim de 

maneira paulatina e casuística, à medida que as instâncias ordinárias venham a promover o 

julgamento desses processos parelhos, e desde que impugnados os acórdãos produzidos 

pelos órgãos fracionários dos tribunais por recursos extraordinários ou especiais. Essa regra 

de fechamento está assentada no art. 1030, inc. III, do CPC, e está a conferir, às presidências 

e às vice-presidências dos tribunais, instrumentos para a efetiva contenção de recursos 

extraordinários e especiais, os quais deverão permanecer sobrestados até que a controvérsia 

de caráter repetitivo seja finalmente julgada pelos tribunais superiores. 

Essa contenção dos recursos excepcionais a cargo dos tribunais federais e 

estaduais, na forma do supracitado art. 1030, inc. III, do CPC, traz consigo um par de 

condicionantes. 

A condição primeira para o sobrestamento do recurso excepcional está, 

evidentemente, em que o recurso tenha sido interposto, sem o que nada haverá para ser 

contido ou sobrestado. Destarte, descurando a parte do ônus da interposição do recurso 

excepcional adequado à espécie, certo é que ocorrerá o trânsito em julgado do acórdão 

proferido pela instância a quo, que produzirá os efeitos jurídicos que lhe são próprios 

independentemente de qualquer eventual divergência que se lhe possa apontar quando em 

cotejo com o precedente vinculante edificado posteriormente à formação da coisa julgada no 

caso concreto. 

A segunda condição necessária para o acionamento da regra de contenção de 

recursos está em atender aos requisitos de admissibilidade quando da interposição da 

medida. O sistema processual repudia, por certo, que sejam atribuídos efeitos jurídicos a 

recursos que não possuam aptidão alguma para serem conhecidos, razão pela qual não será 

qualquer interposição de recurso extraordinário ou especial que atrairá para o caso concreto 

o juízo de adstrição pela vertente da vinculação previsto no art. 1030, inc. III, do CPC, sendo 



166 

 

imprescindível que o recurso interposto satisfaça requisitos de admissibilidade, dentre os 

quais, a tempestividade251. 

Não se atendendo, pois, ao requisito da tempestividade quando da interposição 

do recurso extraordinário ou especial, dispõem os arts. 1035, § 6º, e 1036, § 2º, do CPC, que 

é lícito ao interessado requerer do presidente ou vice-presidente do tribunal de apelação que 

exclua o processo do sobrestamento legal decorrente da incidência do art. 1030, inc. III, do 

CPC. Ante a magnitude do vício processual252, admite a lei que um recurso extraordinário 

ou especial, em tese, passível de análise mediante um juízo positivo de adstrição 

(vinculação) a um precedente vindouro, seja dele desvinculado, sujeitando-se, assim, a um 

imediato juízo de admissibilidade, que conduzirá, por óbvio, à edição de uma decisão de 

inadmissão, dada a flagrante ausência de um requisito elementar de cognoscibilidade (no 

caso, a tempestividade). 

A nosso ver, o aqui chamado incidente de intempestividade, previsto a um só 

tempo nos arts. 1035, § 6º, e 1036, § 2º, do CPC, deve ser objeto de uma abordagem crítica. 

A princípio, destaca-se a inadequação topográfica dos dispositivos legais que 

regulam o incidente, haja vista que, tempestivo ou intempestivo o recurso extraordinário ou 

especial, certo é que a determinação de sobrestamento a cargo da presidência ou da vice-

presidência do tribunal a que aludem os dispositivos fez-se com fundamento no art. 1030, 

inc. III, do CPC, sendo o incidente, portanto, tributário dessa previsão legal. Deveria o 

                                                           
251 O Supremo Tribunal Federal possui tranquila jurisprudência a dizer que “a repercussão geral, para que possa 

ser apreciada, pressupõe a satisfação dos requisitos mínimos de admissibilidade inerentes ao recurso 

extraordinário ou a inocorrência de situação que, por outro motivo, inviabilize o próprio apelo extremo (RISTF, 

art. 323), de tal modo que, desatendidos tais pressupostos, o exame da existência da repercussão geral não será 

submetido ao Plenário Virtual”. (STF, Segunda Turma, RE n. 597.165/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

28.10.2014, DJe 09.12.2014). Não basta, então, a interposição pura e simples do recurso excepcional para o 

acionamento, pela presidência ou vice-presidência do tribunal a quo, do regime jurídico da adstrição e, neste, 

em particular, da regra legal que determina o sobrestamento do recurso em caso de vinculação de seu objeto a 

precedente em formação (CPC, art. 1030, inc. III). O sobrestamento do recurso não prescinde de uma prévia 

verificação do preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso interposto, que, ausentes, não darão 

ensejo ao acionamento da regra do art. 1030, inc. III, do CPC, mas sim à inadmissão do recurso, com fulcro 

no art. 1030, inc. V, do CPC. No mesmo sentido, no âmbito do STJ, já se decidiu que “diante da impossibilidade 

de conhecimento do agravo em recurso especial, mostrava-se irrelevante aguardar o julgamento do REsp 

1.336.026/PE (Rel. Ministro Og Fernandes), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, haja 

vista que a questão ali discutida – como reconhecido pelo próprio embargante – é de mérito, não havendo falar 

em sobrestamento de recurso que não ultrapassara o juízo de admissibilidade”. (STJ, Segunda Turma, AREsp 

n. 1.051.998/RS-AgInt-ED, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 05.09.2017, DJe 11.09.2017). 
252 Nesse sentido, já se decidiu que “a interpretação sistemática do CPC/2015, notadamente do § 3º do art. 1029 

e do § 2º do art. 1036, conduz à conclusão de que o novo diploma atribuiu à intempestividade o epíteto de vício 

grave, não havendo falar, portanto, em possibilidade de saná-lo por meio da incidência do disposto no parágrafo 

único do art. 932 do mesmo Código.” (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.813.684/SP, Rel. para acórdão Min. Luis 

Felipe Salomão, j. 02.10.2019, DJe 18.11.2019). 
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incidente, portanto estar assentado, como norma complementar, no próprio art. 1030 do 

Código253.  

Aparentemente, confundiu-se o legislador com as hipóteses previstas nos arts. 

1035, § 5º, 1036, § 1º, e 1037, inc. II, do CPC, que autorizam os tribunais superiores e as 

presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação a determinar a suspensão de 

processos, mas quando em tramitação nos órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição. 

O incidente de intempestividade do recurso excepcional, no entanto, nada tem que ver com 

tais hipóteses legais de suspensão, vez que, nesses casos, sequer se cogita ainda da existência 

de qualquer recurso extraordinário ou especial interposto, encontrando-se o processo em 

estágios iniciais de seu desenvolvimento, em trâmite perante as instâncias ordinárias. 

Para além do equívoco topográfico, temos também que o incidente seria 

totalmente desnecessário, tendo o legislador feito uma opção deveras tortuosa e burocrática 

para regular algo evidente e aqui já frisado: repudia ao sistema processual que sejam 

atribuídos efeitos jurídicos a recursos que não tenham aptidão alguma para serem 

conhecidos, razão pela qual o vício da intempestividade, pela sua gravidade e 

insuperabilidade, deve ser prontamente reconhecido e utilizado para inadmitir o recurso 

excepcional interposto, ainda que, como consequência, dê-se o trânsito em julgado de 

acórdão que, em tese, possa conflitar com o precedente vinculante que será criado pela 

instância superior quando do julgamento da causa-piloto afetada ao regime da repercussão 

geral ou dos recursos repetitivos. Assim, estabelecida a premissa jurídico-regulatória, 

bastaria à lei dizer, de maneira clara e objetiva, que não se submetem ao sobrestamento 

previsto no art. 1030, inc. III, do CPC os recursos intempestivos, com o que o tribunal a quo 

estaria prontamente autorizado a realizar um juízo negativo de admissibilidade sobre os 

recursos interpostos fora do prazo, sem qualquer necessidade de criação de um incidente 

específico para tanto e independentemente de maiores investigações quanto à adstrição do 

objeto do recurso a recursos-pilotos pendentes de julgamento definitivo pelas instâncias 

superiores. 

Ainda que se nos pareça desnecessário o incidente e esteja ele assentado em 

posição canhestra, fato é que legem habemus, pelo que a intempestividade do recurso 

excepcional sobrestado pode ser suscitada pela parte interessada (por óbvio, a recorrida) por 

                                                           
253 Não se deu cumprimento, na espécie, à regra de criação de leis prevista no art. 11, inc. III, “c”, da Lei 

Complementar n. 95, de 26.02.1998, a dizer que, para obtenção de ordem lógica, as disposições normativas 

deverão “expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no ‘caput’ do 

artigo e as exceções à regra por este estabelecida”.  
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meio desse expediente. Defendemos, entretanto, uma interpretação extensiva das regras 

processuais que criaram o mencionado incidente, de modo que o seu objeto não esteja restrito 

apenas à possibilidade de ser suscitada a incognoscibilidade do recurso excepcional 

sobrestado por conta de sua eventual intempestividade, mas também por força da 

inexistência de qualquer dos outros requisitos recursais cuja ausência importará no mesmo 

efeito jurídico, ou seja, no não conhecimento do recurso254.  

A intempestividade, com efeito, não é o único vício processual grave que o 

sistema recursal predispõe-se a combater, pelo que é mister admitir-se a instauração do 

incidente previsto no art. 1035, § 6º e art. 1036, § 2º, do CPC também para se retirar do 

sobrestamento – e se inadmitir incontinenti – recursos que, por outros vícios tão graves e 

marcantes, também revelem uma inaptidão palmar para produzir efeitos jurídicos. Assim, o 

incidente previsto para expurgar do sobrestamento os recursos intempestivos, há de prestar-

se também: para o recurso extraordinário ou especial interposto por quem não é parte do 

processo ou não tenha autorização para postular, em nome próprio, direito alheio255; para 

o recurso interposto por quem não tem nenhum interesse recursal256; para o recurso 

interposto pela parte que tenha renunciado ao direito de recorrer; para o recurso interposto 

para impugnar decisão singular de relator, ou seja, interposto sem o esgotamento da 

jurisdição ordinária257; para o recurso deserto, desde que a falta ou insuficiência do preparo 

não tenha sido suprida após regular intimação; para o recurso apócrifo ou subscrito por quem 

não possui poderes de representação, uma vez desatendida intimação para correção do vício. 

Cremos, ainda, que o estabelecimento de um incidente de intempestividade, nos 

moldes em que previsto nos arts. 1035, § 6º, e 1036, § 2º, do CPC, não retira a possibilidade 

de que, em prol da celeridade processual, ocorra a reconsideração ex officio de eventual 

                                                           
254 Contra: ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 878. 
255 Não é incomum, v.g., nas execuções fiscais, que a pessoa jurídica executada interponha recurso, em nome 

próprio, para preservar interesse de um seu sócio, incluído no polo passivo da relação processual por meio de 

decisão de redirecionamento da execução. Nesses casos, a ilegitimidade do recorrente é manifesta, e o recurso 

eventualmente interposto deve ser prontamente inadmitido, porquanto incognoscível, não se submetendo ao 

sobrestamento ainda que seus fundamentos estejam adstritos a precedente vinculante em gestação. 
256 As razões de decidir não transitam em julgado. Assim, não há falar em sobrestamento e deve ser prontamente 

inadmitido, por incognoscibilidade decorrente de falta de interesse, o recurso extraordinário ou especial que 

pretenda reformar acórdão apenas para adequar seus fundamentos a precedente vinculante, uma vez verificado 

que o recorrente sagrou-se vencedor na demanda por outras razões deduzidas no acórdão recorrido. “A simples 

rejeição dos argumentos desenvolvidos pela parte não lhe outorga interesse para recorrer. (...) O recurso não 

se presta à satisfação de vaidade intelectual ou convicção doutrinária. Seu escopo é a reforma do dispositivo 

da decisão”. (STJ, Primeira Turma, REsp n. 72.708/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 13.12.1995, 

DJ 04.03.1996). 
257 Hipótese retratada na Súmula n. 281 do STF, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando 

couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 
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decisão de sobrestamento editada nos moldes do art. 1030, inc. III, do CPC pela presidência 

ou vice-presidência do tribunal de apelação, quando então o processo, retirado de seu estado 

de paralisia, terá imediato seguimento, e o vício processual da intempestividade (ou qualquer 

um de seus congêneres supracitados) poderá ser reconhecido para fins de pronta inadmissão 

do recurso excepcional interposto a destempo258. Essa solução será especialmente 

recomendável nos casos em que já nas contrarrazões do recurso excepcional a parte recorrida 

tenha suscitado, como questão preliminar, a intempestividade do recurso, e mesmo assim o 

tribunal tenha decidido, de maneira equivocada, pela adstrição do caso ao paradigma em 

formação, sobrestando o andamento do processo após um juízo positivo de adstrição 

(vinculação) do recurso interposto ao precedente em formação.  

A lei não estabelece prazo peremptório para a formulação do requerimento de 

intempestividade, mas a gravidade do vício processual a que se visa combater e a própria 

existência do incidente permitem concluir que este pode ser inaugurado a qualquer tempo, 

enquanto vigente o sobrestamento do recurso, mesmo que decorrido in albis o prazo para 

interposição do agravo interno a que alude o art. 1030, § 2º, do CPC, que flui a partir da 

intimação da decisão de sobrestamento lançada com fundamento no art. 1030, inc. III, do 

CPC. Por outro lado, interposto o agravo interno e tendo sido alegada e refutada, neste 

agravo, a intempestividade do recurso excepcional sobrestado, considera-se preclusa a 

matéria, que não pode ser rediscutida pela parte recorrida pela via do incidente de 

intempestividade. 

Em termos procedimentais, tem-se que o incidente de intempestividade forma-

se por simples petição, a ser juntada nos próprios autos do processo então sobrestado. O 

recorrente deve ser ouvido, no prazo de 5 (cinco) dias, para manifestar-se sobre o 

requerimento formulado, sendo esperado que, nessa resposta, defenda a tempestividade do 

recurso interposto. 

Sendo considerado tempestivo o recurso e, por consequência, indeferido o 

requerimento que inaugurou o incidente, admite-se a impugnação da decisão interlocutória 

da presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação por meio da interposição de 

agravo interno (CPC, art. 1035, § 7º, initio, e art. 1036, § 3º), a ser julgado pelo órgão 

fracionário do tribunal estabelecido em seu regimento interno. 

                                                           
258 Assim também para BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao código de processo civil, cit. p. 

219. 
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O acolhimento do incidente, por seu turno, implica reconhecer a 

intempestividade do recurso excepcional que deu causa ao sobrestamento (ou, como 

defendemos, de outro vício grave equivalente), que será, na mesma decisão, tido como 

inadmitido. Nesse caso, tendo sido o recurso, ao fim e ao cabo, objeto de um juízo negativo 

de admissibilidade, a impugnação da decisão faz-se na forma do art. 1042 do CPC, por meio 

da interposição do agravo de inadmissão da competência do STF ou do STJ, a quem caberá, 

então, decidir de maneira definitiva acerca da tempestividade do recurso. Provido o agravo 

pelo tribunal superior competente e reconhecida a tempestividade do recurso extraordinário 

ou especial, mais não cabe ao STF ou ao STJ decidir, devendo-se restituir os autos para o 

tribunal de origem a fim de que o recurso excepcional seja novamente sobrestado ou, se já 

concluído o julgamento do recurso paradigma e formado o precedente vinculante, para que 

seja realizado o juízo de adstrição da competência da instância a quo, desta feita pela vertente 

do juízo de conformidade entre o acórdão recorrido e o leading case edificado. 

 

3.3.5 O incidente de distinção 

 

O sistema brasileiro de precedentes vinculantes está centrado na ideia-força de 

solução isonômica das controvérsias, de modo que a interpretação do direito emanada dos 

tribunais superiores seja replicada, sempre que possível, em todas as causas nas quais a 

mesma questão de direito venha a ser debatida. Diz-se “sempre que possível” porque, a bem 

da verdade, nem sempre esse tratamento isonômico poderá ser atingido. Há casos, com 

efeito, em que a sentença ou o acórdão, ainda quando veiculadores de solução divergente 

daquela pontificada pelos tribunais nacionais, simplesmente não são objeto de recurso pela 

parte interessada, não havendo, então, instrumento processual eficaz para fazer prevalecer o 

precedente no caso concreto. Em outras situações, tal como já afirmado para o recurso 

intempestivo, a decisão contrária ao precedente até se vê submetida a impugnação pela parte 

interessada, mas o recurso por ela interposto revela-se tão fortemente viciado que não há 

como lhe conferir nenhum efeito jurídico, prevalecendo a solução divergente no caso 

concreto. 

Haverá situações, porém, em que a ideia de solução isonômica das demandas 

idênticas mostra-se, ab initio, comprometida, simplesmente porque existentes circunstâncias 

de fato ou de direito no caso concreto que o diferenciam das causas nas quais existente uma 

controvérsia jurídica objeto de um precedente vinculante. A aplicação do precedente, nesse 

contexto, não implica fidelidade à garantia fundamental da isonomia, mas sim a macula, pois 
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que se estará aplicando a solução de uma questão de direito em um caso no qual essa questão 

não está posta; em que a questão posta é, em verdade, distinta, o que retira do caso anterior 

a possibilidade se ser tomado, de maneira válida, como um precedente a ser seguido259. 

A técnica da distinção ou distinguishing consiste, portanto, em estabelecer a 

diferença relevante que há entre a controvérsia havida no caso concreto e a ratio decidendi 

do precedente supostamente invocável como fundamento para a solução da demanda. 

Havendo a demonstração de que o caso oferece particularidades não referidas ou subsumidas 

nos fundamentos determinantes do precedente vinculante, tem-se aí que não se está a julgar 

a mesma controvérsia que fora julgada quando da edificação do precedente, mas sim outra 

controvérsia, do que decorre a necessária desvinculação do órgão julgador para com as 

amarras do precedente que, então, constitui elemento estranho à matéria existente nos autos. 

Como é intuitivo, não é qualquer distinção que se prestará ao convencimento 

quanto ao afastamento da aplicação do precedente no caso concreto. Há elementos acidentais 

que, divergindo daqueles verificados no leading case, em nada repercutirão para fins de 

evidenciação do distinguishing, consubstanciando, portanto, distinção irrelevante e não 

impeditiva da adoção, na causa em disputa, da tese jurídica que emana do precedente.  

Não há como se estabelecer, a priori, quando uma circunstância ou elemento 

será meramente acidental ou irrelevante para fins de desvinculação do precedente. É mister 

analisar-se a tese jurídica fixada pela instância superior e extrair do caso julgado a sua ratio 

decidendi, ou seja, os seus fundamentos determinantes, retomando, a partir destes, para a 

análise do caso concreto a fim de avaliar se os tais elementos apontados como 

diferenciadores possuem ou não relevância concreta. Existindo um precedente vinculante, 

v.g., que, tenha sufragado a tese da inconstitucionalidade de lei que prevê aumento de 

vencimentos conferidos a servidores públicos de determinado Estado, não basta à 

demonstração do distinguishing alegar que, no caso concreto, trata-se de servidor público 

federal ou municipal, ou ainda de Estado que não aquele citado no julgamento paradigma. 

Somente a análise dos fundamentos determinantes do julgado é que permitirá aferir se tal 

elemento diferenciador é, realmente, relevante para fins de distinção jurisprudencial.  

Uma vez que a distinção constitui fator determinante para a desvinculação do 

caso concreto dos efeitos jurídicos que advirão quando da edificação de determinado 

precedente de observância obrigatória, é intuitivo que não faz nenhum sentido manter o caso 

                                                           
259 Conforme apontado por Garner, “for one decision to be precedent for another, the facts in the two cases 

need not to be identical. But they must be substantially similar, without material difference”. (GARNER, Bryan 

A. The law..., cit. p. 92). 



172 

 

suspenso enquanto o tal precedente não é definitivamente julgado. A suspensão, com efeito, 

só encontra amparo legal e esteio na razoabilidade quando recaia sobre processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão submetida a julgamento nos 

tribunais superiores segundo o regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. 

Cuidando-se de outra questão de direito, mas ainda assim, sobre a qual tenha incidido uma 

decisão judicial de adstrição a recurso erigido à condição de representativo de controvérsia, 

não seria razoável que a parte houvesse de aguardar o término do julgamento do recurso 

paradigma para, só então, alegar e demonstrar a distinção que subsiste no caso concreto. Por 

tal razão, estabeleceu o legislador um incidente de distinção, passível de formulação tão logo 

cumprida a exigência legal de intimação das partes acerca da decisão que corporifica o juízo 

positivo de adstrição pela vertente da vinculação, ou seja, da decisão de suspensão do 

processo (CPC, art. 1037, § 8º). 

Já expusemos que é dado ao STF ou ao STJ, com fundamento nos arts. 1035, § 

5º ou 1037, inc. II, do CPC, editar um comando de caráter geral com vistas à suspensão dos 

processos pendentes, uma vez afetado determinado recurso ao regime da repercussão geral 

ou dos recursos repetitivos. Essa suspensão geral também é faculdade conferida às 

presidências ou às vice-presidências dos tribunais de apelação, na forma do art. 1036, § 1º, 

do CPC, tendo alcance estadual ou regional conforme se cuide de um Tribunal de Justiça ou 

de um Tribunal Regional Federal, e que, nesse caso, ocorre no instante mesmo em que 

selecionado determinado recurso como representativo de controvérsia a ser submetida ao 

crivo do STF ou do STJ. 

Essa suspensão geral, qualquer que seja o órgão que a tenha decretado, se faz de 

modo a que a solução da questão de direito retratada no recurso selecionado ou já afetado 

seja replicada, em máxima escala, nos casos análogos em que essa mesma questão se repita, 

atingindo esses casos, ademais, no estado e no órgão jurisdicional em que se encontrem. 

Bem por isso, estabelece a lei que a parte que tenha interesse em demonstrar a distinção entre 

a questão de direito a ser decidida no seu processo e aquela a ser julgada no recurso especial 

ou extraordinário selecionado ou afetado como representativo de controvérsia, poderá fazê-

lo mediante requerimento a ser dirigido ao próprio órgão jurisdicional no qual em curso o 

processo então vinculado ao precedente vinculante em gestação. O distinguishing, portanto, 

tal como explicitado pelo art. 1037, § 10, do CPC, poderá ser analisado pelo juiz, se a causa 

estiver em primeiro grau (inc. I); pelo relator no tribunal federal ou estadual, se a suspensão 

sobrevier na pendência de julgamento de apelação ou em se cuidando de ação da sua 

competência originária (inc. II); ou até mesmo por relator de tribunal superior, nas causas de 
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sua competência originária ou se a suspensão geral for decretada e o caso concreto já tiver 

sido remetido para fins de julgamento de recurso extraordinário ou recurso especial 

interposto (inc. IV)260. 

Merece reflexão pormenorizada, nesse diapasão, a previsão do art. 1037, § 10, 

inc. III, do CPC, a determinar que o incidente de distinção seja dirigido ao relator do 

acórdão recorrido, uma vez que a suspensão atinja recurso extraordinário ou recurso 

especial interposto no caso concreto e sobrestado no tribunal de origem. 

É inconstitucional, a nosso ver, a previsão legal acima mencionada. 

Note-se que, dado que já interposto o recurso extraordinário ou especial no caso 

concreto, tem-se que a função judicante do relator do acórdão recorrido estará exaurida na 

hipótese do art. 1037, § 10, III, do CPC, encontrando-se a causa, em verdade, submetida aos 

cuidados de outro órgão interno dos tribunais de apelação, que, a depender de como 

estabelecido no respectivo regimento interno, poderá ser a respectiva presidência ou, como 

é mais comum, vice-presidência. Esse órgão, definido autonomamente pelo próprio tribunal, 

é o responsável por toda a atividade jurisdicional enquanto em tramitação os recursos 

excepcionais no bojo da instância de origem. Trata-se de verdadeiros órgãos de ligação entre 

a jurisdição ordinária e os tribunais de atuação nacional (STF e STJ). 

Nos termos do art. 96, inc. I, da Constituição Federal, compete privativamente 

aos tribunais elaborar os seus regimentos internos, por meio dos quais a Constituição lhes 

confere poderes para dispor sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos 

internos, tanto no aspecto jurisdicional, quanto administrativo261. É dizer: a distribuição das 

                                                           
260 Há que se ponderar, contudo, que tanto o RISTF (art. 328, parágrafo único), quanto o RISTJ (art. 256-L), 

autorizam a devolução para o tribunal de origem dos recursos extraordinários ou especiais já remetidos para 

esses tribunais se, antes do julgamento deles, ocorrer a afetação de determinado recurso representativo da 

mesma controvérsia ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, devendo esses recursos 

adstritos ao paradigma permanecerem sobrestados no âmbito da presidência ou da vice-presidência da instância 

a quo até que sobrevenha o julgamento do recurso afetado, aplicando-se a eles, então, o regime jurídico da 

adstrição (CPC, art. 1040). Nessa hipótese, se já consumada a devolução do caso concreto para a presidência 

ou vice-presidência do tribunal de origem, eventual incidente de distinção será resolvido por esses órgãos, não 

se aplicando a disposição do art. 1037, § 10, inc. IV, do CPC e tampouco a regra do art. 1037, § 10, inc. III, do 

CPC, a qual reputamos inconstitucional pelas razões trazidas à colação no texto. 
261 Tem-se no art. 96, inc. I, da Constituição Federal uma verdadeira garantia institucional do Poder Judiciário, 

ou, no dizer de José Afonso da Silva, uma “garantia de autonomia orgânico-administrativa, que compreende a 

sua independência na estruturação e funcionamento de seus órgãos” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito 

constitucional positivo. 36. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 591). No mesmo sentido, anota Cândido Rangel 

Dinamarco que, face à legitimação constitucional prevista no art. 96, inc. I, da Constituição Federal, os 

regimentos internos dos tribunais constituem “riquíssimos repositórios de regras sobre a competência interna, 

as quais têm a dupla natureza de normas administrativas e jurisdicionais – tal qual se dá com as leis de 

organização judiciária quando disciplinam a competência de juízo” (DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 571). Ainda no mesmo sentido: 

DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da Cunha, Curso..., p. 34. 
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competências interna corporis, nos tribunais, é matéria infensa à regulamentação por lei, o 

que revelaria indevida intromissão dos Poderes Legislativo e Executivo sobre o 

funcionamento do Judiciário, frustrando a autonomia e a independência asseguradas pela 

Carta Magna a esse Poder da República262.  

Não é por outra razão, frise-se, que o Código de Processo Civil, em diversas 

passagens263, utiliza-se de conjunção alternativa para referir-se ao presidente ou vice-

presidente do tribunal recorrido, o que se faz em obediência à Constituição Federal, pela 

deferência que deve ser prestada pelo legislador aos tribunais no tocante à regulação de suas 

atividades intra muros. Em caminho diametralmente oposto, contudo, veio o art. 1037, § 10, 

inc. III, do CPC para se imiscuir na economia interna dos tribunais, arvorando o legislador 

poderes que a Constituição Federal não lhe assegura de modo a impor que processos já em 

tramitação perante as presidências ou vice-presidências dos Tribunais de Justiça ou dos 

Tribunais Regionais Federais sejam-lhes subtraídos e restituídos a exame de outros órgãos 

fracionários dessas Cortes, órgãos esses cuja atividade judicante, repita-se, já havia sido 

exercida até o exaurimento. 

Essa indevida (rectius: inconstitucional) intromissão do legislador na regulação 

da atividade interna do Poder Judiciário fez-se, ademais, de maneira atabalhoada e 

desarrazoada, acarretando uma contramarcha processual que, ao cabo, confere ao relator do 

acórdão recorrido poderes revisionais sobre decisão produzida por outro órgão jurisdicional 

de mesma hierarquia funcional, já que o sobrestamento do recurso, na hipótese, fora 

determinado pela presidência ou vice-presidência do tribunal local, na forma do art. 1030, 

inc. III, do CPC, quando do primeiro exame do recurso excepcional interposto e da 

realização de um juízo positivo de adstrição pela vertente da vinculação. Destarte, deve ser 

reconhecida a inconstitucionalidade formal e material do dispositivo em xeque, e que, por 

arrastamento, também atinge o art. 1037, § 12, inc. II, do CPC, que estabelece que, na 

                                                           
262 “Aos tribunais compete elaborar seus regimentos internos, e neles dispor acerca de seu funcionamento e da 

ordem de seus serviços. Esta atribuição constitucional decorre de sua independência em relação aos Poderes 

Legislativo e Executivo. Esse poder, já exercido sob a Constituição de 1891, tornou-se expresso na 

Constituição de 34, e desde então vem sendo reafirmado, a despeito dos sucessivos distúrbios institucionais. A 

Constituição subtraiu ao legislador a competência para dispor sobre a economia dos tribunais e a estes a 

imputou, em caráter exclusivo. Em relação à economia interna dos tribunais a lei é o seu regimento. O 

regimento interno dos tribunais é lei material. Na taxinomia das normas jurídicas o regimento interno dos 

tribunais se equipara à lei. A prevalência de uma ou de outro depende de matéria regulada, pois são normas de 

igual categoria. Em matéria processual prevalece a lei, no que tange ao funcionamento dos tribunais o 

regimento interno prepondera.” (STF, Pleno, ADI n. 1.105/DF-MC, Rel. Min. Paulo Brossard, j. 03.08.1994, 

DJ 27.04.2001, p. 57). 
263 A saber: arts. 1028, § 2º; 1029, caput, e § 5º, inc. III; 1030, caput; 1035, §§ 6º e 8º; 1036, §§ 1º, 2º, 4º e 5º; 

1037, caput, inc. III, e §§ 1º e 12, inc. II; 1040, caput, inc. I; 1041, § 2º; e 1042, caput e § 2º. 
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hipótese do art. 1037, § 10, inc. III, do CPC, reconhecido o distinguishing pelo relator do 

acórdão recorrido, este “comunicará264” a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que 

houver determinado o sobrestamento do recurso extraordinário ou especial, a fim de que este 

seja encaminhado ao tribunal superior competente265. 

É importante relembrar que o requerimento que inaugura o incidente de distinção 

pressupõe prévia intimação das partes acerca da suspensão do processo adstrito ao recurso-

piloto afetado ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos (CPC, art. 1037, § 

8º). Como o decreto de suspensão é, por óbvio, um provimento jurisdicional dotado de 

conteúdo decisório, exsurge, então, uma questão processual relevante, consistente em definir 

se a decisão de suspensão, qualquer que seja o seu prolator (juiz, relator no tribunal de 

apelação, presidente ou vice-presidente desse tribunal, ou relator no tribunal superior) é 

passível, desde logo, de impugnação por meio de recurso, ou se o distinguishing deve ser 

requerido, primeiramente, pela via do incidente tipificado no art. 1037, § 9º, do CPC. 

Temos que configuraria hipótese de negativa de vigência do art. 1037, § 9º, do 

CPC admitir-se a imediata recorribilidade da decisão que decreta a suspensão do processo 

por conta da adstrição da questão jurídica versada na causa à questão afetada ao regime da 

repercussão geral ou dos recursos repetitivos no âmbito de recurso excepcional selecionado 

como representativo de controvérsia. A interposição imediata de recurso, com efeito, 

esvaziaria por completo a eficácia do citado dispositivo legal, subtraindo do prolator da 

decisão o poder-dever que a lei lhe confere de reanalisar, por meio de provocação 

consubstanciada no próprio incidente de distinção, a adstrição do caso concreto ao 

precedente vinculante ainda em formação, podendo ou não manter o decreto de suspensão a 

                                                           
264 Trata-se de verbo utilizado pelo legislador eufemisticamente, já que, aplicada a lei tal como posta, o relator 

do acórdão recorrido estará a revisar e reformar a decisão a cargo da presidência ou vice-presidência do 

tribunal, e, portanto, a determinar àqueles órgãos internos do mesmo tribunal que o recurso extraordinário ou 

especial seja retirado do sobrestamento e, se o caso, tenha trânsito para a instância superior. O emprego, pelo 

legislador, de verbo tendente a escamotear o que se está legislando é sintomático: demonstra a impropriedade 

da disciplina dada à matéria, em tudo incompatível com a ordenação dos trabalhos no âmbito interno dos 

tribunais. 
265 Em qualquer caso, reconhecida a distinção, a remessa do recurso excepcional para o tribunal superior não 

dispensa prévia realização, pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, do juízo de 

admissibilidade do recurso extraordinário ou especial interposto, já que o art. 1030, parágrafo único, do CPC, 

que extinguia o juízo de admissibilidade, foi revogado pela Lei n. 13.256/2016. É inócua, portanto, a menção 

ao art. 1030, parágrafo único, do CPC constante do art. 1037, § 12, inc. II, do Código, que só demonstra o 

açodamento e o desmazelo no trato do processo legislativo que culminou na edição da Lei n. 13.256/2016. 
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partir dos argumentos alinhavados pela parte requerente do incidente e respeitado o 

contraditório por meio da oitiva da parte contrária (CPC, art. 1037, § 11)266. 

Em se tratando, especificamente, de decisão de suspensão decretada pelo juiz, 

estando o processo em curso no primeiro grau de jurisdição, a interpretação sistemática das 

regras processuais pertinentes aponta para a mesma conclusão supracitada. Basta ver que o 

art. 1015 do CPC não arrola a decisão de suspensão do processo por vinculação da causa a 

recurso-piloto afetado ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos como 

sendo passível de impugnação por meio da interposição de agravo de instrumento, ao passo 

que o art. 1037, § 13, inc. I, do CPC é expresso ao estabelecer o cabimento desse mesmo 

recurso (agravo de instrumento) da decisão do juiz que resolver o incidente de distinção 

referido no art. 1037, § 9º, do Código.  

À luz de tais regramentos, tem-se como de todo defensável sustentar, também, 

uma interpretação restritiva do art. 1030, § 2º, do CPC, de modo a afirmar que a 

recorribilidade da decisão de suspensão fundamentada no art. 1030, inc. III, do CPC 

(vinculação da causa a precedente vinculante em gestação), pressupõe, necessariamente, 

prévia impugnação da decisão pela via do incidente de distinção, cuja solução autorizará, 

finalmente, o manejo do agravo interno267. Não deve ser conhecido, portanto, o agravo 

interposto diretamente contra a decisão de suspensão, e pelo qual o agravante pretenda a 

reforma da decisão com fundamento na distinção entre seu caso e o precedente invocado 

como representativo da mesma controvérsia. 

 

                                                           
266 Não é outro o entendimento jurisprudencial dominante, conforme se afere de aresto do STJ que, debruçando-

se sobre o rito estabelecido pelo Código de Processo Civil relativamente ao incidente de distinção (CPC, art. 

1037, §§ 9º a 13), afirmou, verbis: “O detalhado rito instituído pelo novo CPC não pode ser reputado como 

mera e irrelevante formalidade, mas, sim, é procedimento de observância obrigatória, na medida em que visa, 

a um só tempo, densificar o contraditório em 1º grau acerca do requerimento de distinção, evitar a interposição 

de recursos prematuros e gerar a decisão interlocutória a ser impugnada (a que resolve a alegação de distinção), 

sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância.” (STJ, Terceira Turma, REsp n. 

1.846.109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.12.2019, DJe 13.12.2019). 
267 Nesse sentido, já se decidiu que “de acordo com o CPC/2015, para demonstrar distinção entre a questão a 

ser decidida no processo sobrestado e aquela a ser julgada no recurso especial afetado, o despacho de 

sobrestamento do recurso passou a ser impugnável por meio do requerimento previsto no art. 1037, § 9º, de 

modo que o agravo interno somente é cabível da decisão que resolver esse requerimento (art. 1037, § 13).” 

(STJ, Primeira Turma, REsp n. 1.440.303/RS-AgInt, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 13.12.2017). Com idêntica 

solução: STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.717.387/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.10.2019, 

DJe 15.10.2019; STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.612.518/SE-AgInt-AgInt, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 25.03.2019, DJe 27.03.2019; STJ, Segunda Turma, REsp n. 1.596.606/MG-AgInt-AgInt, Rel. 

Min. Assusete Magalhães, j. 17.05.2018, DJe 24.05.2018. 
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3.4 O JUÍZO DE ADSTRIÇÃO NA VERTENTE DA CONFORMIDADE: A ETAPA 

DE APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE 

 

3.4.1 Considerações iniciais 

 

Até este momento, viemos de discorrer sobre a realização do juízo de adstrição, 

nos casos concretos em que já interpostos recursos extraordinários ou especiais, enquanto 

ainda em formação o precedente de observância obrigatória. Foi destacado que essa primeira 

etapa do juízo de adstrição (juízo de adstrição na vertente da vinculação) descortina-se pela 

seleção, a cargo das instâncias de origem, e pela afetação, de incumbência dos tribunais 

superiores, de recursos extraordinários ou especiais representativos de controvérsia, a serem 

julgados sob o pálio dos regimes da repercussão geral e dos recursos repetitivos. Trata-se de 

juízo ou atividade cognitiva que se limita à verificação da coincidência entre a controvérsia 

jurídica havida no recurso excepcional do caso concreto e a controvérsia selecionada e 

afetada para julgamento sob um dos citados regimes de formação de precedentes vinculantes. 

Verificada a coincidência, e dado que o caso paradigmático, embora selecionado e afetado, 

ainda não foi julgado, mais não é possível fazer senão suspender o processo adstrito até o 

momento da edificação do leading case, com a explicitação de sua ratio decidendi e da tese 

jurídica que dela se extrairá.  

Certo é que, em algum momento, haverá o julgamento pelo tribunal superior 

competente do recurso excepcional que, selecionado e afetado, prestou-se como suporte para 

a construção do precedente de observância obrigatória pelas instâncias inferiores do Poder 

Judiciário. Inicia-se, então, a segunda etapa do juízo de adstrição, por meio da qual os casos 

concretos, já previamente vinculados ao precedente, serão examinados sob o aspecto da 

conformidade da sentença ou acórdão proferidos à luz da tese jurídica firmada no precedente 

vinculante.  

Esta vertente final do juízo de adstrição, que aqui chamamos de juízo de 

conformidade, embora tenha sido mais detidamente disciplinada pelo CPC tendo em conta 

a atuação da presidência ou vice-presidência dos tribunais de apelação, constitui, em 

verdade, incumbência ordinariamente atrelada a todas as instâncias revisionais do sistema 

de Justiça. Qualquer órgão revisor, com efeito, terá a incumbência de avaliar a fidelidade 

do julgamento realizado pelo órgão de origem à tese jurídica firmada pelos tribunais 

nacionais em precedentes vinculantes, suposto que o decisum recorrido seja 

cronologicamente anterior à formação do precedente.  
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É inusitado, destarte, cogitar-se de juízo de adstrição, pela vertente da 

conformidade, quando em exame a atuação do juiz de primeiro grau, já que o juízo de 

conformidade pressupõe o cotejo analítico entre o julgamento do caso concreto e a solução 

firmada no precedente. Na primeira instância, todavia, este cotejo é, no geral, inocorrente, 

pois se estará diante de uma de duas situações: ora o precedente precede à causa ou ao seu 

julgamento, e, então, a solução do caso concreto, estampada em decisão ou sentença, estará 

ex ante balizada pela tese jurídica consagrada no precedente vinculante, não se cuidando, 

então, de cotejo, mas de simples aplicação da tese jurídica firmada no paradigma; ora o 

julgamento do caso concreto – a decisão ou a sentença – será anterior à formação do 

precedente, mas então o cotejo analítico inerente ao juízo de conformidade, que é possível e 

necessário, não estará sob o jugo do juiz268, mas sim do tribunal, por meio do recurso que 

venha a ser interposto pela parte interessada para impugnar o julgamento outrora realizado. 

No âmbito dos tribunais, o poder-dever de realização do juízo de adstrição pela 

vertente da conformidade entre a decisão proferida na instância de origem e o precedente 

vinculante é conferido, com primazia, ao relator do recurso interposto para impugnar a 

referida decisão. Deveras, firmado o precedente, não há, em princípio, razão para submeter 

ao colegiado matéria totalmente pacificada no âmbito jurisprudencial e cuja aplicação é 

compulsória, pelo que, por economia processual e como medida de estímulo ao adensamento 

da cultura do stare decisis, autoriza-se o relator a negar provimento ao recurso se a decisão 

ou sentença recorrida, em juízo positivo de conformidade, revela-se fiel a entendimento 

firmado em acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em recurso submetido à repercussão 

geral ou ao regime dos recursos repetitivos (CPC, art. 932, inc. IV, “b”). Por simetria, 

idênticos poderes são conferidos ao relator na hipótese exatamente inversa (juízo negativo 

de conformidade), sendo-lhe lícito dar provimento ao recurso, por decisão singular, quando 

a decisão ou sentença recorrida tenha confrontado o entendimento consolidado em 

precedente vinculante (CPC, art. 932, inc. V, “b”). 

                                                           
268 Vale relembrar que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para lhe corrigir inexatidões materiais 

ou erros de cálculos, ou ainda por meio de embargos de declaração (CPC, art. 494, inc. I e inc. II). Na cerebrina 

hipótese de a formação do precedente ocorrer no prazo dos embargos de declaração, admitimos, em nome da 

economia processual e da instrumentalidade do processo, que o juízo de conformidade seja realizado pelo 

próprio juiz, podendo-se conferir excepcionais efeitos infringentes aos embargos desde que a questão neles 

tenha sido veiculada a título de fato relevante superveniente à sentença (CPC, art. 493). De outra parte, admite-

se a realização do juízo de conformidade pelo juiz nas hipóteses em que, proferida decisão não sujeita a 

preclusão pro judicato, especialmente nas fases de liquidação ou execução de julgado, sobrevenha à decisão o 

precedente vinculante, caso em que, havendo desconformidade entre o decisum e o leading case, será possível 

a reconsideração da primeira e o desfazimento dos comandos que lhe sejam inerentes. 
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Uma vez que a causa já tenha sido objeto de decisão em segundo grau de 

jurisdição, estando exaurida a instância ordinária e tendo sido impugnado o acórdão do 

tribunal por meio da interposição de recurso extraordinário ou recurso especial, cumprirá às 

presidências ou às vice-presidências dos tribunais de apelação proceder ao juízo de adstrição 

do acórdão recorrido ao precedente obrigatório firmado sob o regime da repercussão geral 

ou dos recursos repetitivos. Essa atividade cometida àqueles órgãos internos dos tribunais 

de apelação elevou-os a uma posição central para a organicidade do sistema recursal 

brasileiro, não funcionando atualmente apenas como meros órgãos de passagem de recursos 

excepcionais para os tribunais superiores, mas sim como verdadeiros órgãos de supervisão 

da aderência dos precedentes vinculantes no âmbito interno de cada tribunal federal ou 

estadual. 

A atividade de adstrição a cargo das presidências ou vice-presidências dos 

tribunais de apelação já foi, nos tópicos anteriores, objeto de demorada exposição. Havia ali, 

contudo, uma premissa muito clara, consistente na ausência do precedente, que àquela altura, 

encontrava-se em estágio de formação, como decorrência das atividades de seleção e 

afetação do recurso-piloto aos regimes jurídicos da repercussão geral e dos recursos 

repetitivos. Encontrando-se o precedente em gestação, é limitado o juízo de adstrição que as 

presidências ou vice-presidências podem realizar, e o limite está na verificação da efetiva 

vinculação do caso concreto à tese jurídica de observância obrigatória que o leading case 

propõe-se a edificar (juízo de vinculação, portanto). Noutras palavras, verificada a adstrição 

pela vertente da vinculação enquanto a tese jurídica se encontre afetada aos regimes da 

repercussão geral ou dos repetitivos e não julgada pelos tribunais superiores sob esses 

mesmos regimes, à presidência ou vice-presidência mais não cabe senão suspender o exame 

do recurso extraordinário ou especial interposto no caso concreto (CPC, art. 1030, inc. III), 

no aguardo da definição da tese jurídica a ser firmada quando do julgamento da causa-piloto 

selecionada e afetada aos regimes jurídicos de edificação de precedentes obrigatórios269. 

                                                           
269 A realização plena do juízo de adstrição em um único momento, simultaneamente pelas vertentes da 

vinculação e da conformidade, depende de que a interposição do recurso excepcional do caso concreto seja 

posterior à seleção, à afetação e também ao julgamento do recurso-piloto pelo tribunal superior. Isso está 

suposto no art. 1030, I e II, do CPC. Caso contrário, i.e., sendo a interposição do recurso excepcional do caso 

concreto posterior à seleção ou à afetação do recurso-piloto, mas anterior ao seu julgamento, dar-se-á, 

inexoravelmente, o fracionamento do juízo de adstrição em dois momentos cognitivos distintos, promovendo-

se, primeiro, a vinculação do recurso interposto ao case pendente de julgamento – com o consequente 

sobrestamento da causa (CPC, art. 1030, inc. III) –, e, após o julgamento do recurso paradigma, finalmente a 

análise da conformidade do acórdão recorrido para com a tese então fixada. O juízo de adstrição, quando 

realizado em um único momento cognitivo, revela-se por decisão única, exarada com fundamento no art. 1030, 

inc. I, ou art. 1030, inc. II, do CPC, conforme o acórdão esteja consoante ou dissonante da tese fixada. O juízo 
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Nas próximas linhas, avançaremos na matéria cuidando do juízo de adstrição a 

cargo das presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação tendo como 

pressuposto a consumação da formação do precedente, ou seja, o desfecho do julgamento do 

recurso-piloto pelo STF ou pelo STJ, com o que a tese jurídica, então consolidada, estará 

apta para ser replicada nos casos parelhos que tenham sido – ou venham a ser – vinculados 

à causa paradigmática. Formado que esteja o precedente, a atividade de adstrição não mais 

se limitará ao juízo de vinculação do caso concreto às razões determinantes do case, 

avançando, agora, para a vertente da conformidade do acórdão recorrido à tese firmada pelas 

instâncias superiores. Conforme o acórdão se revele em sintonia ou em descompasso com a 

orientação que emana dos tribunais nacionais, o juízo de conformidade levará ora à imediata 

fulminação, pelo próprio tribunal a quo, do recurso extraordinário ou especial que visa a 

impugnar o acórdão (CPC, art. 1030, inc. I, e 1040, inc. I), ora à imposição de que o caso 

seja objeto de um reexame pelo órgão interno do tribunal responsável pela edição do acórdão 

recorrido, visando-se, se necessário, a um novo julgamento da causa, no todo ou em parte, 

de modo a adequar sua solução à orientação superior que deve ser aplicada em todos os casos 

análogos (CPC, art. 1030, inc. II, e 1040, inc. II). 

 

3.4.2 Momento adequado para a realização do juízo de adstrição na vertente da 

conformidade 

 

Julgado o precedente e definida a orientação vinculante do tribunal superior, 

estão autorizados, ex vi legis, os procedimentos previstos no art. 1040 do CPC. Destarte, os 

processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o seu curso, 

aplicando-se neles, então, a tese vinculante firmada no caso paradigma (inc. III); no âmbito 

da presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação, procede-se ao exame dos 

recursos excepcionais que se encontravam sobrestados nesses órgãos, negando-se 

seguimento a eles se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior 

(inc. I); ou restituindo o processo para reexame pelo órgão do tribunal local prolator do 

acórdão recorrido, quando este contrariar o entendimento da instância ad quem (inc. II).  

                                                           
de adstrição, quando fracionado no tempo, revela-se por meio de duas decisões distintas: a primeira delas, 

necessariamente calcada no art. 1030, inc. III, do CPC; a segunda, fundamentada no art. 1040, inc. I, ou no art. 

1040, inc. II, do CPC. Eis o porquê de os preceitos dos arts. 1030, I e II, e 1040, I e II, do CPC assemelharem-

se tanto em suas disposições literais: disciplinam a mesma matéria conforme o recurso do caso concreto tenha 

sido interposto antes ou depois do julgamento do recurso-piloto e da fixação da tese jurídica de replicação 

obrigatória. 
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A lei processual parece clara no tocante ao momento a partir do qual os processos 

suspensos nas instâncias de origem e os recursos sobrestados nas presidências ou vice-

presidências devam ser considerados aptos para terem prosseguimento. Conforme 

estabelecido no caput do art. 1040 do CPC, tem-se que é a publicação do acórdão paradigma 

o evento desencadeador das providências assentadas nos incisos desse dispositivo legal, 

dispensando-se, portanto, o trânsito em julgado desse mesmo acórdão, em linha com 

entendimento jurisprudencial consolidado acerca da matéria270.  

A despeito da clareza do preceito legal acima citado, certo é que subjaz, no 

ponto, uma questão tormentosa, donde defendermos que a interpretação puramente literal do 

art. 1040, caput, do CPC – que conduziria a uma aplicação acrítica da regra – não seja 

adequada, havendo de ser reconhecida certa dose de discricionariedade motivada às 

presidências e às vice-presidências dos tribunais federais e estaduais – em tudo extensível 

aos juízos de primeiro grau e demais órgãos internos dos próprios tribunais de apelação – 

quanto à definição do momento mais conveniente e oportuno para aplicar o precedente aos 

casos concretos eventualmente suspensos em primeiro ou segundo graus de jurisdição (art. 

1040, inc. III); ou ainda para se proceder ao juízo de conformidade estampado no art. 1040, 

incs. I e II, do CPC. 

Considere-se, de saída, que a questão em exame aponta para a existência de um 

aparente conflito entre princípios igualmente centrais para a funcionalidade e credibilidade 

do sistema de justiça: o princípio da segurança jurídica e os princípios da celeridade 

processual e da duração razoável do processo.  

A imutabilidade do julgamento que edifica o precedente, que adviria com o 

trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ no recurso submetido à 

repercussão geral ou ao regime dos recursos repetitivos, representa a máxima dimensão da 

segurança jurídica, conferindo às instâncias inferiores condições ideais para aplicar a tese 

jurídica vencedora nos casos concretos adstritos ao leading case. Entretanto, aguardar-se o 

trânsito em julgado não raro submeterá esses mesmos casos a uma angustiante e 

desnecessária espera, conspirando contra a celeridade e a duração razoável dos processos 

que padeceram suspensos no aguardo da formação do precedente vinculante, máxime em 

                                                           
270 “A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas 

que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.” (STF, 

Primeira Turma, ARE n. 930.647/PR-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.03.2016, DJe 11.04.2016). No 

mesmo sentido: STF, Segunda Turma, ARE n. 781.214/SP-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15.03.2016, DJe 

03.05.2016; STF, Segunda Turma, RE n. 1.065.205/RS-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.09.2017, 

DJe 04.10.2017; STJ, Corte Especial, AG n. 1.077.969/RS-AgInt-RE-AgRg, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, j. 25.08.2020, DJe 28.08.2020.  



182 

 

havendo por parte de qualquer dos litigantes ou amici curiae admitidos na causa paradigma 

intuito protelatório do encerramento da demanda, manifestado, v.g., pela oposição de 

sucessivos embargos declaratórios. Acrescente-se a isso a constatação de que o julgamento 

dos recursos submetidos à repercussão geral ou ao regime dos recursos repetitivos é sempre 

realizado em âmbito colegiado nos tribunais superiores, representando, portanto, a legítima 

exteriorização da posição majoritária da corte, tornando-se passível de imediata replicação 

nos casos adstritos pela notória improbabilidade que há de alteração dessa posição por 

eventuais impugnações aviadas pelas partes que sejam subsequentes ao acórdão paradigma. 

É dizer: o julgamento do recurso-piloto, dada a maneira como é realizado, já conferiria 

segurança jurídica suficiente para permitir a sua imediata repercussão nos casos vinculados, 

independentemente do trânsito em julgado. 

Assim postas as balizas principiológicas, a escolha político-legislativa por um 

ou outro caminho já a expusemos, e se encontra estampada no caput do art. 1040 do CPC: 

publicado o acórdão paradigma, há desde logo autorização legal para a análise imediata dos 

casos adstritos ao precedente então formado, dispensando-se a espera pelo trânsito em 

julgado do acórdão que consubstancia o precedente. O preceito legal revela, de maneira 

implícita, uma verdadeira presunção legal de imutabilidade precoce do decisum do tribunal, 

pelos motivos que viemos de expor, que desencadeia, de forma antecipada ao trânsito em 
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julgado, os efeitos transcendentes271, expansivos272, plurindividuais273 ou, como preferimos, 

ultra partes do acórdão paradigmático, antes mesmo de consumada a sua imunização pela 

preclusão maior decorrente da certificação do trânsito em julgado do acórdão que corporifica 

o precedente. 

A opção legislativa é, em princípio, razoável e, bem por isso, defensável, já que, 

no mais das vezes, representará adequada solução à aparente colidência havida entre os 

postulados da segurança jurídica e da duração razoável do processo.  

Ocorre que nem sempre a presunção legal de imutabilidade precoce do 

precedente, contida no art. 1040, caput, do CPC, corresponderá à realidade fenomênica. Com 

efeito, não serão raros os casos em que o julgamento realizado pelos tribunais superiores sob 

o pálio da repercussão geral ou do regime dos repetitivos representará uma substancial 

                                                           
271 O termo eficácia transcendente aparece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, 

quando do julgamento da Reclamação n. 4.335/AC (DJe 22.10.2014), ação essa que constitui relevante marco 

no desenvolvimento jurisprudencial do controle de constitucionalidade no sistema brasileiro, em particular no 

que toca ao reconhecimento do fenômeno da “objetivação do recurso extraordinário”, i.e., da ampliação dos 

efeitos jurídicos do controle difuso de constitucionalidade para além das partes do processo. Ao apresentar seu 

voto, na assentada de 01.02.2007, defendeu o relator, Min. Gilmar Mendes, após ampla exposição acerca da 

evolução histórica dos controles de constitucionalidade no direito pátrio, uma nova compreensão acerca da 

eficácia das decisões proferidas pelo STF quando do exercício do controle difuso de constitucionalidade. Nas 

palavras do relator, “a ampliação do sistema concentrado, com a multiplicação de decisões dotadas de eficácia 

geral, acabou por modificar radicalmente a concepção que dominava entre nós sobre a divisão ou separação 

dos poderes, tornando comum no sistema a decisão com eficácia geral, que era excepcional sob a Emenda 

Constitucional n 16/65 e sob a Carta de 1967/69”, a partir do que se reconhecem os efeitos transcendentes das 

decisões do STF tomadas em sede de controle difuso, subtraindo-se, por verdadeira mutação constitucional, 

efeitos substantivos de eventual ato do Senado Federal editado com fundamento no art. 52, inc. X, da 

Constituição Federal, que a mais não se prestaria senão para conferir publicidade ao julgamento do STF 

(registre-se que a tese da mutação constitucional do art. 52, inc. X, da Constituição Federal de 1988 não foi 

secundada, nesse julgamento, pela maioria dos ministros do STF, embora a eficácia transcendente dos 

julgamentos dos recursos extraordinários tenha sido amplamente reconhecida). No plano legal, vê-se que o 

termo em destaque foi abraçado pela legislação trabalhista: o art. 896-A da CLT – inserido pela Medida 

Provisória n. 2.226/2001 – refere-se expressamente à transcendência da causa como requisito de 

admissibilidade do recurso de revista da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST), sendo 

indicadores da referida transcendência: o elevado valor da causa (transcendência econômica – art. 896-A, § 

1º, inc. I, inserido pela Lei n. 13.467/2017); o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do 

TST ou do STF (transcendência política – inc. II); a postulação, pelo recorrente, de direito social 

constitucionalmente assegurado (transcendência social – inc. III); ou a existência de questão nova em torno da 

interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica – inc. IV). 
272 A expressão eficácia expansiva foi cunhada pelo Min. Teori Zavascki, a partir de voto proferido na 

Reclamação n. 4.335/AC (q.v. nota n. 271, supra). Na oportunidade, afirmou o ministro que a atribuição dessa 

eficácia às decisões proferidas pelos tribunais superiores põe-se em sintonia com o perfil institucional a ser 

conferido ao STF e ao STJ na contemporaneidade, consideradas as suas finalidades precípuas de uniformização 

da jurisprudência e de atuação nomofilácica, “e que têm como pressuposto lógico inafastável a força expansiva 

‘ultra partes’ dos seus precedentes”. 
273 Essa nomenclatura é adotada por Rodolfo de Camargo Mancuso (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. 

Incidente de resolução de demandas repetitivas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 42) e bem assim 

por Humberto Theodoro Júnior, para quem a tutela plurindividual, colocando-se a meio caminho entre a tutela 

individual e a coletiva, coletiviza efeitos de ações originariamente individuais (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Demandas repetitivas..., cit. p. 471.). 
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alteração da jurisprudência até então majoritária, quando então imperativos de segurança 

jurídica tenderão a sensibilizar o órgão julgador de modo a impor a modulação de efeitos do 

entendimento vinculante então edificado274. Essa modulação pode assumir formas 

variegadas, a depender das particularidades da questão submetida à apreciação do tribunal, 

sendo a atribuição de efeitos meramente prospectivos ao novel entendimento uma das 

feições mais comuns que o fenômeno da modulação apresenta. 

Para além da modulação de efeitos que, vez por outra, confere novos contornos 

ao precedente após a publicação do respectivo acórdão, há que se ponderar que embora a 

lei processual não faça distinção entre os precedentes oriundos do Supremo Tribunal Federal 

e aqueles produzidos pelo Superior Tribunal de Justiça – autorizando que estes e aqueles 

sejam replicados nos casos adstritos tão logo se dê a publicação do respectivo acórdão – não 

existe perfeita identidade entre esses precedentes quando em exame o potencial de 

imutabilidade de uns e outros, já que as causas decididas pelo STJ submetem-se à jurisdição 

do STF em havendo nelas matéria constitucional, o que torna os recursos repetitivos julgados 

pelo STJ mais suscetíveis de modificação ou mesmo superação, a depender da interpretação 

final da controvérsia que o STF venha a estabelecer. Milita em favor dos precedentes 

oriundos do STJ, enfim, uma presunção mais tênue de imutabilidade precoce, vez que 

submetidos a uma eventual revisão pelo STF, sempre que este tribunal identificar na 

controvérsia questão constitucional imbricada à matéria de alçada legal enfrentada pelo 

STJ275. 

                                                           
274 É o que ocorre, v.g., no âmbito da controvérsia havida no RE n. 574.706/PR (j. 15.03.2017), submetido à 

repercussão geral (Tema n. 69), em que o STF firmou precedente vinculante pela exclusão do ICMS da base 

de cálculo das contribuições sociais PIS e Cofins. Opostos embargos de declaração pela União em 15.07.2017, 

postulava-se neles a modulação de efeitos da decisão, a fim de que a orientação do STF tivesse eficácia ex 

nunc, de modo a impedir a repetição ou compensação de valores até então recolhidos pelos contribuintes. Até 

que o julgamento dos declaratórios viesse a ocorrer – o que ocorreu somente na sessão de julgamento de 

13.05.2021 –, havia elevado risco à imediata replicação do precedente nos casos suspensos ou nos recursos 

sobrestados nos tribunais federais de origem, pela absoluta indefinição que havia quanto à extensão dos efeitos 

do decisum vinculante, mormente à luz dos argumentos econômicos ad terrorem sempre apresentados pelo 

Fisco, aptos a gerarem algum tipo de influência sobre o ânimo dos julgadores. 
275 Colhem-se na jurisprudência inúmeros casos nos quais precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mesmo 

quando vinculantes porque submetidos ao regime dos recursos repetitivos, restaram superados por 

posicionamentos posteriores e divergentes do Supremo Tribunal Federal. Cite-se, nesse sentido, o emblemático 

case atinente ao instituto conhecido por desaposentação: no bojo do REsp n. 1.334.488/SC (DJe 14.05.2013), 

submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema n. 563), o STJ firmara precedente vinculante favorável à 

pretensão dos segurados, admitindo, então, a revisão de benefícios previdenciários mediante o cômputo de 

contribuições realizadas após a data da concessão do benefício, de modo a majorar a renda mensal percebida 

pelo segurado. A aplicação da tese jurídica imediatamente após a publicação do acórdão do precedente firmado 

pelo STJ, na forma do art. 1040, caput, do CPC, conduziria à revisão de todos os benefícios previdenciários 

atrelados às ações suspensas em primeiro e segundo graus, ou relativos às causas nas quais os recursos 

excepcionais se encontravam sobrestados no âmbito das presidências ou vice-presidências dos Tribunais 

Regionais Federais ou das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais. O Supremo Tribunal Federal, 
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É por conta de tais considerações que tornamos a defender que às instâncias 

inferiores seja reconhecida a possibilidade de superar a literalidade do art. 1040, caput, do 

CPC, interpretando-se tal dispositivo de maneira teleológica a fim de postergar o momento 

da aplicação do precedente nas causas suspensas em primeiro ou segundo graus de 

jurisdição, ou ainda adiando o juízo de conformidade a ser implementado nos recursos 

extraordinário e especial sobrestados no âmbito das presidências ou vice-presidências dos 

tribunais de apelação. Para a validade dessa postergação, contudo, é de rigor que seja ela 

veiculada por meio de decisão fundamentada, na qual o órgão jurisdicional no qual suspenso 

o processo ou sobrestado o recurso haverá de explicitar as razões de segurança jurídica que 

justificam a adoção de um procedimento mais moroso, e que estarão jungidas, 

necessariamente, à identificação de grande probabilidade de modificação do precedente 

então edificado. Tal decisão, por evidente, estará submetida a impugnação pelas partes, 

podendo o órgão revisional revisitar as razões invocadas para a postergação na aplicação do 

precedente276. 

 

3.4.3 Juízo de conformidade negativo: o procedimento para a retratação 

 

Já tivemos a oportunidade de destacar que o juízo de adstrição pela vertente da 

conformidade não é prerrogativa exclusiva das presidências ou vice-presidências dos 

tribunais de apelação. Com efeito, edificado o precedente vinculante e sendo conhecida a 

sua ratio decidendi, ao relator de eventual apelação ou agravo, no âmbito interno dos 

próprios tribunais federais ou estaduais, estende-se o poder-dever de realização do juízo de 

adstrição, primeiramente por meio da afirmação da vinculação do caso concreto à tese 

                                                           
entretanto, não possuía entendimento firme sobre a matéria, mas desde 18.11.2011 já havia reconhecido a 

existência de questão constitucional na controvérsia, bem como afetado recurso extraordinário ao regime da 

repercussão geral (RE n. 661.256/SC – Tema 503), que acabou sendo julgado em 27.10.2016 em sentido 

diametralmente oposto ao precedente do STJ, negando-se o direito à revisão de benefícios por meio da 

desaposentação ante a ausência de previsão legal. A aplicação acrítica do art. 1040, caput, do CPC, nesse caso, 

conduziria a revisões indevidas de milhares de benefícios previdenciários, com elevado prejuízo à Seguridade 

Social pela irrepetibilidade dos valores pagos aos segurados antes do julgamento da matéria pelo Supremo 

Tribunal Federal. 
276 Assim, cuidando-se de decisão do juiz que mantém suspenso o processo mesmo após a publicação do 

acórdão do recurso extraordinário com repercussão geral ou do recurso especial repetitivo, cabível será o 

agravo de instrumento, por interpretação extensiva do art. 1037, inc. II, c.c. § 13, inc. I, do CPC e a despeito 

de a hipótese não se encontrar expressamente prevista no art. 1015 do CPC. Cuidando-se, porém, de decisão 

do relator no tribunal, cabível será o agravo interno, ex vi do art. 1021 do CPC, o que também se aplica em 

caso de decisão monocrática da lavra da presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação a postergar o 

juízo de conformidade, mantendo-se o sobrestamento do recurso extraordinário ou especial do caso concreto 

até que o precedente torne-se, efetivamente, passível de segura aplicação. 
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jurídica que emana do precedente (juízo de vinculação) e, ato contínuo, por meio da 

ultimação do juízo de conformidade entre a sentença ou decisão proferida pelo órgão 

judiciário a quo e o entendimento consolidado no case emanado dos tribunais superiores. 

Retomando essa linha de pensamento, faz-se interessante anotar que a lei 

processual conferiu ao relator amplos poderes reformadores para a realização do juízo de 

adstrição da decisão ou sentença recorrida ao precedente obrigatório. É dizer: o relator não 

se limitará à verificação da vinculação do caso concreto a determinado precedente (primeira 

vertente do juízo de adstrição), e tampouco à verificação da conformidade ao precedente da 

solução posta na decisão ou sentença (segunda vertente do juízo de adstrição), sendo-lhe 

permitido reformar a decisão que desafia o precedente, substituindo, então, a decisão 

recorrida pela sua própria, consentânea com a tese jurídica prevalente. Em nada surpreende 

que assim seja, pois é inerente ao sistema processual brasileiro que o órgão de revisão, 

superior na hierarquia judiciária, exerça plenamente o poder reformador – tanto quanto o 

cassacional, quando reconhecido o error in procedendo – quando do julgamento do recurso 

interposto da decisão proferida pelo órgão de posição inferior na estrutura do Poder 

Judiciário. 

Não segue essa lógica, todavia, a conformação do sistema processual em se 

tratando da realização do juízo de adstrição entre os acórdãos proferidos pelos tribunais de 

apelação e os precedentes vinculantes firmados pela via da repercussão geral ou dos recursos 

repetitivos. Nesses casos, esgotada a jurisdição ordinária no âmbito do tribunal, eventual 

desconformidade do acórdão para com a tese sufragada no precedente vinculante haverá de 

ser objeto de impugnação pela via do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser 

interposto pela parte sucumbente. Como sabido, o juízo de adstrição do acórdão do tribunal 

local ao precedente obrigatório, uma vez interposto qualquer um desses recursos 

excepcionais, é da competência do próprio tribunal a quo, conforme entendimento firmado 

pelas instâncias superiores ainda ao tempo do CPC/73 e mantido pela atual lei processual 

civil, ficando a cargo, então, das presidências ou vice-presidências dos tribunais federais ou 

estaduais.  

Ocorre que as presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação, 

conquanto funcionem como verdadeiros órgãos de ligação entre as instâncias ordinárias e 

extraordinárias, não são hierarquicamente superiores aos demais órgãos internos dos 

tribunais que compõem, pelo que o legislador, por opção de política judiciária, confere 

àqueles órgãos poderes revisionais limitados dos acórdãos à luz dos precedentes vinculantes 

existentes, já que não lhes atribui qualquer poder reformador ou cassacional desses mesmos 
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acórdãos por eles revistos. Nesse sentido, será dado à presidência ou vice-presidência do 

tribunal verificar a vinculação do caso concreto ao precedente invocado no recurso 

excepcional (juízo de adstrição na vertente da vinculação); e, afirmada a vinculação, será 

dado àqueles órgãos analisar a conformidade do acórdão recorrido para com o leading case 

ao qual o caso efetivamente se vincula (juízo de adstrição na vertente da conformidade); mas 

não lhes será lícito reformar ou cassar o acórdão recorrido, ainda quando flagrante a 

inobservância pelo acórdão da solução jurídica firmada no precedente. 

De modo a preservar, então, a organicidade da estrutura judiciária, impedindo 

que órgãos internos dos tribunais de apelação exerçam poderes reformadores ou cassacionais 

sobre decisões proferidas por órgãos homólogos ou de mesma hierarquia judiciária, tem-se 

a previsão contida nos arts. 1030, inc. II, e 1040, inc. II, do CPC: julgado o recurso-

representativo, conhecida a tese jurídica vinculante, e estando o caso concreto submetido à 

presidência ou à vice-presidência do tribunal de apelação em razão da interposição, neste 

caso concreto, de recurso extraordinário ou especial, deverá a causa retornar para o órgão 

interno do tribunal que proferiu o acórdão recorrido, o que se dará sempre que, em juízo de 

conformidade, a presidência ou vice-presidência decidir que esse acórdão contraria a 

orientação firmada pelo tribunal superior no leading case ao qual a causa se encontra 

vinculada. Noutras palavras, pode-se dizer que a presidência ou a vice-presidência do 

tribunal revisa o acórdão, supervisionando a aderência da tese vinculante ao caso concreto 

a partir do quanto veiculado no recurso extraordinário ou especial interposto pela parte, e, 

dada a limitação legal de seu poder revisional, restitui o caso ao órgão interno do tribunal 

responsável pela edição do acórdão impugnado, a quem competirá, então, revisá-lo em maior 

profundidade, seja por meio de sua reforma (reveladora de um juízo positivo de retratação), 

seja pela sua reafirmação (indicadora de um juízo negativo de retratação na espécie). 

Cabe, no ponto, uma digressão importante. 

Com efeito, é da tradição de nossa legislação processual que a faculdade da 

retratação, conferida ao órgão judicial prolator da decisão recorrida, seja um efeito jurídico 

atribuído pela lei ao recurso em decorrência unicamente de sua interposição. É dizer: a 

interposição do recurso, nas hipóteses legalmente estabelecidas, é o ato jurídico – a causa – 

que produz o efeito jurídico devolutivo da decisão recorrida para o próprio órgão que a 

proferiu (efeito devolutivo regressivo, portanto). Esse efeito devolutivo regressivo, como 

cediço, pode ser da própria essência do recurso interposto (v.g. nos embargos de declaração, 

em que não se visa à reforma da decisão recorrida, mas apenas à sua integração); mas, por 

outro lado, pode ser um efeito excepcionalmente atribuído pela lei a um tipo de recurso que, 
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de ordinário, não geraria tal efeito [assim, v.g., para a apelação, em que o efeito devolutivo 

regressivo é outorgado pela lei apenas nos casos de sentença de indeferimento liminar da 

petição inicial (art. 331), de julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 332, § 3º), 

ou de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, § 3º)].  

É da tradição de nosso direito, repito, que a interposição do recurso seja o evento 

desencadeador do efeito jurídico a que viemos de nos referir. Não é assim, todavia, na 

hipótese retratada neste tópico: o juízo de retratação previsto nos arts. 1030, inc. II, e 1040, 

inc. II, do CPC não é um efeito jurídico da interposição do recurso extraordinário ou especial, 

mas antes uma consequência – um efeito – de uma decisão judicial a cargo das presidências 

ou vice-presidências dos tribunais de apelação, que, no exercício do juízo de adstrição que a 

lei lhes confere, reconhecem a desconformidade do acórdão recorrido para com determinado 

precedente vinculante produzido pelos tribunais superiores.  

O efeito devolutivo regressivo decorrente apenas da interposição do recurso 

prescinde de qualquer atividade cognitiva para ocorrer: a interposição desencadeia o 

fenômeno, de pleno direito (ipso iure), quaisquer que sejam os fundamentos que estejam 

alinhavados no recurso interposto e independentemente de qualquer pronunciamento 

judicial. Não é assim, todavia, para o efeito devolutivo regressivo do recurso extraordinário 

ou do recurso especial: tal como previsto nos arts. 1030, inc. II, e 1040, inc. II, do CPC, esse 

efeito anômalo desses recursos excepcionais pressupõe uma atividade cognitiva (decisória), 

atribuída pela lei às presidências ou vice-presidências dos tribunais nos quais esses recursos 

são interpostos. O efeito regressivo não exsurge senão a partir de um pronunciamento 

jurisdicional que confira ao recurso essa excepcional qualidade (ope iudicis, portanto).  

Assim posta a matéria, cabe agora retomar a análise do procedimento que concita 

o órgão prolator do acórdão à retratação. 

Dado que o poder revisional a cargo da presidência ou vice-presidência do 

tribunal, legalmente limitado, mais não permite senão devolver a causa ao órgão que 

efetivamente a julgara – conferindo ao recurso interposto, destarte, um efeito devolutivo 

regressivo que lhe é em tudo extravagante –, não se entrevê no exercício daquele poder (ou, 

por outra, no desempenho dessa indisfarçável atividade decisória), qualquer gravame às 

partes, embora não se possa negar que a decisão assim lançada impacta sensivelmente o 

procedimento, acarretando uma pronunciada contramarcha processual. Trata-se, enfim, de 

manifestação que, inovando no procedimento, não altera os efeitos jurídicos até então 

produzidos pelo acórdão recorrido, e tampouco obriga o órgão prolator do acórdão a 

modificar o seu conteúdo. A irrecorribilidade do pronunciamento da presidência ou vice-
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presidência que se limita a concitar o órgão prolator do acórdão a reexaminar a causa à luz 

do precedente vinculante, é, a nosso ver, manifesta277. 

É desimportante, para fins de restituição do processo ao órgão do tribunal 

responsável pela prolação do acórdão, que a aparente contrariedade para com o precedente 

vinculante refira-se a capítulo central ou secundário do acórdão recorrido. Assim, ainda 

quando a questão central discutida no acórdão recorrido nada tenha que ver com a tese 

jurídica sufragada pelo tribunal superior em sede de repercussão geral ou de recurso 

repetitivo, a restituição para fins de retratação será de rigor, desde que essa mesma tese seja 

aderente ao acórdão impugnado por conta de qualquer questão de direito nele solucionada 

e impugnada no recurso. Não se pode promover a restituição, todavia, se o recurso é parcial, 

e não impugna o capítulo do acórdão jungido ao precedente vinculante, mesmo que 

dissonante esse capítulo do entendimento superior cuja observância era obrigatória. É mister, 

portanto, que a matéria atinente ao precedente vinculante tenha sido objeto de clara e 

fundamentada impugnação quando da interposição do recurso extraordinário ou especial, 

sem o que não se entrevê que o recurso devolva o tema ao órgão de revisão, e eventual 

vinculação que se fizesse da causa ao precedente equivaleria a dizer que a presidência ou 

vice-presidência estaria atuando de ofício, superando os efeitos preclusivos inerentes à 

inércia da parte recorrente278. 

                                                           
277 Nesse sentido, assevera Rodolfo de Camargo Mancuso que “o interesse em recorrer decorre de uma situação 

de prejuízo decorrente de um ato judicial que, justamente, necessita ser impugnado, pena de estabilizar-se pela 

preclusão ou mesmo pela coisa julgada material” (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso 

extraordinário..., cit. p. 22). O ato de restituição da causa para reexame pelo órgão prolator do acórdão é, 

também por isso, irrecorrível, já que não implica a estabilização citada pelo autor e que o recurso visaria a 

impedir. Mais do que isso: temos que a restituição da causa constitui providência que sequer demandaria 

intimação das partes, pois delas nada é esperado que seja feito ou que se deixe de fazer em consequência dessa 

contramarcha processual, da qual as partes poderão tomar conhecimento por simples lançamento da informação 

nos sistemas eletrônicos de acompanhamento de demandas. A celeridade processual recomenda enfaticamente 

a dispensa dessa intimação, conquanto a sua realização, por evidente, não acarrete qualquer nulidade (quod 

abundat non nocet).  
278 Assim, interposto recurso extraordinário ou especial para impugnar acórdão do tribunal que decide pela 

condenação do recorrente por quantia certa, não cabe promover a restituição dos autos ao órgão prolator do 

acórdão recorrido quando o recurso excepcional versa unicamente sobre determinado consectário da 

condenação (v.g. termo inicial da correção monetária), e o precedente vinculante cuida de matéria diferente 

desta (v.g. os índices a serem observados para a atualização monetária do crédito), ainda que o acórdão 

recorrido esteja, no ponto, em desconformidade com a tese jurídica edificada no precedente. Na linha do quanto 

exposto, mutatis mutandis, é esse o magistério de Barbosa Moreira, verbis: “Se o julgado do órgão ‘a quo’ tiver 

sido impugnado apenas em parte, só no tocante a essa parte se devolve o conhecimento ao Supremo Tribunal 

Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Caso o acórdão recorrido se haja pronunciado sobre questão 

preliminar, mesmo de mérito (rejeitando, por exemplo, a arguição de prescrição), o recurso interposto no 

concernente à questão principal não estende seu efeito à preliminar. A menos que se recorra igualmente no que 

a esta diz respeito, não será lícito ao tribunal ‘ad quem’ reexaminá-la, ainda que para tanto exista fundamento”. 

(BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 605). 
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A aderência do precedente vinculante a uma questão central ou marginal do 

acórdão recorrido será de fundamental importância para fins de delimitação do alcance 

potencial de determinado juízo de retratação que venha a ser implementado pelo órgão 

prolator do acórdão. Com efeito, a devolução dos autos para retratação não permite um novo 

julgamento da causa de maneira absoluta ou irrestrita, estando o reexame balizado pelos 

estritos limites da aderência do precedente vinculante à questão ou às questões do acórdão 

imbricadas à tese que emana do precedente de obrigatória observância. Assim, não poderá 

ser objeto de novo julgamento a questão central, se a restituição da causa ao órgão prolator 

do acórdão decorreu de aparente divergência deste para com precedente vinculante 

relacionado à solução conferida a uma questão secundária da lide. O inverso, por sua vez, 

mostra-se perfeitamente admissível, de modo que o novo julgamento da questão central 

imporá a modificação de todas as questões secundárias que estejam jungidas àquela, não 

sendo incomum, ademais, que o reexame da questão central implique reversão completa do 

resultado do julgamento279. Nesse caso, questões secundárias até então não apreciadas pelo 

tribunal deverão ser enfrentadas pela vez primeira, como consequência natural da própria 

alteração substancial do acórdão recorrido (CPC, art. 1041, § 1º)280. 

Não existe, conforme já frisado, disposição legal que imponha um juízo positivo 

de retratação. É lícito ao órgão julgador, portanto, manter integralmente o quanto decidido, 

a despeito da invocação do precedente vinculante pela presidência ou vice-presidência do 

tribunal, realizada no controle da aderência da tese de observância obrigatória aos casos 

concretos. A manutenção in totum do acórdão recorrido pela turma, câmara ou seção 

julgadora do tribunal decorrerá, no mais das vezes, de fundamentação a apontar pretensa 

distinção entre a matéria veiculada no acórdão e a tese jurídica firmada no precedente 

                                                           
279 A reversão do resultado do julgamento é uma possibilidade em caso de exercício de retratação pelo órgão 

prolator do acórdão recorrido, jamais uma necessidade. Nada obsta, com efeito, a manutenção do resultado do 

julgamento, mesmo em caso de retratação positiva, desde que esse resultado seja decorrência de fundamento 

autônomo, suficiente e não colidente com a ratio decidendi do precedente vinculante. Assim, v.g., rejeitado 

pelo tribunal pedido condenatório por conta de eventual prescrição, eventual retratação que decorra da 

divergência dessa solução da causa para com entendimento emanado de precedente vinculante não impedirá 

que o tribunal mantenha o decreto de improcedência sob outro fundamento (v.g. inexistência do dever de 

indenizar, ausência de provas do dano alegado, culpa exclusiva da vítima etc). 
280 Afirmada, v.g., a improcedência do pedido condenatório pelo acórdão recorrido, não terá havido pelo 

tribunal pronunciamento quanto a quaisquer consectários da condenação pleiteada. Todavia, sendo a 

improcedência do pedido condenatório decorrente de interpretação de questão de direito colidente com tese 

jurídica afirmada em recurso extraordinário de repercussão geral, ou em recurso especial resolvido sob o regime 

dos recursos repetitivos, caberá a restituição da causa ao órgão prolator do acórdão recorrido, e o reexame da 

questão central que promova o acolhimento do pedido importará no pronunciamento pelo tribunal, pela vez 

primeira, das questões secundárias imbricadas à procedência da pretensão condenatória (correção monetária, 

juros de mora, honorários sucumbenciais etc). 
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vinculante (distinguishing), podendo decorrer, também, de fundamentos a partir dos quais o 

órgão prolator do acórdão sustente que a tese veiculada no precedente, nada obstante 

vinculante, encontra-se superada (overruling). É de todo injustificável, porém, à luz do 

sistema processual da atualidade, a manutenção do acórdão intocado pelo seu órgão prolator 

sob o entendimento de que não haveria obrigação legal ou constitucional de submissão ao 

quanto decidido pelos tribunais superiores em sede de repercussão geral ou de recurso 

repetitivo, entendimento esse que pressupõe uma liberdade decisória absoluta, que 

reputamos inexistente em nosso ordenamento e violadora de regra processual cogente para 

todos os juízes e tribunais de apelação (CPC, art. 927, inc. III)281. 

A manutenção do acórdão recorrido, qualquer que seja a fundamentação que a 

justifique, pressupõe decisão colegiada, não podendo o relator sustentar monocraticamente 

a divergência apontada entre o acórdão e o precedente vinculante. Não há na lei processual, 

por certo, delegação ao relator para proferir decisão singular que seja contrária, em princípio, 

à tese jurídica firmada em recurso extraordinário de repercussão geral ou à ratio decidendi 

de recurso especial resolvido sob a sistemática dos recursos repetitivos, de modo que cumpre 

ao colegiado responsável pela prolação do acórdão impugnado deliberar sobre o tema, 

ratificando, assim, uma decisão que é de sua lavra. Há que se considerar, porém, que a 

hipótese inversa encontra ampla aceitação no sistema processual hodierno, pelo que 

consideramos de todo admissível que o relator, com fundamento no art. 932, inc. IV, “b” e 

V, “b”, do CPC, exerça monocraticamente a retratação, o que fará, então, para o fim de 

conferir à causa solução consentânea ao entendimento emanado do precedente vinculante. 

A decisão monocrática assim lançada, percebe-se, prestigia a um só tempo o sistema legal 

de observância dos precedentes obrigatórios e a celeridade processual, sem que se possa, 

ademais, apontar qualquer ferimento ao princípio da colegialidade, já que a decisão singular 

poderá ser submetida ao órgão prolator do acórdão originário pela parte interessada, 

utilizando-se, para tanto, da via do agravo interno previsto no art. 1021 do CPC282. 

                                                           
281 Contra, sustentando a inconstitucionalidade do art. 927 do CPC por se arvorar o Judiciário em poderes 

legislativos, q.v. MAZZILLI, Hugo Nigro. A força obrigatória dos precedentes..., cit. p. 104 e s. 
282 A decisão singular, de toda sorte, somente se justifica quando a adequação da solução do caso concreto ao 

precedente vinculante seja a única questão a ser enfrentada, resolvendo de maneira integral e satisfatória a 

controvérsia. Cuidando-se, v.g., de acórdão de procedência de pedido repetitório formulado por contribuinte 

que se escore, unicamente, em fundamentação pela inconstitucionalidade de determinada exação tributária, 

nada obsta a que o relator, monocraticamente, promova a adequação da solução da causa à tese de 

constitucionalidade do tributo edificada pelo STF em recurso extraordinário submetido à repercussão geral, 

com o que se atende à primazia do precedente obrigatório e à celeridade do processo simultaneamente. Todavia, 

se o relator, adequando a solução do caso concreto ao entendimento superior, acatar a constitucionalidade da 

norma tributária em xeque mas sustentar a procedência do pedido repetitório à luz de novos e autônomos 
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Ressalvada a excepcional hipótese de preenchimento das condicionantes que 

autorizam a atuação isolada do relator, tal como acima descrito, certo é que a manifestação 

do órgão prolator do acórdão recorrido, será, ela própria, um novo acórdão. Este 

pronunciamento poderá operar efeito substitutivo total ou parcial em relação ao 

pronunciamento anterior, sendo igualmente possível que nenhum efeito substitutivo ocorra, 

notadamente quando o acórdão recorrido seja mantido em sua integralidade, hipótese em 

que o novo pronunciamento do órgão julgador será mera reafirmação do primeiro, ainda que 

com eventuais acréscimos de fundamentação283.  

O efeito substitutivo total ocorrerá quando a desconformidade entre o acórdão 

recorrido e o precedente vinculante estiver contida na questão central decidida por meio do 

acórdão, questão essa que será objeto de  novo julgamento como forma de adequação da 

solução do caso concreto à tese jurídica edificada no precedente. Nesse caso, a retratação 

positiva operada pelo órgão julgador, que impõe o novo julgamento da questão principal, 

demandará idêntico proceder quanto às questões secundárias que lhe sejam tributárias, e, ao 

cabo, o confronto entre o acórdão primitivo e o novel decisum demonstrará que tudo o quanto 

fora decidido no primeiro pronunciamento restou prejudicado (substituído) a partir da 

prolação do segundo acórdão.  

Será meramente parcial o efeito substitutivo do novo acórdão em relação ao 

primeiro pronunciamento quando, a despeito da realização de um juízo positivo de retratação 

                                                           
fundamentos (e.g. inexistência de relação jurídico-tributária, ocorrência de decadência ou prescrição contra o 

Fisco), haverá de submeter essa nova fundamentação ao crivo do colegiado prolator do acórdão recorrido, para 

fins de adesão ou rejeição às novas razões de decidir. 
283 Defendemos que não há, na hipótese, efeito substitutivo à comunhão de dois fundamentos. A princípio, 

como primeiro fundamento, ante a letra do art. 1008 do CPC, do qual se extrai que o efeito substitutivo de um 

pronunciamento por outro, quando ambos se revelem integralmente convergentes (leia-se: a decisão primeva 

é inteiramente confirmada pela segunda), pressupõe que ambos emanem de instâncias distintas (assim, v.g., o 

acórdão da apelação que, desprovida pelo tribunal, substituirá a sentença de mérito do juiz, mesmo que mantido 

integralmente o julgamento); ou, no mínimo, de órgãos distintos dentro de uma mesma instância (assim, v.g., 

o acórdão do agravo interno que, desprovido pelo tribunal, substituirá a decisão singular do relator, ainda 

quando mantido in totum o decisum monocrático), não havendo, pois, que se falar de substituição quando o 

mesmo órgão limita-se a reafirmar o seu próprio pronunciamento original, recusando-se à retratação. Por fim, 

como segundo fundamento, porque admitir o efeito substitutivo de um acórdão por outro nas situações 

retratadas no texto implicaria dizer que o segundo pronunciamento – o que se limita à ratificação do primeiro 

pela exteriorização de um juízo negativo de retratação – sobrepõe-se ao primeiro, ou melhor, põe-se em lugar 

daquele, que deixaria de existir juridicamente. Caberia, então, impugnar o pronunciamento derradeiro por meio 

da interposição de recursos contra ele, ou, no mínimo, exigindo-se a reiteração dos recursos já interpostos; mas 

a lei assim não dispõe, constando do art. 1041, caput, do CPC que, mantido o acórdão divergente pelo tribunal 

de origem (o primeiro acórdão, portanto), o recurso especial ou extraordinário interposto para impugnar esse 

mesmo acórdão será remetido ao tribunal superior competente. Vê-se, destarte, que o primeiro acórdão não foi 

substituído pelo segundo pronunciamento do mesmo órgão julgador, que se limita a ratificá-lo refutando a 

retratação, o que, ademais, ocorre, mutatis mutandis, em todos os pronunciamentos desafiados por recursos aos 

quais a lei confira eficácia devolutiva regressiva, desde que nenhuma retratação ocorra. 
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pelo órgão julgador, questão decidida no acórdão primitivo permanecer incólume ao novo 

julgamento da matéria adstrita ao precedente vinculante. Essa incolumidade decorrerá do 

fato de o recurso veicular impugnação parcial ao acórdão284, autorizada pelo art. 1.002 do 

CPC, quando então o novo julgamento abrangerá apenas capítulo secundário do acórdão 

recorrido (v.g. relativo a certo aspecto de consectário da condenação imposta) ou, quando 

muito, questão central relativa a determinado pedido, mas que não interfere na solução 

conferida à causa relativamente a outro pedido, formulado cumulativamente285.  

Qualquer que seja o teor da decisão proferida pelo órgão prolator do acórdão 

recorrido, cumpre que o processo seja restituído à presidência ou à vice-presidência do 

tribunal, haja vista que pendem de apreciação definitiva os recursos excepcionais interpostos 

para impugnar o acórdão primitivo. Do mesmo modo, cuidando-se de acórdão que se 

sobrepõe ao anterior, substituindo-o, no todo ou em parte, ou o mantendo por conta de novos 

fundamentos, impõe-se a intimação das partes quanto ao teor do novel decisum, reabrindo-

se a oportunidade para a interposição de novos recursos excepcionais286, ou, no mínimo, para 

o aditamento das razões dos recursos até então já interpostos, em respeito à dialeticidade287. 

Publicado o acórdão por meio do qual o órgão julgador reexamina a causa, na 

forma do art. 1040, inc. II, do CPC, exercendo ou não juízo de retratação quanto ao 

julgamento anterior, deve ocorrer – já o dissemos – nova remessa do processo à presidência 

ou à vice-presidência do tribunal, onde, então, os recursos excepcionais interpostos serão 

objeto de apreciação, assim os interpostos diretamente contra o acórdão primitivo como 

eventuais novos recursos, interpostos a partir da intimação do novel pronunciamento. 

                                                           
284 É o caso do exemplo citado na nota n. 278, supra, supondo-se, agora, que o precedente vinculante verse a 

mesma matéria impugnada no recurso parcial (no exemplo dado: o termo inicial da correção monetária). Vale 

lembrar, por oportuno, que na falta de limitação expressa por parte do recorrente, deve-se considerar total a 

impugnação (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao código de processo civil, cit. p. 59). 
285 Assim, v.g., havendo cumulação de pedidos condenatórios a título de indenização por danos materiais e 

danos morais, eventual retratação positiva circunscrita à obrigatória afirmação da existência destes em nada 

afetará o julgamento realizado quanto à inexistência daqueles, se o precedente vinculante limita-se a fixar tese 

jurídica aplicável apenas aos danos de natureza moral. Do mesmo modo, havendo cumulação de pedidos 

declaratório e condenatório, ambos acolhidos pelo acórdão recorrido, nada obsta a que a retratação e o 

rejulgamento da matéria limite-se ao reconhecimento da improcedência deste, preservando-se o julgamento 

original naquilo em que afirmada a procedência do primeiro, sempre que a tese que exsurge do precedente 

obrigatório estiver circunscrita à controvérsia que subjaz o pedido de condenação.   
286 Nada obsta, por evidente, que embargos de declaração sejam opostos em virtude da prolação do novo 

acórdão, uma vez que nele se identifique omissão, obscuridade, contradição ou erro material merecedor de 

pronta correção (CPC, art. 1022). Do mesmo modo, nada impede que a novel decisão do órgão prolator do 

acórdão recorrido, não sendo unânime, seja submetida à técnica de julgamento do art. 942 do CPC, para fins 

de exaurimento da instância ordinária decisória. 
287 Nesse sentido, ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 877. 
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Tendo ocorrido a retratação pelo órgão julgador, com reversão in totum do 

resultado do julgamento primitivo, caberá à presidência ou à vice-presidência do tribunal 

limitar-se a declarar prejudicado o recurso extraordinário ou o recurso especial interposto 

contra o acórdão original, haja vista que fulminado o interesse recursal por causa 

superveniente à interposição do recurso, consistente na substituição do acórdão recorrido 

pelo novo pronunciamento da turma, câmara ou seção do tribunal. Fulminado o interesse 

quanto ao recurso principal, cumprirá à presidência ou à vice-presidência não conhecer 

(rectius: inadmitir) de eventual recurso adesivo que houvera sido interposto para impugnar 

o acórdão primitivo, vez que o recurso principal, agora inadmissível, impele ao acionamento 

da regra do art. 997, § 2º, inc. III, do CPC. 

Não é de se desconsiderar, entretanto, a possibilidade de o recurso excepcional 

interposto contra o acórdão recorrido encontrar-se apenas em parte prejudicado, o que 

ocorrerá sempre que o novo pronunciamento do órgão julgador substituir apenas 

parcialmente o acórdão primitivo, subsistindo, neste, pelo menos um capítulo decisório não 

afetado pela retratação operada pelo órgão judicante. Nesse caso, cumprirá à presidência ou 

à vice-presidência do tribunal declarar a falta de interesse recursal, parcial e superveniente à 

interposição do recurso, limitada ao capítulo recursal atrelado à matéria que tenha sido objeto 

de efetivo reexame a partir da retratação. O mais alegado não estará prejudicado, já que o 

acórdão primitivo – o recorrido – não foi totalmente substituído pelo pronunciamento do 

órgão julgador que lhe é posterior – o novo acórdão –, merecendo o recurso excepcional, 

portanto, análise pela presidência ou pela vice-presidência, no mais das vezes sob a vertente 

da admissibilidade da medida para a superior instância (juízo de admissibilidade, 

portanto)288.  

Vale lembrar, no ponto, que tendo ocorrido a substituição parcial do acórdão 

recorrido pelo novo pronunciamento do órgão julgador, a parte até então vencedora na causa 

poderá restar sucumbente em alguma medida, o que confere a ela, nesse estágio do 

procedimento, interesse recursal até então inexistente, não havendo óbice, enfim, a que essa 

parte apresente recurso extraordinário ou especial para desafiar o novo acórdão proferido. 

                                                           
288 Pode ocorrer, no entanto, que os capítulos remanescentes do recurso excepcional interposto, assim 

compreendidos aqueles que não tenham sido prejudicados pela retratação operada pelo órgão julgador, estejam 

vinculados eles próprios a outros precedentes de caráter vinculante, quando então não se cuidará deles por meio 

de um juízo de admissibilidade, mas sim a partir das providências previstas no art. 1030, I a III, do CPC. Sob 

essa perspectiva, não vemos nenhum impedimento a que a causa retorne, uma segunda vez, ao órgão julgador 

responsável pela edição do acórdão, desde que veiculado pela parte, no recurso excepcional, matéria que tenha 

sido objeto de um segundo precedente vinculante, não existente ao tempo da edição do acórdão ou não aplicado 

corretamente pelo órgão julgador ao tempo do julgamento.  
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Nessa perspectiva, caberá à presidência ou à vice-presidência do tribunal analisar todos os 

recursos interpostos, tanto os que desafiam a parte remanescente do acórdão primitivo como 

os que impugnam o pronunciamento mais recente do órgão julgador, conferindo a cada um 

deles a sorte que merecerem em termos de admissibilidade para a instância ad quem. 

Na dicção do art. 1041, § 2º, do CPC, tem-se que o exame do recurso 

excepcional, na parte em que não reste prejudicado após a prolação do acórdão de retratação, 

constitui providência que a presidência ou a vice-presidência do tribunal deve adotar de 

ofício, sendo dispensada pela lei qualquer ratificação do recurso pela parte, ainda que seja 

certo que, no caso, a interposição do recurso ocorrera antes do advento do acórdão de 

retratação289. Buscou-se superar, assim, entendimento jurisprudencial muito utilizado pelos 

tribunais superiores como subterfúgio para não conhecer de recursos excepcionais, ainda que 

a lei nunca tenha estabelecido a exigência de ratificação em situações que tais290. A despeito 

da previsão legal, é ainda renitente o entendimento a exigir a ratificação do recurso 

excepcional interposto, notadamente quando, com acréscimo de fundamentação, o acórdão 

recorrido seja mantido pelo órgão julgador por ocasião do reexame previsto no art. 1040, 

inc. II, do CPC291. 

No fecho deste tópico, cabe discorrer sobre a hipótese de manutenção do acórdão 

pelo órgão julgador no tribunal de origem, quando então ganhará sobrevida a discrepância 

                                                           
289 No mesmo sentido, o Enunciado n. 139 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça 

Federal, verbis: “A ausência de retratação do órgão julgador, na hipótese prevista no art. 1030, II, do CPC, 

dispensa a ratificação expressa para que haja o juízo de admissibilidade e a eventual remessa do recurso 

extraordinário ou especial ao tribunal superior competente, na forma dos arts. 1030, V, ‘c’, e 1041 do CPC”. 
290 Nesse sentido, mutatis mutandis, relembre-se o entendimento consolidado na Súmula n. 418 do STJ, verbis: 

“É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem 

posterior ratificação”. Essa orientação, como sabido, foi amainada por jurisprudência posterior, consolidada no 

enunciado da Súmula n. 579 do STJ (“Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do 

julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior”), promovendo-se, em 

01.07.2016, o cancelamento da primeira súmula supracitada. 
291 Nesse sentido: STJ, Segunda Turma, REsp n. 1.903.067/SP-AgInt, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 

08.03.2021, DJe 16.03.2021; STJ, Primeira Turma, REsp n. 828.379/RJ-AgInt, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

j. 15.08.2017, DJe 25.08.2017). A exigência da ratificação do recurso, a despeito da previsão legal que a 

dispensa expressamente (CPC, art. 1041, § 2º), não deveria subsistir, ainda mais que eventual descompasso 

entre os fundamentos acrescidos ao acórdão recorrido e as razões veiculadas no recurso excepcional interposto 

antes do pronunciamento do órgão julgador em juízo de retratação já é o quanto basta para tornar o recurso 

inadmissível per se, por ferimento à dialeticidade e aplicação do entendimento consolidado na Súmula n. 

284/STF. Em abono ao que viemos de dizer, cite-se Barbosa Moreira, para quem “(...) negar conhecimento a 

recurso é atitude correta – e atualmente recomendável – toda vez que esteja clara a ausência de qualquer dos 

requisitos de admissibilidade. Não devem os tribunais, contudo, exagerar na dose; por exemplo, arvorando em 

motivos de não conhecimento, circunstâncias de que o texto legal não cogita, nem mesmo implicitamente, 

agravando sem razão consistente exigências por ele feitas, ou apressando-se a interpretar em desfavor do 

recorrente dúvidas suscetíveis de suprimento”. (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Restrições ilegítimas ao 

conhecimento dos recursos. In: ______. Temas de direito processual. 9. série. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 

270). 
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desse acórdão para com o precedente vinculante apontado pela presidência ou pela vice-

presidência do tribunal como justificativa para a restituição da causa para reexame visando-

se à retratação. 

À luz de tal situação, dispõe o art. 1041, caput, do CPC que a manutenção do 

acórdão divergente pelo tribunal de origem implicará a remessa do recurso extraordinário ou 

do recurso especial para o respectivo tribunal superior, na forma do art. 1036, § 1º, do CPC. 

Consigne-se, a princípio, que a remessa do recurso ao tribunal superior não 

prescinde da realização prévia do juízo de admissibilidade a cargo da presidência ou vice-

presidência do tribunal, momento em que todos os requisitos gerais e específicos de 

admissibilidade serão novamente revisitados, em atenção à regra do art. 1030, inc. V, “c” do 

CPC e de modo a evitar que recursos que não sejam passíveis de conhecimento ascendam 

acriticamente à instância superior. Com efeito, ainda que existente divergência entre o 

acórdão recorrido e o entendimento cristalizado em precedente vinculante, pode haver no 

recurso interposto o desatendimento de requisitos essenciais para a sua admissão – 

particularmente os requisitos específicos de admissibilidade –, mormente quando o acórdão 

recorrido seja mantido mediante acréscimo de fundamentação, e a parte recorrente, intimada 

do acórdão de negativa de retratação, não se desvencilhe do ônus de aditar as razões de seu 

recurso como forma de preservar a dialeticidade que há de haver entre o acórdão recorrido e 

o recurso manejado. Não há, enfim, direito subjetivo da parte à pronta admissão do recurso 

excepcional interposto, mesmo que o acórdão recorrido seja mantido intocado pelo órgão 

julgador do tribunal de origem, em aparente conflito com a tese jurídica firmada no 

precedente obrigatório aplicável à espécie. 

Deve ser compreendida com reservas, ademais, a remissão ao art. 1036, § 1º, do 

CPC constante da parte final da cabeça do art. 1041 do CPC, não havendo, por parte da 

presidência ou da vice-presidência do tribunal de apelação, nenhuma obrigatoriedade de se 

admitir o recurso como “piloto”, i.e., como representativo de controvérsia para fins de 

afetação da causa ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. Bem ao 

contrário: uma vez que se esteja diante de colidência aparente entre acórdão do tribunal de 

origem e precedente vinculante de tribunal superior, não faria nenhum sentido a seleção da 

causa como representativa de controvérsia, pois é esperado que essa mesma controvérsia já 

tenha sido objeto de exame pela instância ad quem, justamente para a edificação do 

precedente vinculante desprestigiado pelo órgão julgador local.  

A seleção do recurso na forma do art. 1036, § 1º, do CPC, entretanto, será 

benfazeja ao sistema processual de formação de precedentes nas hipóteses em que o tribunal, 
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mantendo intocado o acórdão recorrido, assim proceda à luz de fundamentação que indique 

para a superação do leading case então desafiado (overruling), o que permitirá à instância 

superior reexaminar o seu entendimento primevo e, se o caso, reconhecer a superação do 

precedente em pronunciamento que, dotado de eficácia ultra partes, beneficiará todas as 

partes envolvidas em demandas parelhas. Do mesmo modo, será oportuna a seleção do 

recurso como representativo de controvérsia nos casos em que a manutenção do acórdão 

recorrido estiver calcada em fundamentos que apontem para relevante distinção entre o caso 

concreto e a controvérsia objeto do precedente vinculante (distinguishing), principalmente 

quando a distinção apontada tenha o condão de se reproduzir em múltiplos casos similares. 

Não se pode descartar, ademais, a remota possibilidade de a manutenção do 

acórdão recorrido pelo tribunal de origem ocorrer sem qualquer exposição de fundamentação 

adequada a revelar eventual superação do precedente obrigatório, ou ainda de distinção 

relevante entre a tese assentada no case e a controvérsia do caso concreto, despontando, das 

circunstâncias do caso, que a manutenção intocada do acórdão atende a sentimento de 

repúdio ao sistema legal de precedentes vinculativos e escancara a incompreensão do órgão 

julgador quanto aos limites de sua atuação funcional e institucional292. Em situações que tais, 

em que seja manifesto o intuito de descumprimento do preceito legal do art. 927, inc. III, do 

CPC, sustentamos, de lege ferenda, que o acórdão que desafia às claras a inteligência do art. 

927, inc. III, do CPC constitui error in procedendo, pelo que seria dado à instância ad quem 

limitar-se à pedagógica cassação do acórdão recorrido, a fim de obrigar o órgão julgador de 

origem a desincumbir-se do mister de aplicar o direito à espécie segundo a orientação 

jurisprudencial vencedora e que consubstancia o precedente vinculante. Essa prática, se 

amplamente adotada, configuraria notável política judiciária de estímulo à consolidação da 

cultura do stare decisis no âmbito dos tribunais de apelação.  

 

3.4.4 Juízo de conformidade positivo: a negativa de seguimento ao recurso infrutuoso 

                                                           
292 Observa Paulo Henrique dos Santos Lucon que “um magistrado não tem o direito de não respeitar a 

orientação de um tribunal superior, sob o argumento, por exemplo, de que é livre para formar seu 

convencimento, porque isso acarreta uma série de prejuízos para o sistema: além de violar a igualdade, a não 

observância dos precedentes resulta em violação a economia processual, já que a parte prejudicada terá o ônus 

de se valer das vias adequadas para fazer valer a norma jurisprudencial. O magistrado que discorda de uma 

norma jurisprudencial deve ressalvar seu entendimento em sentido contrário, pois ele pode afinal contribuir 

para uma eventual modificação e evolução jurisprudencial, mas ele deve decidir de acordo com a orientação 

dos tribunais a que ele está vinculado. Nesse sentido, observar o teor de um precedente judicial é tão necessário 

para a justiça de uma decisão quanto a aplicação adequada de uma norma legal”. (LUCON, Paulo Henrique 

dos Santos. Ação rescisória no código de processo civil de 2015. In: ______. Processo civil contemporâneo: 

homenagem aos 80 anos do professor Humberto Theodoro Júnior. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 808-809). 
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Já afirmamos por diversas vezes ao longo deste trabalho que, encontrando-se o 

caso concreto em fase de recurso extraordinário ou recurso especial já interpostos para 

impugnar acórdão de tribunal regional federal ou de tribunal de justiça dos Estados, 

competirá à presidência ou à vice-presidência do respectivo tribunal proceder ao juízo de 

adstrição, analisando-se, então, a fidelidade do acórdão recorrido à tese jurídica que emana 

de determinado precedente vinculante imbricado à causa. 

Também já se discorreu, em tópicos precedentes, sobre os limites impostos ao 

juízo de adstrição nos casos em que o precedente encontre-se ainda em estágio de formação. 

Assim, tendo sido selecionada causa representativa de controvérsia e já tendo sido realizada, 

no âmbito do tribunal superior, a afetação dessa causa ao regime da repercussão geral ou ao 

regime dos recursos repetitivos, apontou-se que o juízo de adstrição fica, provisoriamente, 

limitado à sua primeira vertente (juízo de vinculação), identificando-se as causas que estejam 

vinculadas à questão de direito que será dirimida pela instância superior, causas essas que 

padecerão suspensas até o efetivo desate da controvérsia. No âmbito das presidências ou 

vice-presidências dos tribunais federais ou estaduais, os recursos excepcionais já interpostos 

ficarão, então, sobrestados, retomando-se a marcha processual, como regra, tão logo 

publicado o acórdão do leading case ao qual o caso concreto encontra-se vinculado. 

No tópico precedente, discorreu-se sobre um dos tratamentos jurídicos que 

podem ser conferidos aos recursos excepcionais, pela presidência ou vice-presidência do 

tribunal de origem, uma vez concluída a formação do precedente vinculante. Como visto, 

estando o tribunal a quo habilitado a proceder ao juízo de conformidade dos recursos outrora 

sobrestados, a constatação de que o acórdão recorrido diverge do entendimento 

jurisprudencial consagrado no precedente obrigatório desencadeará o procedimento legal 

idealizado com vistas à retratação e ao reexame da causa, no todo ou em parte. Neste tópico 

que ora se descortina, cumpre dissecar o tratamento a ser conferido para os recursos 

excepcionais interpostos para impugnar acórdão que se revele convergente para com a tese 

jurídica edificada no precedente vinculante. 

Pela dicção dos arts. 1030, inc. I, “a” e “b”, e 1040, inc. I, ambos do CPC, tem-

se que é lícito à presidência ou à vice-presidência do tribunal de origem negar seguimento 

ao recurso extraordinário interposto para discutir questão para a qual o Supremo Tribunal 

Federal tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral, ou ainda negar seguimento 

ao recurso extraordinário ou ao recurso especial interpostos para impugnar acórdão que se 
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revele em conformidade com entendimento do STF exarado no regime da repercussão geral 

ou entendimento do STJ edificado sob o regime dos recursos repetitivos. 

Trata-se de situações dessemelhadas. Com efeito, a declaração, pelo STF, da 

inexistência de repercussão geral quanto a determinada questão constitucional – ou, o que 

também sói ocorrer, a declaração de inexistência de repercussão geral decorrente da prévia 

declaração de inexistência de questão constitucional a ser dirimida em recurso 

extraordinário, cuidando-se, portanto, de matéria infraconstitucional – implica dizer que o 

STF atribui à questão de direito ventilada no recurso extraordinário a marca da irrelevância, 

do que decorre a incognoscibilidade do recurso que veicula essa mesma questão, que não 

será apreciada em seu cerne por aquele tribunal. Aqui, a negativa de seguimento decorre da 

constatação de que o recurso extraordinário não ostenta requisito específico para ser 

conhecido.  

Não é assim, entretanto, para os casos em que a negativa de seguimento decorra 

da afirmação da conformidade do acórdão recorrido para com pronunciamento vinculante 

do STF ou do STJ oriundo de recurso extraordinário em que reconhecida repercussão geral 

ou de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos. Nessa situação, a 

presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação procede à supervisão da aderência 

do precedente vinculante à jurisprudência dos órgãos internos do próprio tribunal que 

compõe, fulminando ainda na origem recursos, em tese, destinados às cortes superiores em 

virtude da patente infrutuosidade desses recursos, haja vista que a controvérsia neles 

retratada já fora resolvida pelas cortes nacionais em caso paradigmático, e a solução de 

eficácia ultra partes que emana desse leading case foi plenamente observada no âmbito do 

tribunal local. Não se trata, bem se vê, de mero exame de requisitos atinentes à 

cognoscibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial interposto no caso 

concreto, mas sim de pronunciamento revelador de uma cognição recursal exauriente. 

Decide-se o recurso, portanto, a partir de um provimento de meritis293.  

Essa cognição recursal exauriente, já o dissemos, não viola as regras 

constitucionais que outorgam competência ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior 

Tribunal de Justiça para decidir, respectivamente, o recurso extraordinário e o recurso 

                                                           
293 “O órgão ‘a quo’ também emite um juízo que é de mérito quando ‘nega seguimento’ ao recurso especial ou 

extraordinário que veicula tese contrária à orientação estabelecida no julgamento de recursos repetitivos (art. 

1040, I) e quando reexamina acórdão (objeto de recurso especial ou extraordinário) contrário àquela orientação 

(art. 1040, II)”. (TALAMINI, Eduardo; WLADECK, Felipe Scripes. Comentários ao Artigo 994 do CPC. In: 

BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). Comentários ao código de processo civil. vol. 4. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 297). 
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especial, haja vista que é pressuposto para tal decisão exauriente a cargo do tribunal de 

apelação que a questão de direito veiculada no recurso excepcional tenha sido decidida ex 

ante pelo tribunal superior competente, sob regime especial de julgamento que confere ao 

acórdão respectivo eficácia transcendente (ultra partes) ao caso efetivamente julgado 

(regime da repercussão geral ou regime dos recursos repetitivos). É dizer: a presidência ou 

vice-presidência do tribunal de apelação não produz direito novo, mas apenas reproduz o 

direito tal como interpretado pelos órgãos judiciários constitucionalmente vocacionados para 

conferir a ultima ratio interpretativa às normas de natureza constitucional e 

infraconstitucional. 

Percebe-se, no ponto, a importância central à funcionalidade do sistema de 

precedentes que se confere às atribuições institucionais cometidas aos tribunais de apelação 

por intermédio de suas presidências ou vice-presidências. Eventual atuação ineficiente 

desses órgãos quando da supervisão da aderência do precedente vinculante aos julgamentos 

corporificados nos acórdãos do próprio tribunal a quo pode conduzir ao trancamento 

(rectius: negativa de seguimento) de recursos excepcionais interpostos em causas nas quais 

distinções relevantes tenham sido eventualmente debatidas, matéria essa que não pode ser 

subtraída do crivo das instâncias superiores, pois que, em existindo o distinguishing, já não 

se cuidará da mesma questão de direito já decidida e retratada no precedente vinculante que 

se pretende aplicar. Do mesmo modo, conspirará contra o bom funcionamento do sistema 

processual de precedentes fazer tábula rasa de alegações recursais que, de maneira bem 

estruturada, veiculem tese indicativa da superação do precedente vinculante utilizado como 

fundamento para o acórdão recorrido, matéria essa que tampouco deve ser subtraída do 

conhecimento dos tribunais de superposição, sob pena de se promover um engessamento 

nefando da jurisprudência, com o seu progressivo descolamento da realidade social, política 

e econômica do país294. 

Compete ao próprio tribunal de apelação exercer o controle da atuação da 

presidência ou vice-presidência no desempenho de seu poder-dever de decidir os recursos 

excepcionais interpostos nos casos concretos à luz de determinado precedente de 

observância obrigatória. Assim, se o juízo de adstrição a cargo daqueles órgãos implicar uma 

equivocada restituição da causa ao órgão prolator do acórdão recorrido, com fundamento no 

                                                           
294 Nesse mesmo sentido, CÂMARA, Alexandre Freitas. Recurso extraordinário e recurso especial como 

mecanismos de superação de precedentes vinculantes. In: JAYME, Fernando Gonzaga et al. Inovações e 

modificações do código de processo civil: avanços, desafios e perspectivas. Belo Horizonte: Del Rey, 2017. p. 

526-527. 
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art. 1030, inc. II, do CPC, este mesmo órgão haverá de dar cabo do equívoco, explicitando 

os fundamentos pelos quais a divergência do acórdão para com o precedente invocado pela 

presidência ou vice-presidência, na verdade, inexiste. No limite, persistindo o desencontro 

de posições entre o órgão julgador prolator do acórdão recorrido e a presidência ou vice-

presidência do tribunal quanto à adstrição do caso concreto ao precedente vinculante, a causa 

ascenderá à instância superior em virtude da admissão do próprio recurso excepcional 

interposto (CPC, art. 1041, caput), competindo àquela instância, então, conferir ares 

definitivos à controvérsia. Por outro lado, se o juízo de adstrição a cargo da presidência ou 

da vice-presidência do tribunal redundar em error in judicando deste órgão, consistente na 

negativa de seguimento, com fulcro no art. 1030, inc. I, ou art. 1040, inc. I, do CPC, a recurso 

excepcional merecedor de melhor sorte, caberá o reexame da decisão ao órgão interno do 

tribunal indicado em seu próprio regimento, ao qual o processo será remetido por provocação 

da parte interessada mediante a interposição do agravo de adstrição (CPC, art. 1030, § 2º). 

Constitui erro grosseiro a interposição do agravo de inadmissão, previsto no art. 

1042 do CPC e ao qual se reporta o art. 1030, § 1º, do CPC, em hipótese na qual a presidência 

ou a vice-presidência do tribunal de apelação tenha proferido decisão de negativa de 

seguimento ao recurso extraordinário ou especial interposto, decisão essa que encontra 

fundamento legal nos arts. 1030, inc. I, “a” ou “b”, e 1040, inc. I, do CPC e que, como tal, 

mostra-se passível de impugnação apenas pela via do agravo interno tipificado no art. 1030, 

§ 2º, do CPC (agravo de adstrição, portanto).  

Interposto um recurso por outro, caberá ao tribunal a quo adotar uma de duas 

providências: remeter o agravo de inadmissão imediatamente para a instância superior – por 

se cuidar, bem ou mal, de um agravo da competência exclusiva do STF e do STJ – onde o 

recurso será, espera-se, prontamente fulminado tendo em conta seu manifesto descabimento; 

ou, o que nos parece mais adequado, declarando a existência do erro grosseiro, poderá o 

tribunal a quo decidir ele próprio pelo não conhecimento do recurso manifestamente 

incabível, com o que se prestigiará a racionalidade do sistema processual poupando-se os 

tribunais superiores do exame de um recurso em tudo incognoscível295. 

                                                           
295 Essa orientação, se adotada, não viola o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 727 do STF 

(“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento 

interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito 

dos juizados especiais.”), haja vista que na hipótese versada no texto o agravo, em que pese interposto com 

fundamento no artigo 1042 do CPC, está a impugnar decisão da presidência ou vice-presidência do tribunal de 

origem que negou seguimento ao recurso excepcional, valendo-se, portanto, de precedente vinculante do STF 

ou do STJ. Não se cuida, enfim, da espécie de decisão retratada na súmula, que, editada em 11.12.2003, tinha 

em vista apenas as decisões de inadmissão de recursos extraordinários, decorrentes de um juízo negativo de 
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Interposto que seja o agravo de adstrição, tipificado no art. 1030, § 2º, do CPC, 

caberá ao colegiado indicado pelo regimento interno do tribunal de origem revisar a decisão 

da presidência ou da vice-presidência de negativa de seguimento do recurso extraordinário 

ou especial interposto pela parte. Trata-se de uma modalidade peculiar de agravo interno, 

pelo que, à falta de regulamentação específica, aplica-se ao agravo de adstrição a disciplina 

geral dos agravos internos dos tribunais assentada no art. 1021 do CPC, inclusive quanto à 

possibilidade de retratação que se confere ao relator do agravo (art. 1021, § 2º) – in casu, o 

presidente ou vice-presidente do tribunal –, bem como quanto à possibilidade de imposição 

de penalidade de multa ao agravante, se o agravo for declarado manifestamente inadmissível 

ou improcedente em votação unânime (art. 1021, § 4º)296. 

O agravo de adstrição é, por excelência, um recurso de fundamentação 

vinculada. No agravo, mais não caberá ao recorrente senão impugnar o juízo de adstrição 

realizado pela presidência ou pela vice-presidência do tribunal local, impugnação essa que 

poderá abarcar qualquer de suas vertentes, quer seja pelo apontamento de equívoco na 

subsunção do caso concreto ao precedente invocado (juízo de vinculação), quer pelo 

apontamento de erro quanto à conclusão de que o acórdão recorrido seria convergente à tese 

jurídica que exsurge do precedente vinculante aplicado no caso concreto (juízo de 

conformidade). É ônus do agravante, portanto, deduzir razões pelas quais explicite que o 

caso concreto difere da hipótese versada no precedente que fundamenta a decisão agravada 

(distinguishing); ou razões pelas quais demonstre que o precedente, embora aderente à 

espécie, encontra-se superado por circunstâncias sociais, econômicas ou jurídicas que lhe 

sejam supervenientes (overruling); ou ainda razões pelas quais convença que o acórdão 

recorrido seria, em verdade, desrespeitoso à ratio decidendi que emana do precedente 

                                                           
admissibilidade. A solução preconizada no texto, ademais, está em consonância com o entendimento do STF 

consolidado em sua Súmula n. 322, verbis: “Não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo 

Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a 

incompetência do Tribunal”. 
296 Não há na lei processual previsão expressa de direito de sustentação oral quando de julgamento de agravo 

interno, vez que esse recurso não está mencionado no elenco do art. 937 do CPC. A lei autoriza, entretanto, 

que o direito à sustentação seja outorgado pelos tribunais, mediante regra de procedimento constante dos 

respectivos regimentos internos (art. 1021, caput, fine, do CPC). Os tribunais, naturalmente, mostram-se 

refratários à sustentação oral em hipóteses que tais: dispõe, v.g., o art. 146, § 4º, do Regimento Interno do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na redação conferida pelo Assento Regimental n. 581/2019, que 

não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravos em geral, “[...] exceto no de instrumento referente às 

tutelas provisórias de urgência ou da evidência, e no interno referente à extinção de feito originário prevista no 

art. 937, VI, do CPC”. Idêntica vedação impera no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo 

regimento interno, no artigo 143, caput, estabelece que “não haverá sustentação oral no julgamento de agravos, 

de embargos de declaração e de arguição de suspeição”. 
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aplicável à espécie. O mais que seja aviado por meio desse agravo não poderá ser conhecido 

pelo colegiado. 

Questão que se coloca diz com a possibilidade de o agravante deduzir, na via do 

agravo de adstrição, os mesmos argumentos já utilizados em anterior incidente de distinção, 

nas hipóteses em que a causa tenha sido suspensa, em primeiro ou segundo graus, por força 

da afetação de recurso-piloto ao regime da repercussão geral da matéria ou ao regime de 

julgamento dos recursos repetitivos (CPC, art. 1037). 

Relembre-se que, nos termos do art. 1037, § 9º, do CPC, é lícito a qualquer das 

partes impugnar a decisão do juiz ou relator que determine a suspensão do processo com 

fundamento no art. 1037 do CPC, o que fará por meio da apresentação de requerimento em 

que se buscará demonstrar a distinção que há entre a questão a ser decidida no processo 

paradigma afetado pelo tribunal superior e aquela a ser julgada no próprio caso concreto. A 

decisão que defere ou indefere esse requerimento – e, portanto, que resolve o incidente de 

distinção então constituído – é passível de impugnação na forma do art. 1037, § 13, incs. I e 

II, do CPC, cabendo o agravo de instrumento em caso de decisão proferida pelo juiz; ou 

ainda o agravo interno, se a decisão que resolve o incidente for da lavra do relator do recurso 

que elevou a causa ao tribunal, ou da lavra da presidência ou vice-presidência do tribunal, 

quando a ordem de suspensão provier destes órgãos no exercício da competência prevista no 

art. 1030, inc. III, do CPC297. 

Seja a distinção rejeitada pelo juiz, em decisão interlocutória mantida pelo 

tribunal no agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1037, § 13, inc. I, do 

CPC; seja a distinção refutada pelo relator, em decisão singular mantida pelo colegiado na 

via do agravo interno do art. 1037, § 13, inc. II, do CPC, ocorrendo o trânsito em julgado 

deste ou daquele pronunciamento a matéria restará acobertada pela preclusão, pelo que não 

nos parece admissível reavivá-la em fases posteriores do processo. De modo a evitar a 

preclusão da questão incidental relativa ao distinguishing, constitui ônus da parte interpor 

recurso extraordinário ou recurso especial para impugnar os próprios acórdãos relativos ao 

julgamento do agravo de instrumento ou do agravo interno, nas hipóteses acima citadas, nos 

quais, então, a existência da distinção poderá ser reexaminada, dessa vez pela presidência ou 

pela vice-presidência do tribunal. A distinção, se reconhecida nessa etapa, desencadeará o 

procedimento tendente à retratação pelo órgão prolator do acórdão do agravo de instrumento 

                                                           
297 Relembramos, aqui, a defesa que fizemos acerca da inconstitucionalidade do art. 1037, § 10, inc. III, do 

CPC, para o que remetemos o leitor ao quanto exposto no item 3.3.5, supra. 
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ou do agravo interno, e a manutenção do acórdão deste ou daquele recurso autorizará a 

admissão do extraordinário ou especial à instância superior, onde finalmente o distinguishing 

poderá ser examinado em caráter definitivo. De outra parte, se a presidência ou a vice-

presidência do tribunal reafirmar a inexistência da distinção na espécie, o destino dos 

recursos excepcionais está selado: será proferida decisão de trancamento (negativa de 

seguimento) dos recursos, com fundamento no art. 1030, inc. I, do CPC, restando à parte a 

derradeira possibilidade de revisão da questão incidental, pelo próprio tribunal de apelação, 

pela via do agravo de adstrição, na forma do art. 1030, § 2º, do CPC. 

 

3.4.5 Reflexões sobre o desprovimento do agravo do art. 1030, § 2º, do CPC: 

definitividade da adstrição do caso concreto ao precedente vinculante? 

 

Nos termos do artigo 1030, § 2º, do CPC, da decisão que nega seguimento ao 

recurso especial ou extraordinário pela convergência do acórdão do caso concreto ao 

entendimento edificado em caso paradigma, julgado sob a sistemática da repercussão geral 

ou sob o regime dos recursos repetitivos, é cabível o agravo interno do art. 1030, § 2º, do 

CPC – aqui denominado agravo de adstrição –, recurso esse a ser julgado pelo próprio 

tribunal de apelação, por órgão colegiado definido em seu regimento interno. 

Desprovido que seja o citado agravo interno, ou seja, mantendo-se a decisão pela 

negativa de seguimento ao recurso especial ou extraordinário lançada pela presidência ou 

vice-presidência do tribunal com fundamento nos arts. 1030, inc. I, ou 1040, inc. I, do CPC, 

impõe-se uma inevitável reflexão: estariam esgotadas as vias impugnativas para a parte 

demonstrar o desacerto da decisão de adstrição a cargo do tribunal a quo? 

O desprovimento do agravo do artigo 1030, § 2º, do CPC, pelo órgão colegiado 

do tribunal de apelação, não pode se submeter, em regra, a reexame pelas instâncias 

superiores por meio da interposição de novos recursos especial ou extraordinário, ainda que 

tenha ocorrido error in judicando na vinculação do caso concreto a determinado precedente 

vinculativo, ou seja, a recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário julgado sob o 

regime da repercussão geral da matéria298.  

                                                           
298 Contra, consignando que, do acórdão do agravo interno do art. 1030, § 2º, do CPC deve caber o agravo do 

art. 1042 do CPC, por interpretação corretiva (conforme à Constituição) do art. 1030, § 1º, do CPC: NERY 

JUNIOR, Nelson; ABBOUD, Georges. Inovações e polêmicas sobre RE e REsp no CPC-2015..., cit. p. 255-6; 

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado, cit. p. 2438 e 

2441; MARINONI, Luis Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Recurso extraordinário e recurso especial..., cit. 

p. 242-243 e p. 246-247. Também contra, mas sustentando que do acórdão do agravo interno do art. 1030, § 
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Veja-se que, na hipótese versada, o agravo interno foi julgado pelo órgão 

competente no âmbito do tribunal de apelação, em conformidade com o regramento legal da 

matéria previsto no Código de Processo Civil, o que se deu, ademais, no exercício de 

competência própria, e não como longa manus dos tribunais superiores. Não há, portanto, 

dispositivo constitucional ou de lei federal a ser apontado como violado ou a que se tenha 

negado vigência, o que afasta, de saída, a admissibilidade de eventual recurso extraordinário 

ou recurso especial que viesse a ser interposto para impugná-lo299. 

Além disso, não se pode negar que a admissão de novos recursos excepcionais 

para impugnar o conteúdo do acórdão do agravo interno no qual mantida a decisão pela 

adstrição do caso concreto à tese fixada no recurso repetitivo representaria o esvaziamento 

da ratio essendi de todo o aparato legal construído a partir da EC n. 45/2004 com vistas à 

contenção do acesso de todo e qualquer caso concreto aos tribunais superiores. É dizer: de 

nada adiantaria selecionar, afetar e julgar um ou dois casos modelares para fixação de uma 

tese jurídica replicável em um sem-número de casos análogos se, após a aplicação da tese 

nesses casos similares pela instância competente (tribunal de origem), fosse dado à parte 

interessada rediscutir a subsunção do caso concreto à tese não mais perante a própria 

instância de origem, mas agora no âmbito das instâncias superiores. Admitida que fosse a 

subida do recurso especial ou extraordinário para rediscussão da adstrição estabelecida pela 

instância inferior, teríamos um verdadeiro trabalho de Sísifo, pelo que, caso seja esse o 

entendimento a ser prestigiado, mais e melhor atenderá à racionalidade do sistema processual 

e à eficiência que dele se espera a revogação pura e simples dos artigos 1036 a 1041 do CPC, 

com a consequente extinção do mecanismo de julgamento de recursos por amostragem e 

retorno ao status quo anterior à adoção dessa técnica, repristinando o tempo em que o STF 

e o STJ atuavam no varejo judiciário, analisando, caso após caso, a correção das instâncias 

inferiores na aplicação de determinada interpretação de regra constitucional ou legal.  

                                                           
2º, do CPC é cabível a interposição de novo recurso especial, por infringência aos arts. 947, § 3º, 985, inc. II, 

e 986 do CPC, além de novo recurso extraordinário, por violação do art. 102, caput, da Constituição Federal, 

q.v. CÂMARA, Alexandre Freitas. Recurso extraordinário e recurso especial..., cit. p. 530. 
299Admitimos, contudo, o cabimento do recurso extraordinário em uma única e específica hipótese: a de que o 

recorrente sustente a inconstitucionalidade dos próprios dispositivos legais que outorgam à presidência ou à 

vice-presidência do tribunal de apelação a competência para negar seguimento aos recursos extraordinário e 

especial. Embora defendamos, neste trabalho, a constitucionalidade dos preceitos contidos nos arts. 1030, inc. 

I, e 1040, inc. I, do CPC, não se pode negar que o recorrente pode suscitar a inconstitucionalidade das citadas 

normas legais à luz da competência constitucionalmente outorgada ao STF e ao STJ para decidir, 

respectivamente, o recurso extraordinário (art. 102, inc. III) e o recurso especial (art. 105, inc. III). Sendo a 

inconstitucionalidade rejeitada pelo tribunal de apelação, na forma do art. 949, I, do CPC, quando do 

julgamento do agravo interno do art. 1030, § 2º, do CPC, por certo a matéria estará devidamente 

prequestionada, autorizando, em tese, a interposição – e a admissão – de recurso extraordinário para o Supremo 

Tribunal Federal que tenha por objeto a citada inconstitucionalidade da lei processual. 
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É importante mencionar, em acréscimo, que a impossibilidade de admissão à 

instância ad quem de novos recursos especial e extraordinário tem-se, como regra, não 

apenas na hipótese do desprovimento do agravo de adstrição pelo órgão colegiado do tribunal 

de apelação, mas bem assim nos casos de provimento do citado recurso, quando, então, tem-

se por reformada a decisão monocrática anterior que houvera vinculado o caso concreto a 

determinado precedente vinculativo julgado pelos tribunais superiores. Nesse caso, o 

provimento do agravo implicará dizer que a adstrição inexiste, operando-se o retorno dos 

autos à presidência ou à vice-presidência do tribunal para realização de nova análise do 

recurso excepcional interposto, cujo seguimento poderá ser ou não admitido, conforme 

estejam ou não presentes todos os requisitos de admissibilidade. 

Foi afirmado linhas acima, em mais de uma oportunidade, que o desprovimento 

do agravo do artigo 1030, § 2º, do CPC não autoriza, em regra, a admissão de novos recursos 

especial ou extraordinário para os tribunais superiores. Diz-se “em regra” à constatação de 

que, excepcionalmente, elementos acidentais poderão compor o acórdão do agravo de 

adstrição, os quais, por não estarem diretamente ligados à subsunção do caso concreto à 

matéria resolvida no recurso repetitivo invocado, poderão autorizar a interposição de novos 

recursos às instâncias superiores, os quais comportarão plena admissibilidade. 

O agravo de adstrição, já o dissemos, é recurso de fundamentação vinculada, 

limitada ao acerto ou equívoco da subsunção da controvérsia do caso concreto a determinado 

precedente vinculante. Ainda assim, não se pode olvidar que elementos acidentais poderão 

ser objeto de decisão pelo colegiado quando do exame do agravo, tais como o afastamento 

de uma nulidade processual suscitada pelo agravante, a fixação de multa na forma do art. 

1021, § 4º, do CPC, ou ainda a imposição da sanção de litigância de má-fé ao recorrente, 

uma vez que seja afirmado pelo órgão julgador o caráter protelatório do agravo interno 

interposto (CPC, art. 80, inc. VII). Nesses casos, os elementos acidentais constituirão 

capítulos decisórios autônomos300 do acórdão do agravo de adstrição e, ademais, 

representarão a aplicação in concreto de dispositivos legais que nada têm que ver com a 

hipótese dos arts. 1030, inc. I, e 1040, I, do CPC, ou seja, que não guardam relação direta 

                                                           
300 Cite-se, no ponto, DINAMARCO, Candido Rangel. Capítulos de sentença. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 

2013. p. 35), que, reportando-se a lições de Enrico Tullio Liebman, afirma que cada capítulo do decisório, quer 

todos de mérito, quer heterogêneos, constituem uma unidade elementar autônoma, expressando uma 

deliberação específica. Autonomia, contudo, não implica independência: haverá capítulos que comportarão 

julgamento em outro processo (independentes, portanto), e capítulos insuscetíveis de se submeter a tanto, como 

os que se limitam a rejeitar preliminares. No texto, cuidamos de capítulos autônomo, ainda que não 

independentes. 
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com a subsunção do caso concreto à tese fixada pelos tribunais superiores em recurso 

repetitivo ou de repercussão geral. Devem ser considerados cabíveis, portanto, recursos 

excepcionais que visem a impugnar o acórdão do agravo de adstrição em tudo quanto não 

seja relativo ao acerto ou equívoco na adstrição do caso concreto ao precedente vinculante301.  

Ainda em termos excepcionais, considera-se cabível a interposição de recurso 

especial e recurso extraordinário a desafiar o acórdão proferido quando do julgamento do 

agravo de adstrição nos casos em que o decisum revelar-se viciado em termos de motivação. 

Nesse caso, o objeto do recurso à superior instância não será a vinculação do caso concreto 

a determinada tese jurídica definida no recurso repetitivo invocado, mas sim a violação dos 

dispositivos constitucionais (CF, artigo 93, inc. IX) e legais (CPC, artigo 489, § 1º) que 

estabelecem o dever de fundamentação suficiente de todas as decisões judiciais302. 

No tocante aos novos recursos excepcionais que sejam interpostos no caso 

concreto, desta vez para impugnar o acórdão proferido pelo tribunal por conta do julgamento 

do agravo de adstrição, destaque-se que eles se submetem às regras ordinárias de admissão 

à instância superior, aplicáveis a todo e qualquer recurso especial ou extraordinário, 

podendo, portanto, ser inadmitidos se ausentes quaisquer dos requisitos legais de 

admissibilidade previstos na legislação, sejam os gerais (v.g. tempestividade), sejam os 

específicos (v.g. prequestionamento). Nada obsta, do mesmo modo, a que sejam tais recursos 

                                                           
301Assim, v.g., aplicada a penalidade de multa por litigância de má-fé quando do julgamento do agravo de 

adstrição, será cabível o recurso especial com fundamento no art. 105, inc. III, “a” ou “c”, da Constituição 

Federal, desde que calcado o recurso na alegação de violação, pelo acórdão recorrido, do art. 80, inc. VII, do 

CPC, compreendendo-se que a escorreita interpretação desse dispositivo legal não autorizaria a imposição de 

semelhante sanção processual na espécie. Da mesma forma, se acaso vier a ser afastada a existência de nulidade 

processual suscitada pela parte agravante, admite-se o cabimento, em tese, do recurso extraordinário, com 

fundamento no art. 102, inc. III, “a”, da Constituição Federal, ao entendimento de que ocorrente na espécie 

violação ao contraditório, à ampla defesa, ou ao devido processo legal, infringindo-se, assim, o art. 5º, LIV e 

LV, da Constituição Federal. Note-se bem: afirmar o cabimento do recurso excepcional em hipóteses que tais 

não implica dizer que os recursos sejam, necessariamente, admissíveis. Nada obsta a que os recursos assim 

interpostos sejam inadmitidos, se ausente qualquer dos seus requisitos de admissibilidade, autorizando-se, ao 

cabo, que a questão ascenda à instância superior pela via do agravo de inadmissão (CPC, art. 1042). 
302 Tome-se como exemplo a hipótese de o agravante impugnar a decisão de negativa de seguimento, exarada 

pela presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação com fundamento no art. 1030, inc. I, do CPC, sob 

o argumento da ocorrência do distinguishing ou do overruling, sendo desprovido o agravo sem que o colegiado 

julgador explicite fundamentos por meio dos quais reste afastada a alegada diferenciação do caso concreto para 

com o recurso repetitivo invocado, ou sem que haja fundamentação a esclarecer as razões pelas quais não se 

poderia afirmar a superação do precedente. Nesse cenário, o acórdão referente ao julgamento do agravo nascerá 

viciado por omissão relevante na composição de sua fundamentação jurídica, a autorizar o manejo de embargos 

de declaração pela parte prejudicada (CPC, 1022, inc. II). Persistindo o silêncio do órgão julgador quanto ao 

ponto omitido no acórdão, tem-se por inegável o cabimento de novos recursos especial e extraordinário, cujo 

objeto não será o acerto ou desacerto da vinculação realizada pela instância a quo, mas sim a ausência de 

fundamentação suficiente a macular o acórdão recorrido, com a consequente violação do artigo 93, inc. IX, da 

CF/88 e do artigo 489, § 1º, do CPC.  
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obstaculizados, pela presidência ou vice-presidência do tribunal local, por nova decisão de 

negativa de seguimento, uma vez mais escorada no artigo 1030, inc. I, do CPC, desde que 

existente precedente vinculante específico que possa ser invocado por guardar pertinência 

com o objeto desses novos recursos excepcionais. Ainda que possa parecer insólito, também 

não se pode negar, nessa hipótese, o cabimento de novo agravo de adstrição, a ser apreciado 

pelo mesmo órgão colegiado que veio de julgar o primeiro agravo interposto303. 

Sendo, como viemos de dizer, inadmissíveis recursos extraordinários ou 

especiais que visem ao reexame da boa ou má aplicação do precedente vinculante no caso 

concreto pela instância de origem, esgotando-se a recorribilidade da decisão de adstrição da 

causa ao precedente quando da interposição do agravo de adstrição (CPC, art. 1030, § 2º), 

cumpre investigar, finalmente, se ações autônomas poderiam ser admitidas como vias 

adequadas para o citado reexame. 

Não parece haver dúvida quanto à possibilidade de reexame da adstrição da 

causa a determinado precedente vinculante por meio do ajuizamento de ação rescisória.  

Com efeito, nos termos do art. 966, § 5º, do CPC, considera-se como rescindível, 

por manifesta violação a norma jurídica, a decisão baseada em acórdão proferido em 

julgamento de casos repetitivos, sempre que o decisum tenha desconsiderado a existência de 

distinção entre a questão discutida no caso concreto e o “padrão decisório” (ratio decidendi) 

que lhe deu fundamento.  

A princípio, destaque-se que a definição do que sejam “casos repetitivos” é legal: 

abrange as decisões proferidas em incidentes de resolução de demandas repetitivas e também 

os recursos especial e extraordinário resolvidos sob a sistemática dos recursos repetitivos 

(CPC, art. 928). Vale relembrar, no ponto, que o Supremo Tribunal Federal tem adotado, 

com exclusividade, o regime da repercussão geral para o julgamento dos recursos 

extraordinários aos quais se pretenda atribuir eficácia expansiva ou ultra partes, sejam eles 

repetitivos ou não, de modo que se incluem no conceito de casos repetitivos, por 

                                                           
303 É o que poderá ocorrer, v.g., se for interposto recurso extraordinário para impugnar o acórdão produzido no 

julgamento do agravo de adstrição, invocando-se, no extraordinário, violação do artigo 93, inc. IX, da 

Constituição Federal, por suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Considerando-se que o 

Supremo Tribunal Federal, no AI n. 791.292/PE-QO (Tema n. 339 da repercussão geral), reconheceu a 

repercussão geral da matéria para assentar a tese jurídica de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame 

pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”, nada obsta a que o precitado recurso extraordinário seja 

trancado pela presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação, negando-se seguimento a ele com 

fundamento no artigo 1030, inc. I, “a”, 2ª figura, do CPC. Tal decisão, por evidente, poderá ser impugnada por 

novo agravo de adstrição, na forma do artigo 1030, § 2º, do CPC. 
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interpretação extensiva, os recursos extraordinários repetitivos resolvidos sob tal 

sistemática. 

Para além disso, é importante mencionar que a previsão da ação rescisória em 

situações que tais não constava da redação original do Código de Processo Civil, tendo sido 

acrescida ao texto legal quando da edição da Lei n. 13.256/2016. Essa inserção fez-se, ao 

que transparece dos debates legislativos, como medida de compensação aos jurisdicionados 

pelas modificações introduzidas por esse mesmo diploma legal no regime jurídico da 

reclamação (CPC, art. 988), as quais tiveram por finalidade restringir o cabimento desta 

ação constitucional para os tribunais superiores304.  

Seja como for, trata-se de hipótese sui generis de propositura de ação rescisória, 

em que há rarefeita liberdade criativa ao autor quanto aos fundamentos de fato ou de direito 

de que pode se valer na petição inicial. É dizer: a causa petendi é predefinida pela lei, 

cabendo ao postulante demonstrar a existência, no caso concreto, de situação particularizada 

por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, uma ou outra a impor a 

rescisão da decisão impugnada e a construção de outra solução jurídica para o caso concreto. 

Em regramento supérfluo305, diz-se que haverá inépcia da petição inicial quando o autor se 

descurar do ônus da exposição fundamentada do distinguishing, autorizando-se, destarte, a 

extinção do processo rescisório sem resolução do mérito (art. 966, § 6º)306. 

                                                           
304 “A reformulação da reclamação, tal como proposta pelo PL, tem de vir acompanhada de um instrumento de 

compensação dos direitos do cidadão, que teve contra si um precedente mal aplicado. A ação rescisória é o 

melhor instrumento. A regra não prejudica os tribunais superiores, pois a ação rescisória será proposta nos 

tribunais locais.” (BRASIL. Câmara dos Deputados. Justificativa à Emenda de Plenário n. 22, de autoria do 

Dep. Fed. Paulo Teixeira (PT/SP), ao Projeto de Lei n. 2.468/2015, convertido na Lei n. 13.256/2016. 

Disponível em 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1402360&filename=EMP+22/201

5+%3D%3E+PL+2384/2015. Acesso em 10 mai. 2021). 
305 Escorado o ajuizamento da ação rescisória no art. 966, § 5º, do CPC, a causa de pedir outra não poderá ser 

senão a alegação de distinção ou superação quanto ao precedente ao qual adstrita a demanda originária. Não 

alegada uma coisa ou outra, o caso se acomoda, com tranquilidade, na regra geral do art. 330, § 1º, inc. I, do 

CPC, que fundamentaria per se o indeferimento liminar da petição inicial e a extinção do processo sem 

resolução do mérito. A obsolescência do art. 966, § 6º, do CPC também é destacada por NEVES, Daniel 

Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado, cit. p. 1688. 
306 Não seria, todavia, imprescindível para o julgamento de mérito da ação rescisória, que a distinção tenha 

sido alegada pela parte no processo primitivo, já que ao órgão julgador competia, naquele feito, aplicar o direito 

à espécie (iura novit curia), reconhecendo, pois, mesmo que de ofício, o distinguishing. Nesse sentido, mutatis 

mutandis, BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 133. Diverge desse entendimento Flávio 

Luiz Yarshell, para quem o órgão judicial a cargo de quem se encontrava o processo original não tinha o dever 

de ofício de conhecer da “hipótese fática distinta” a que se refere o art. 966, § 6º, do CPC. O ônus da alegação 

pela parte, no processo originário, da distinção fática, seria uma condicionante para o exame do mérito da 

rescisória, o que se estenderia inclusive para matérias de direito, dado o pressuposto legal de uma “questão 

jurídica não examinada”, ou seja, um ponto que, alegado, tornara-se controvertido e não decidido. 

(YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao Artigo 967 do CPC. In: BUENO, Cassio Scarpinella (coord.). 

Comentários ao código de processo civil. vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 179). 
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A inserção na lei processual da rescindibilidade da decisão do tribunal de 

apelação a pretexto da má aplicação, pela decisão rescindenda, de tese jurídica assentada em 

precedente vinculante não resolveu satisfatoriamente a controvérsia relativa aos meios 

processuais de que se podem valer as partes visando ao reexame do juízo de adstrição 

confiado à presidência ou vice-presidência dos tribunais após o exaurimento das vias 

recursais ordinárias pelo julgamento do agravo de adstrição.  

É que a novel disciplina legal, constante do art. 966, §§ 5º e 6º do CPC, limitou-

se a prever o cabimento de rescisória para os casos em que o precedente tenha sido aplicado 

a despeito da apontada existência de distinção relevante entre a tese jurídica vinculativa e as 

circunstâncias do caso concreto, deixando ao desabrigo, contudo, a hipótese não menos 

importante de a impugnação da parte estar centrada na ideia de imprestabilidade do 

precedente como solução adequada para o caso concreto em virtude de sua superação 

(overruling). Uma interpretação literal que se dê ao art. 966, § 5º, do CPC, portanto, poderá 

levar à fulminação in limine da ação rescisória fundada na ideia da superação total ou parcial 

do precedente, ainda que sejam igualmente perniciosas à organicidade e à credibilidade do 

sistema de precedentes a aplicação desses cases tanto em havendo distinção relevante no 

caso concreto, quanto em se tratando de entendimento superado e carecedor de revisão. 

Além disso, a previsão legal do cabimento da ação rescisória para apontamento 

de eventual distinguishing significa dizer que caberá ao próprio tribunal de origem – 

competente para o julgamento dessa ação que está a impugnar um seu julgado – analisar com 

ares de definitividade a existência ou não da alegada distinção relevante, o que também 

ocorreria caso se admitisse, em interpretação extensiva do art. 966, § 5º, do CPC, o 

cabimento da rescisória para veiculação da pretensão de desfazimento do julgado 

rescindendo calcada em eventual superação do precedente vinculante aplicado ao caso 

concreto307. A existência da distinção e a possível superação do precedente, entretanto, são 

matérias que não podem ser subtraídas do conhecimento dos tribunais superiores, pois é 

                                                           
307 Essa mesma objeção poderia ser levantada caso se defendesse o cabimento de mandado de segurança para 

impugnar a má aplicação de precedente vinculante, em determinado caso concreto, pelo tribunal de apelação, 

considerado o esgotamento da via recursal. Com efeito, nos termos do art. 108, inc. I, “c”, da Constituição 

Federal, a competência para processar e julgar esse mandamus seria do próprio tribunal local, o que impediria 

que eventual distinguishing ou overruling fosse submetido ao conhecimento da instância superior pela via 

mandamental. Além disso, é remansoso o entendimento jurisprudencial de que o mandado de segurança 

impetrado contra ato judicial somente é admissível em casos de decisão flagrantemente teratológica (v.g. STF, 

Pleno, MS n. 37.223/DF-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.02.2021, DJe 10.03.2021; STJ, Corte Especial, 

MS n. 21.096/DF-AgR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.04.2017, DJe 19.04.2017), sendo 

raríssimos os provimentos a receber semelhante rotulação. 
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deles a competência constitucional para dirimir definitivamente questão de direito 

constitucional (STF) ou imbricada à legislação federal (STJ), o que abarca o poder 

decorrente ou implícito de estabelecer qual o exato alcance da questão dirimida, ou ainda o 

poder de reconhecer a superação da solução conferida à questão por conta de circunstâncias 

que lhe sejam supervenientes308.  

A fim de impedir a petrificação da jurisprudência ou a aplicação indevida de 

determinada tese jurídica em substrato fático ou jurídico ao qual ela não encontre aderência, 

é preciso que a afirmação da irrecorribilidade do acórdão produzido pelo tribunal de apelação 

no julgamento do agravo de adstrição não conduza à apressada conclusão pela 

impossibilidade de o distinguishing ou o overruling serem levados ao conhecimento das 

instâncias superiores, havendo de haver ao menos uma via anômala e excepcional que 

permita ao STF ou ao STJ conhecer dessas questões a fim de preservar a sua competência 

constitucional e a sua função nomofilácica interpretativa. 

O instrumento ao qual nos referimos é a reclamação, ação de índole 

constitucional prevista nos arts. 102, inc. I, “l”, e 105, inc. I, “f”, da Constituição Federal e 

que se presta, justamente, à preservação da competência e à garantia da autoridade das 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, 

dentre as quais devem estar, induvidosamente, as decisões submetidas ao regime da 

repercussão geral ou ao regime dos recursos repetitivos309. 

Não se desconhece que o STJ vem de decidir, na Reclamação n. 36.476/SP310, 

por maioria de votos, pela inadequação da via da reclamação para o exercício do controle da 

aplicação dos entendimentos firmados pelo próprio STJ em recurso especiais repetitivos, e 

tampouco se olvida da existência de julgados do STF a estabelecer idêntica orientação311. 

                                                           
308 Daniel Amorim Assumpção Neves destaca, ainda, importante razão para a insuficiência da ação rescisória 

como instrumental idôneo para a reversão de eventual erro do tribunal no juízo de adstrição: é que a rescisória 

pressupõe, como regra, decisão de mérito (CPC, art. 966, caput), ao passo que o distinguishing ou o overruling 

podem estar relacionados a questão de direito que tenha sido objeto de decisão meramente terminativa, não 

abrangida pelas hipóteses do art. 966, §  2º, do CPC. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo 

civil comentado, cit. p. 1687) 
309 Nesse sentido, o Enunciado n. 138 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal 

(CJF), verbis: “É cabível reclamação contra acórdão que aplicou indevidamente tese jurídica firmada em 

acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários ou especial repetitivos, após o esgotamento das 

instâncias ordinárias, por analogia ao quanto previsto no art. 988, § 4º, do CPC”. O enunciado patrocinado pelo 

CJF não foi adotado pelo STJ, a despeito dos vínculos administrativo-funcionais que unem ambos os órgãos 

(CF/88, art. 105, parágrafo único, II). 
310 STJ, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2020, DJe 06.03.2020. 
311 “Revela-se inviável submeter ao Supremo Tribunal Federal, mediante reclamação (que se qualifica como 

instrumento processualmente inadequado), o reexame de decisão proferida por órgão judiciário “a quo” que 

aplica a sistemática da repercussão geral, inocorrendo, em tal hipótese, situação configuradora de 
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Esse entendimento jurisprudencial, entretanto, desafia compreensão amplamente majoritária 

em termos doutrinários312, a par de negar vigência ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, que 

expressamente admite o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão de 

recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em 

julgamento de recursos repetitivos, apenas condicionando a cognoscibilidade do quanto 

deduzido na ação constitucional ao prévio esgotamento das vias ordinárias.  

É evidente que causa elevada preocupação à eficiência e à racionalidade dos 

trabalhos confiados aos tribunais superiores admitir o cabimento da reclamação 

constitucional, ajuizada diretamente perante o STF ou o STJ, nas situações em que a causa 

de pedir esteja centrada na alegação de má aplicação, pelo tribunal de apelação, de 

precedente vinculante em determinado caso concreto. Ainda assim, melhor atende ao sistema 

de precedentes admitir o cabimento, em tese, da ação, como ultima ratio para que distinções 

relevantes ou superação de entendimentos bizantinos possam ser reconhecidas pelos 

tribunais constitucionalmente vocacionados para o desempenho do mister de interpretar o 

direito de maneira definitiva. Não se pode conceber um sistema legal de precedentes em que 

os tribunais superiores produzam teses jurídicas passíveis de replicação em casos análogos 

e, ao depois, vejam-se desprovidos de meios para corrigir distorções gritantes ou superar os 

seus próprios entendimentos313. 

                                                           
descumprimento de julgado da Corte Suprema ou de usurpação de sua competência, pois a aplicação do 

instituto da repercussão geral inclui-se na esfera de atribuições do Presidente (ou do Vice-Presidente) do 

próprio Tribunal ou órgão judiciário recorrido, cuja decisão – embora não comporte, em referido contexto, o 

emprego da via reclamatória – admite impugnação, no entanto, por meio de agravo interno (CPC, art. 1.030, § 

2º). Precedentes”. (STF, Segunda Turma, Rcl n. 42.625/SP-ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.10.2020, DJe 

15.10.2020). No mesmo sentido: STF, Primeira Turma, Rcl n. 24.377/RJ-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 

21.08.2017, DJe 04.09.2017; STF, Segunda Turma, Rcl n. 41.683/GO-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

j. 15.03.2021, DJe 19.03.2021 (em que se ressalva o cabimento da reclamação para corrigir “teratologia”); 

STF, Pleno, Rcl n. 15.165/MT-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20.03.2013, DJe 26.08.2013. 
312 Nesse sentido, compilando-se diversas opiniões doutrinárias, q.v. LUCON, Paulo Henrique dos Santos; 

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Manifestação do IBDP quanto ao cabimento de reclamação por desrespeito a 

decisão em recurso repetitivo. Revista de Processo, vol. 300/2020, p. 133-149, fev.2020. 
313 É importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça parece ter buscado superar essa dificuldade, ao 

menos quanto aos casos de superação de julgamento consubstanciado em precedente vinculante, por meio de 

modificação regimental a estabelecer um procedimento tendente à revisão de entendimento firmado em tema 

repetitivo (arts. 256-S a 256-V do RISTJ, inseridos pela Emenda Regimental n. 24/2016). É obscura a previsão 

regimental, que aparenta conferir aos ministros daquele tribunal poderes para proceder a uma revisão in 

abstracto de entendimento firmado em tema repetitivo, mediante formulação de questão de ordem 

“independentemente de processo a ela vinculado” (RISTJ, art. 256-S, § 1º, e art. 256-V, § 1º). Parece-nos 

inconstitucional a previsão regimental caso se avance para a criação de questões de ordem autônomas, 

inauguradas pela só vontade do relator de revisar determinado entendimento. Trata-se, a princípio, de um 

insólito controle abstrato da conveniência ou necessidade de modificação jurisprudencial, algo incompatível 

com os princípios da inércia da jurisdição e do devido processo legal. Trata-se, além disso, de medida viciada 

por aparente desproporcionalidade dos poderes autoconferidos pelo tribunal, já que fica a seu exclusivo critério 

não apenas a definição do momento em que se iniciará o expediente de revisão da tese repetitiva, mas também 
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Admitir o cabimento da reclamação atende, ademais, a um imperativo de 

coerência teórica, pois que semelhante ação é admissível, de maneira inconteste, quando em 

jogo a observância de decisão produzida em controle concentrado de constitucionalidade 

(CPC, art. 988, inc. III), dada a eficácia erga omnes e o efeito vinculante que são próprios 

dos pronunciamentos do STF que corporificam tais decisões. Esse cabimento da reclamação 

foi estendido, pela legislação processual, às decisões dos tribunais produzidas em incidentes 

de resolução de demandas repetitivas e em incidentes de assunção de competência (CPC, 

art. 988, inc. IV), os quais configuram, eles também, precedentes de observância obrigatória 

para os órgãos judiciários e cujas decisões revelam eficácia expansiva, transcendente ou 

ultra partes. Essa mesma eficácia é consagrada aos acórdãos dos recursos extraordinários 

submetidos à repercussão geral e aos acórdãos dos recursos especiais julgados pelo regime 

dos recursos repetitivos, o que, por si, seria fundamento suficiente para lhes conferir o 

mesmo instrumento de garantia de sua fiel observância.  

Além disso, admitir o cabimento da reclamação, como o faz abalizada 

doutrina314, não leva à necessária aceitação como verdadeiro do argumento ad terrorem de 

que para todo e qualquer agravo de adstrição desprovido pelo tribunal a quo haverá uma 

                                                           
a extensão da revisão pretendida, que, ademais, também vinculará todas as instâncias ordinárias do Poder 

Judiciário, a despeito da inexistência de um processo formal no qual assentado o overruling após o exercício 

do contraditório. A única interpretação razoável – e, portanto, conforme à Constituição – dessa previsão 

regimental é a que supõe que a superação do precedente seja inaugurada pelo relator a partir de um caso 

concreto que lhe tenha sido distribuído, no qual a tese revisanda tenha sido aplicada, caso esse a ser submetido 

ao colegiado para fins de afetação ao regime dos repetitivos com vistas à revisão de tese. Esse procedimento 

encontra cabimento ainda que o overruling não tenha sido suscitado no caso a ser afetado, já que a superação 

de ofício é compatível com o microssistema de casos repetitivos (CPC, art. 986). Não parece haver espaço 

normativo, porém, para uma superação em abstrato, por questão de ordem desvinculada de um caso concreto, 

o que configuraria uma ampliação drástica da competência do Superior Tribunal de Justiça, veiculada por 

simples previsão regimental de maneira desnecessária e exorbitante, já que a legislação processual civil 

disciplina de maneira razoável e exauriente os mecanismos pelos quais determinada tese jurídica poderá ser 

revista pelo STF ou pelo próprio STJ, i.e., por meio da seleção de recursos de casos concretos que bem 

evidenciem o cogitado overruling ou, como defendemos, por meio da reclamação como ultima ratio. 
314 Cite-se, em especial, a posição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, para quem a reclamação 

deveria prestar-se apenas como instrumento de tutela da decisão do caso concreto, mas “até que as Cortes 

Supremas, as Cortes de Justiça e os juízes de primeiro grau assimilem uma efetiva cultura do precedente 

judicial, é imprescindível que se admita a reclamação com função de outorga de eficácia ao precedente”. 

(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Comentários ao código de processo civil: artigos 976 a 

1.044. vol. XVI. In: MARINONI, Luiz Guilherme (dir.); ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel 

(coord.). Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. p. 140). No 

mesmo sentido, o magistério de Teresa Arruda Alvim (ALVIM, Teresa Arruda. Recursos extraordinário e 

especial repetitivos. In: ______. (coord.). CPC em foco: temas essenciais e sua receptividade. Dois anos de 

vigência do novo CPC. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2018. p. 811-812). Ainda em defesa do 

cabimento da reclamação: FORNACIARI JÚNIOR, Clito. Reclamação é valioso instrumento de controle da 

aplicação de precedentes. Revista Eletrônica Consultor Jurídico, 25.04.2021. Disponível em 

https://www.conjur.com.br/2021-abr-25/opiniao-reclamacao-controle-aplicacao-precedentes. Acesso em 13 

mai. 2021. 
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reclamação ajuizada perante o tribunal ad quem, inviabilizando, dessa forma, a atuação das 

cortes nacionais.  

Assim não deve ser por razões que, conjugadas, revelam que são estreitas as 

balizas que conferem às partes o socorro à via anômala da ação de reclamação. Por primeiro, 

tem-se que a interpretação conjugada do art. 988, § 5º, incs. I e II, do CPC, indica para um 

prazo extremamente exíguo dentro no qual o direito à impugnação pela via reclamatória 

poderá ser exercido pelas partes: a reclamação não pode ser aforada antes do julgamento do 

agravo de adstrição pelo tribunal de apelação, pois que até o julgamento desse recurso não 

estará esgotada a instância ordinária315 (CPC, art. 988, § 5º, inc. II, que prestigia o postulado 

de que electa uma via non datur regressus ad alteram); mas tampouco poderá ser proposta 

a reclamação após o trânsito em julgado desse mesmo acórdão (CPC, art. 988, § 5º, inc. I, 

que ratifica remansosa orientação jurisprudencial no sentido de que a reclamação não é 

sucedâneo da ação rescisória316), donde exsurgir que, sob pena de caducidade, o direito à via 

excepcional reclamatória somente poderá ser exercido no diminuto prazo que medeia o 

julgamento do agravo de adstrição e o trânsito em julgado desse mesmo julgamento.  

Além disso, é certo que o manejo da reclamação pressupõe, para seu 

conhecimento, a demonstração minimamente clara e fundamentada da causa petendi que lhe 

ampara, consistente na existência de distinção relevante ignorada pela instância de origem, 

ou ainda na superação do entendimento veiculado no precedente vinculante seguido às cegas 

pelo tribunal local. Não havendo, no caso concreto, uma coisa ou outra, de nada adiantará o 

ajuizamento da temerária reclamação, fadada à infrutuosidade e à extinção in limine por 

simples decisão monocrática do relator. Se, ainda assim, contudo, medida incabível e inepta 

vier a ser ajuizada pela parte, ao tribunal superior restará aplicar sem titubeio sanções 

processuais compatíveis com a gravidade da ilicitude praticada, vez que deflagrado o 

comportamento em litigância de má-fé317. 

                                                           
315 O STF sedimentou a orientação de que a expressão “instância ordinária”, contida no art. 988, § 5º, inc. II, 

do CPC, deve ser interpretada teleologicamente, de modo que “significa o percurso de todo o iter recursal 

cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de 

recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de 

reclamação”. (STF, Segunda Turma, Rcl n. 24.686/RJ-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 25.10.2016, DJe 

11.04.2017). De maneira ainda mais clara, já se pontuou que “o esgotamento da instância ordinária somente se 

concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência 

da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão 

geral.” (STF, Primeira Turma, Rcl n. 35.437/GO-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20.09.2019, DJe 01.10.2019). 
316 Assim a Súmula n. 734 do STF, verbis: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o 

ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
317 Constitui relevante fator dissuasório da propositura de reclamações por puro espírito emulativo ou 

procrastinatório a condenação do reclamante por honorários sucumbenciais em caso de improcedência do 
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Conhecida a reclamação e julgado procedente o pedido, temos que o tribunal 

superior terá cassado, a fortiori, o acórdão de desprovimento do agravo do art. 1030, § 2º, 

do CPC, reconhecendo a existência, no caso concreto, de elementos determinantes para que 

o caso concreto seja submetido a novo julgamento pela instância de origem. Em linha com 

o comando do art. 992, fine, do CPC, defendemos que será medida adequada à solução da 

controvérsia e ao sistema de precedentes obrigatórios que a procedência da reclamação, 

calcada no distinguishing ou no overruling, implique ordem dirigida ao tribunal de origem 

para a admissão como representativo de controvérsia do recurso excepcional antes 

obstaculizado, a fim de que a instância superior, afetando o citado recurso ao regime da 

repercussão geral ou ao regime dos recursos repetitivos, possa conferir à pretensa distinção 

ou à suposta superação um profilático caráter geral, mediante julgamento de eficácia 

expansiva que poderá ser replicado por todas as instâncias do Poder Judiciário a partir do 

novel leading case edificado. 

 

3.5 MECANISMOS PROCESSUAIS E INSTITUCIONAIS DE 

APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO E APLICAÇÃO DE PRECEDENTES 

VINCULANTES 

 

3.5.1 Considerações iniciais 

 

Já tivemos a oportunidade de discorrer, em minúcias, sobre o processo histórico-

legislativo que culminou com a edificação do atual regime jurídico de formação e aplicação 

de precedentes de observância obrigatória, a partir do que, por meio de um juízo de adstrição, 

confere-se aos órgãos de base da estrutura judiciária o poder-dever de reprodução, em casos 

concretos, da solução jurisprudencial conferida pelas instâncias superiores para determinada 

                                                           
pedido deduzido, em atenção ao princípio da causalidade, o que se justifica à constatação de que o art. 989, 

inc. III, do CPC conferiu nova roupagem procedimental àquela ação constitucional, estabelecendo efetivo 

contraditório mediante determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada para oferecimento de 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Há, no ponto, notória evolução da jurisprudência, já se admitindo 

francamente a condenação da parte sucumbente por honorários sucumbenciais nas ações reclamatórias 

ajuizadas na vigência do CPC/2015. Nesse sentido, já se decidiu que “o CPC/2015 promoveu modificação 

essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste 

novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação 

ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos 

autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial”. (STF, Primeira Turma, Rcl 

n. 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07.03.2017, DJe 24.04.2017). No mesmo sentido: STF, 

Segunda Turma, Rcl n. 30.882/ES-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.12.2019, DJe 18.12.2019; STJ, 

Segunda Seção, Rcl n. 33.747/SP-EDcl, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2018, DJe 14.12.2018. 
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questão de direito objeto do precedente qualificado então desnudado. Para a consecução das 

ideias-força de soluções isonômicas para causas parelhas e de racionalização dos trabalhos 

dos tribunais superiores, buscou-se destacar, também, o papel central desempenhado pela 

seleção dos recursos-pilotos para a formação do precedente vinculante, assim 

compreendidos os recursos representativos de controvérsia constitucional de repercussão 

geral ou de controvérsia relativa a questão de direito presente em uma multiplicidade de 

causas. Identificamos, ainda, institutos jurídicos presentes no atual Código de Processo Civil 

destinados a regular antevistas intercorrências que poderão macular a eficiência e a 

credibilidade do sistema de precedentes, institutos esses que visam a conferir adequado 

tratamento para as hipóteses nas quais não se vislumbra perfeita identidade entre a questão 

de direito assentada no caso concreto e a controvérsia retratada no leading case em formação 

(incidente de distinção), ou ainda nos casos em que palmar a imprestabilidade do recurso 

utilizado pela parte para impugnar a decisão potencialmente desafiadora da solução jurídica 

que exsurgirá quando do julgamento da causa-piloto, haja vista a existência de vício grave 

no recurso interposto a impedir o seu próprio conhecimento (incidente de intempestividade).   

Tanto o regime jurídico criado para a seleção da causa-piloto, quanto os 

incidentes idealizados com vistas a expurgar do juízo de adstrição as causas que, pelos 

motivos destacados, ficarão ao largo dos efeitos vinculantes do precedente, trazem em si 

uma característica comum, consistente no protagonismo das partes do processo individual 

na provocação dos citados incidentes, que se estende, também, para o papel central 

desempenhado pelas presidências ou vice-presidências dos tribunais de apelação no tocante 

à definição dos rumos que o processo individual haverá de trilhar, caso selecionado o recurso 

excepcional nele interposto como representativo de controvérsia. 

O protagonismo das partes acima referido arrefece, por certo, ante a 

circunstância de o caso concreto ser selecionado como representativo de controvérsia e, 

como tal, amostra adequada para a formação de um precedente de eficácia expansiva, cuja 

ratio decidendi haverá de se projetar por sobre um sem-número de causas parelhas, nas quais 

essa mesma ratio deverá ser observada. Não se quer dizer com isso, por evidente, que ocorra 

uma capitis diminutio em relação às partes assentadas na causa selecionada como 

paradigmática, mas é certo que a eficácia expandida da solução a ser construída atrai para o 

processo um interesse geral até então inexistente quanto ao seu desfecho, o que repercute 
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no sistema processual na forma de regras permissivas ou até impositivas quanto à 

manifestação de terceiros318.  

Trata-se, a nosso ver, de mecanismos processuais – porque assentados em 

normas contidas na lei processual – de aperfeiçoamento da formação de precedentes 

vinculantes, mecanismos por meio dos quais a manifestação de terceiros no processo 

selecionado como representativo de controvérsia passa a ser admitida ou necessária, o que 

se faz como instrumento de ampliação do contraditório visando à legitimação social e 

jurídica do leading case vindouro, considerando-se, para tanto, a especial qualificação ou 

representatividade do terceiro interveniente na causa. 

Sem embargo do quanto afirmado, tem-se que o bom funcionamento do sistema 

de precedentes vinculantes interessa sobremaneira, também, aos próprios órgãos da base do 

Poder Judiciário, uma vez que a seleção e a afetação de causas ao regime da repercussão 

geral ou dos recursos repetitivos interferirá diretamente nas tarefas a eles cometidas, seja no 

tocante à atividade jurisdicional em si – pela esperada replicação da solução emanada do 

caso paradigma aos casos concretos correlatos, por meio do já estudado regime jurídico da 

adstrição –, seja no que tange à eficiência da gestão do acervo processual distribuído a cada 

órgão, especialmente quando em vista os decretos de suspensão, de caráter geral, que 

sobrevêm à seleção ou à afetação e que perdurarão até o julgamento do recurso-piloto pelo 

tribunal superior competente. 

É por conta de tal peculiar característica do sistema de formação de precedentes 

à maneira do Código de Processo Civil brasileiro que o Poder Judiciário vem de estabelecer, 

progressivamente, mecanismos institucionais por meio dos quais implementado um 

verdadeiro canal comunicativo extraprocessual entre as instâncias inferiores e os tribunais 

de superposição (STF e STJ), conferindo-se aos órgãos judiciários da base meios idôneos 

para vocalizar suas dificuldades, dúvidas ou aspirações, em uma atuação colaborativa que 

                                                           
318 Bem demonstra o que viemos de dizer, no tocante ao arrefecimento do protagonismo das partes após a 

seleção da causa como representativa de controvérsia e sua afetação ao regime da repercussão geral ou ao 

regime dos recursos repetitivos, a regra do art. 998, parágrafo único, do CPC, a dizer que “a desistência do 

recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de 

julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. Nesse caso, reconhece-se a submissão dos 

interesses subjetivos das partes ao interesse geral pela solução da questão de direito controvertida, não sendo 

diferente o entendimento, ademais, nos casos em que o interesse recursal revele-se fulminado após o 

reconhecimento da existência da repercussão geral ou da afetação da causa ao regime dos recursos repetitivos. 

Nesse sentido, já se decidiu que “eventual prejuízo parcial do caso concreto subjacente ao recurso 

extraordinário não é impeditivo do reconhecimento da repercussão geral” (STF, Pleno, ARE n. 1.054.490/RJ-

QO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.10.2017, DJe 09.03.2018). 
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outra coisa não é senão uma intervenção sui generis no iter de formação e aplicação dos 

precedentes vinculantes.  

Há, como se vê, uma notória similaridade entre os mecanismos processuais e 

institucionais de aperfeiçoamento da formação de precedentes: ambos constituem 

instrumentos de autorização e de legitimação da interveniência de terceiros no curso de um 

processo individual elevado à condição de representativo de controvérsia de interesse geral. 

São sensíveis e relevantes, porém, as diferenças entre os mecanismos: os processuais 

encontram previsão em lei formal, ao passo que os institucionais, muito mais recentes e 

carecedores de maior experimentação, encontram-se previstos apenas em atos 

administrativos do Poder Judiciário; os processuais existem para assegurar voz a agentes 

externos ao Poder Judiciário, enquanto os institucionais permitem que órgãos internos desse 

Poder influenciem o curso da formação e aplicação dos precedentes; os processuais 

conferem ao agente admitido no processo posição jurídica equivalente à parte em termos de 

direitos (v.g. formular requerimentos e tê-los apreciados, sustentar oralmente, recorrer) e 

deveres no processo (v.g. obediência a prazos e formas), ao tempo em que os institucionais 

constituem modalidade extraprocessual de atuação persuasiva dos órgãos da base da 

estrutura judiciária, admissíveis, a princípio, sob qualquer forma e a qualquer tempo, e cujo 

acolhimento ou rejeição submete-se integralmente à discricionariedade do órgão julgador. 

Nos tópicos seguintes, abordaremos os mecanismos de maneira detalhada, expondo as suas 

características mais destacadas. 

 

3.5.2 Mecanismos Processuais 

 

3.5.2.1 A intervenção do Ministério Público 

 

O perfil constitucional do Ministério Público, de instituição permanente e 

essencial à função jurisdicional do Estado (Constituição Federal, art. 127), impõe-lhe o 

poder-dever de intervenção nas causas que, selecionadas e afetadas pelos órgãos judiciários 

ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, assumam as galas de amostras 

processuais adequadas para a formação de precedentes vinculantes.  

Por meio dessa intervenção, é dado ao Ministério Público zelar pela defesa da 

ordem jurídica e pelos interesses transindividuais que se colocam em jogo quando do 

julgamento de um leading case, conferindo-se à instituição oportunidade para se manifestar 

quanto ao cerne da controvérsia afetada ao especial regime jurídico de formação de 
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precedentes vinculativos, influindo, destarte, no desate dessa mesma controvérsia e na 

fixação da tese jurídica que será reproduzida nos casos adstritos à causa-piloto selecionada. 

A manifestação do Ministério Público faz-se na forma de parecer, cumprindo ao 

relator no âmbito do tribunal superior, nos termos do art. 1038, inc. III, do CPC, abrir vista 

à instituição após a afetação do recurso à repercussão geral ou ao regime dos recursos 

repetitivos319.  

Nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal 

de Justiça atribui-se ao Ministério Público Federal exercer o papel de fiscal da ordem 

jurídica320, ainda quando a ação tenha sido ajuizada por membro do Ministério Público dos 

Estados, devendo o parecer ser subscrito pelo Procurador-Geral da República nos recurso 

extraordinários afetados à repercussão geral321. As funções do Ministério Público Federal 

junto ao STJ, por sua vez, são exercidas por Subprocuradores-Gerais da República, aos 

quais, de maneira similar, são cometidas as mesmas atribuições nos recursos especiais 

afetados ao regime dos recursos repetitivos322. 

A participação do Ministério Público, de toda sorte, não está limitada à 

apresentação de manifestação escrita previamente ao julgamento do recurso paradigmático. 

Durante a sessão de julgamento do recurso, é dado ao Ministério Público sustentar suas 

razões, após a exposição do objeto da causa pelo relator e em seguida à sustentação oral das 

partes, respeitado o prazo de 30 (trinta) minutos para a manifestação oral323. A participação 

do Parquet na formação do precedente vinculante pode ser realizada, também, após o próprio 

                                                           
319 Não é uniforme a regulamentação da matéria no âmbito dos regimentos internos do STF e do STJ. No 

Supremo Tribunal Federal, segue-se à risca a regra do art. 1038, inc. III, do CPC, com abertura de vista ao 

Ministério Público após a afetação do recurso extraordinário ao regime da repercussão geral. Mas o regimento 

do STF, em previsão de duvidosa legalidade, dispensa a oitiva do Ministério Público “quando sobre a matéria 

versada no processo já houver o Plenário firmado jurisprudência” (RISTF, art. 52, parágrafo único), subtraindo 

do Ministério Público a oportunidade de atuação concreta como fiscal da ordem jurídica por meio da defesa da 

eventual superação da jurisprudência firmada (overruling). No âmbito do STJ, por sua vez, prevê-se dupla 

oitiva do Ministério Público em se cuidando de recurso selecionado como representativo de controvérsia: a 

primeira, para manifestação exclusiva quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso especial 

selecionado pelo tribunal de origem (RISTJ, art. 256-B, inc. II); a segunda, depois da afetação ao regime dos 

recursos repetitivos do recurso selecionado pelo tribunal de origem, opinando, então, quanto ao mérito da 

questão de direito afetada (RISTJ, art. 256-M). 
320 Conforme estabelecido no art. 37, inc. I, da Lei Complementar 75, de 20.05.1993. 
321 “Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as funções do Ministério Público junto ao Supremo 

Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os processos de sua competência” (LC n. 75/93, art. 

46). 
322 “As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe 

compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República”. (LC 

n. 75/93, art. 47, § 1º). 
323 É o que se defende a partir de interpretação extensiva do art. 984 do CPC. Nesse sentido, vide nota n. 243, 

supra. 



220 

 

julgamento do leading case em si, seja por meio da interposição de eventuais recursos ainda 

cabíveis, seja com vistas ao aprimoramento do julgado, suprindo vícios nele existentes e que 

constituam empeço à sua exata compreensão, o que fará por meio da oposição de embargos 

declaratórios. 

Além disso, é dado ao Ministério Público prosseguir na condução do recurso em 

caso de desistência manifestada pelo recorrente após a afetação da causa ao regime da 

repercussão geral ou dos recursos repetitivos, notadamente quando o tribunal superior, 

homologando a desistência, decidir pelo prosseguimento da análise da questão cuja 

repercussão geral tenha sido reconhecida, tal como autorizado pelo art. 998, parágrafo único, 

do CPC324. 

Nos termos do art. 279 do CPC, é nulo o processo quando o representante do 

Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir, nulidade 

essa que pode atingir, inclusive, os recursos em trâmite nos tribunais superiores e afetados 

ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. O julgamento de recurso 

selecionado como representativo de controvérsia não prescinde, portanto, da prévia 

intimação do Ministério Público para oferecimento de parecer, sob pena de nulidade 

processual325. Não há nulidade ou óbice ao prosseguimento do feito, contudo, se o Ministério 

Público, intimado para intervir na causa-piloto, deixar fluir in albis o prazo assinado para se 

manifestar326. 

 

3.5.2.2 A intervenção de Amicus Curiae  

 

A admissão de pessoas, órgãos ou entidades que possuam interesse na 

controvérsia submetida à repercussão geral ou ao regime dos recursos repetitivos encontra 

expressa autorização nos arts. 1035, § 4º, e 1038, inc. I, do CPC. As regras são meramente 

                                                           
324 É o que se defende a partir de interpretação extensiva do art. 976, § 2º, do CPC, na linha do quanto exposto 

na nota n. 243, supra. Nesse caso, conforme bem observado por Luis Guilherme Aidar Bondioli, o exame da 

questão relevante ou repetitiva que seja feito após a desistência do recurso que a continha não produzirá efeitos 

no caso concreto (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Comentários ao código de processo civil, cit. p. 54). 
325 A nulidade, de toda sorte, só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará 

sobre a existência ou a inexistência de prejuízo (CPC, art. 279, § 2º). 
326 “A jurisprudência dos Tribunais e o magistério da doutrina, pronunciando-se sobre a ausência de 

manifestação do Ministério Público nos processos em que se revela obrigatória a sua intervenção, tem sempre 

ressaltado que, em tal situação, o que verdadeiramente constitui causa de nulidade processual não é a falta de 

efetiva atuação do Parquet, que eventualmente deixe de emitir parecer no processo, mas, isso sim, a falta de 

intimação que inviabilize a participação do Ministério Público na causa em julgamento.” (STF, Primeira 

Turma, AI n. 139.671/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20.06.1995, DJe 29.03.1996). 
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expletivas, considerada que seja a previsão do art. 138 da lei processual, que, mais holística, 

por certo também carrega em si carga normativa para conferir suporte legal à admissão de 

“amigos da Corte” no bojo dos recursos extraordinários submetidos à repercussão geral ou 

dos recursos especiais afetados ao regime dos recursos repetitivos327. 

Foge ao escopo desta obra, por evidente, discorrer até a exauriência sobre tema 

tão vasto quanto cativante328. Restringindo-nos, pois, ao que toca ao objeto deste trabalho, 

pontue-se que a aceitação da participação de terceiro no processo na condição de amicus 

curiae representa relevante instrumento de correção de eventuais desequilíbrios de forças 

que estejam representadas na causa selecionada como representativa de controvérsia e 

afetada ao regime jurídico de formação de precedentes vinculantes. Com efeito, não é 

improvável que um recurso representativo de uma questão de direito que se repete em 

múltiplas ações análogas esteja a veicular controvérsia que coloque em um dos polos do 

processo um litigante habitual (repeat player329), público ou privado, em antagonismo com 

um adversário para quem o processo nada mais é do que um evento episódico e ocasional 

(litigante eventual), que enxerga a causa exclusivamente a partir de seus interesses egoísticos 

e sem qualquer preocupação quanto ao alcance sistêmico da tese jurídica a ser edificada a 

partir da formação do precedente. Nesse contexto, vê-se que o litigante eventual – e, com 

ele, todos os litigantes individuais representados nas milhares de causas suspensas a partir 

da afetação da causa-piloto ao regime dos repetitivos ou da repercussão geral – coloca-se em 

                                                           
327 A previsão legal é reforçada por disposições regimentais que, de igual maneira, asseguram a intervenção 

dos amici curiae em recursos submetidos à repercussão geral (RISTF, art. 323, § 3º) ou ao regime dos recursos 

repetitivos (RISTJ, art. 256-J). 
328 Para um exame minudente do instituto do amicus curiae, por todos, q.v. BUENO, Cássio Scarpinella. 

Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
329 Marc Galanter, Professor da Universidade de Wisconsin - Madison, é autor de uma série de estudos sobre 

a litigância nos Estados Unidos, dentre os quais se inclui o multicitado artigo “Why de ‘Haves’ Come Out 

Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change”. Neste, o autor identifica distinções fundamentais entre 

os litigantes ou jogadores habituais (repeat players) e os litigantes eventuais ou meros participantes do sistema 

judicial (one-shooters), destacando as vantagens que o sistema de justiça permite sejam exploradas pelos 

primeiros. Assim, v.g., tem-se que os litigantes habituais, por terem conhecimento prévio e acumulado acerca 

do funcionamento do sistema, são capazes de estruturar a atuação a partir da construção de um registro do 

funcionamento do sistema; desenvolvem expertise e têm pronto acesso a especialistas; desfrutam de economia 

de escala e têm baixos custos iniciais para qualquer caso; têm oportunidades para desenvolver relações 

informais com os encarregados institucionais; podem jogar com as probabilidades em uma estratégia minimax, 

ou seja, minimizando a probabilidade de perda máxima, dentre outras vantagens potenciais. Essa posição de 

vantagem assumida pelos litigantes habituais, nas palavras do autor, “is one of the ways in which a legal system 

formally neutral as between ‘haves’ and ‘have-nots’ may perpetuate and augment the advantages of the 

former”. (GALANTER, Marc. Why the ‘Haves’ come out ahead: speculations on the limits of legal change. 

Law and Society Review, v. 9, n. 1, 1974, p. 09-10). Para uma exposição minudente das vantagens competitivas 

que o sistema de justiça oferece aos litigantes habituais, q.v. ASPERTI, Maria Cecília de Araújo. Acesso à 

justiça e técnica de julgamento de casos repetitivos. 414 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 



222 

 

uma posição jurídica de flagrante desvantagem, vez que sua atuação no processo se faz, 

desde o início, com vistas apenas à obtenção de vitória na causa, qualquer que seja o 

fundamento determinante acolhido pelo órgão julgador. Noutras palavras, é desimportante 

para o litigante individual o desenvolvimento ab initio de uma estratégia processual que 

conduza ao reconhecimento de uma tese jurídica vitoriosa perante os tribunais superiores. 

As desvantagens não se limitam, por certo, ao aspecto da estratégia de litigância. 

Há que se considerar, também, que o litigante eventual será, quase sempre, um particular em 

litígio com a Administração Pública ou com grandes corporações, notadamente porque a 

causa, quando repetitiva, assim o é em razão de relações jurídicas mantidas por esses entes 

com expressiva parcela da sociedade, por imposição da lei (contribuintes, segurados da 

Previdência Social, etc) ou da própria dinâmica da sociedade moderna (consumidores de 

mercadorias ou serviços fornecidos e prestados por meio de contratos de adesão). Nesse 

contexto, vê-se que o litigante eventual nem sempre (rectius: quase nunca) disporá dos 

mesmos recursos de persuasão ordinariamente utilizados pelos grandes players do sistema 

de Justiça para influir no convencimento do órgão julgador, sejam eles de caráter 

argumentativo (v.g. impacto econômico ou sistêmico do julgamento desfavorável ao grande 

litigante) ou simplesmente de natureza instrumental (v.g. contratação de pareceristas, 

oferecimento de memoriais, deslocamento até a sede do órgão julgador para audiência com 

o relator da causa ou para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento). 

A possibilidade de intervenção de terceiros na qualidade de amici curiae, por 

certo, há de ser destacada como um fator atenuador das citadas desvantagens competitivas a 

que submetidos os litigantes eventuais em disputa com a Administração Pública ou com 

grandes corporações, já que esses terceiros, especializados na área de conhecimento retratada 

no precedente em gestação, poderão oferecer subsídios inéditos aos tribunais em favor dos 

interesses dispersos dos litigantes eventuais, os quais até então não haviam sido apresentados 

à Corte por desconhecimento ou incúria do protagonista do processo individual erigido à 

condição de causa-piloto330. É esperado, ademais, que o amicus curiae, pela sua expertise na 

matéria, disponha de dados ou estudos econômicos ou sistêmicos necessários para 

estabelecer contrapontos aos argumentos metajurídicos ad terrorem muitas vezes utilizados 

                                                           
330 A importância dos amici curiae nos processos sensíveis, paradigmáticos, pode ser extraída, também, ao 

exame da experiência acumulada no direito comparado. Nesse sentido, aponta Bruno Dantas que pesquisadores 

norte-americanos concluíram, em estudo realizado em 1988, que a mera presença do amicus curiae na causa 

era decisiva para a concessão, pela Suprema Corte, do writ of certiorari. (DANTAS, Bruno. Repercussão 

geral..., cit. p. 100-101) 
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pelos grandes players do sistema de Justiça de modo a influenciar o resultado do 

julgamento331.  

É relevante destacar, também, que a admissão como amicus, no recurso 

extraordinário submetido à repercussão geral ou no recurso especial afetado ao regime dos 

repetitivos, de instituições qualificadas por uma representatividade adequada, constitui fator 

de ampliação da legitimação social do precedente em formação, porquanto se veja no 

terceiro admitido ao processo a condição de um verdadeiro representante da sociedade332. 

A participação do amicus curiae no processo selecionado como causa-piloto 

visa, conforme já acentuado, ao aperfeiçoamento da formação do precedente vinculante. 

Bem por isso, não há óbice a que o relator da causa tenha a iniciativa de solicitar a 

intervenção de terceiros reconhecidamente especializados na matéria em exame, ou 

notoriamente habilitados para funcionar como representantes adequados de parcela 

substancial dos interessados no julgamento333. De outra parte, se ao que se visa é ao 

aperfeiçoamento da formação do precedente, não cabe admitir o ingresso na causa de 

terceiro quando o requerimento seja formulado após o julgamento do recurso extraordinário 

de repercussão geral ou do recurso especial repetitivo, hipótese em que não mais se cogita 

de formação do leading case, mas sim de sua aplicação nos casos adstritos334. 

A admissão do amicus curiae no processo submete-se a um juízo de 

representatividade do requerente e conveniência processual a cargo do relator do recurso 

submetido à repercussão geral ou ao regime dos repetitivos. Não há, bem se vê, direito 

subjetivo à intervenção, cujo indeferimento, bem por isso, não é passível de impugnação por 

meio de recurso335. 

                                                           
331 O “amigo da Corte”, bem se vê, não assume as galas de agente imparcial e neutro na disputa, haja vista que 

sua intervenção se dá, quase sempre, para robustecer os argumentos de uma das partes, zelando, pois, ainda 

que reflexamente, pelos seus interesses, em prol de um interesse maior, geral, que lhes é comum. Nesse sentido: 

NUNES, Dierle. Do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. In: WAMBIER, Teresa 

Arruda Alvim et al. (org.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: RT, 2015, vol. 1, 

p. 2321-2342. 
332 BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae..., cit. p. 121-122; YARSHELL, Flávio Luiz. Jurisprudência 

uniforme, estável, íntegra e coerente..., cit. p. 290-292. 
333 Enunciado n. 659 do FPPC, verbis: “O relator do julgamento de casos repetitivos e do incidente de assunção 

de competência tem o dever de zelar pelo equilíbrio do contraditório, por exemplo solicitando a participação, 

na condição de amicus curiae, de pessoas, órgãos ou entidades capazes de sustentar diferentes pontos de vista”. 
334 “Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de 

precedentes obrigatórios, mostra-se (sic) pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados 

pela parte agravante”. (STF, Pleno, RE n. 593.849/MG-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.09.2017, DJe 

03.10.2017). 
335 Nesse sentido, já se decidiu que “a leitura do art. 138 do CPC/2015 não deixa dúvida de que a decisão 

unipessoal que verse sobre a admissibilidade do amicus curiae não é impugnável por agravo interno, seja 
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Embora se reconheça ao terceiro admitido ao processo como amicus curiae 

legitimidade para recorrer da decisão que resolve o incidente de resolução de demandas 

repetitivas (CPC, art. 138, § 3º), não se estende essa faculdade processual quando em exame 

o julgamento de recursos excepcionais submetidos à repercussão geral ou ao regime dos 

recursos repetitivos, pois que o precedente, bem ou mal, já estará formado. Ressalva a lei 

processual, todavia, a legitimidade do amicus para a oposição de embargos declaratórios 

(CPC, art. 138, § 1º), o que se justifica à constatação de que este recurso não visa à reforma 

do julgado, mas sim ao aprimoramento da prestação jurisdicional, constituindo, então, etapa 

suplementar do processo de formação do precedente vinculante.  

 

3.5.2.3 A realização de Audiências Públicas 

 

Ainda com vistas ao aperfeiçoamento da formação de precedentes vinculantes, 

tem-se que o art. 1038, inc. II, do CPC confere ao relator, no âmbito do tribunal superior no 

qual em trâmite o recurso excepcional representativo de controvérsia, a faculdade de fixar 

datas para a realização de audiências públicas, de modo a instruir o julgamento da causa 

paradigmática por meio da colheita de depoimentos de pessoas com experiência e 

conhecimento na matéria objeto do recurso afetado à repercussão geral ou ao regime dos 

recursos repetitivos. 

O art. 1038, inc. II, do CPC não constitui, em verdade, previsão legal inovadora, 

vez que a prerrogativa de realizar audiências públicas já se encontra há muito estabelecida 

na legislação, que a restringia, entretanto, ao âmbito do Supremo Tribunal Federal e quando 

em exame matéria deduzida em ações de controle concentrado de constitucionalidade336. Em 

previsões regimentais, contudo, os tribunais superiores já haviam conferido uma maior 

amplitude ao quanto previsto na lei, estendendo essa faculdade para o julgamento de recursos 

excepcionais, o que representa, em si, uma indisfarçável consequência da aproximação 

                                                           
porque o caput expressamente a coloca como uma decisão irrecorrível, seja porque o § 1º expressamente diz 

que a intervenção não autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração ou 

a interposição de recurso contra decisão que julgar o IRDR” (STJ, Corte Especial, REsp n. 1.696.396/MT-QO, 

Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018). A irrecorribilidade da decisão que indefere a 

admissão do amicus curiae no processo não passou incólume à crítica doutrinária. Nesse sentido: 

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos; OLIVEIRA JÚNIOR, 

Zulmar. Teoria geral do processo: comentários ao CPC de 2015. São Paulo: Forense, 2015. p. 447-448. 
336 Assim, para as ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade, previsão 

contida no art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.868/99; e para as arguições de descumprimento de preceito fundamental, 

norma prevista no art. 6º, § 1º, da Lei n. 9.882/99. 
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paulatina ocorrida entre os regimes jurídicos disciplinadores dos sistemas de controle difuso 

e abstrato de constitucionalidade (“objetivação do recurso extraordinário”)337. A partir do 

novo Código de Processo Civil, de toda sorte, não há mais dúvida quanto à possibilidade de 

utilização das audiências públicas como mecanismo de legitimação e de democratização do 

julgamento tendente à edificação de um precedente de caráter vinculante a partir de um 

recurso extraordinário ou especial representativo de relevante controvérsia jurídica. 

Dado que a lei limitou-se a autorizar a realização de audiências públicas 

previamente à realização do julgamento de recursos submetidos à repercussão geral ou ao 

regime dos repetitivos, coube aos regimentos internos dos tribunais superiores estabelecer 

regras de procedimento para a consecução desses atos. Assim, tem-se que o poder 

convocatório foi conferido, por evidente, ao ministro relator da causa no âmbito do 

respectivo tribunal, sem embargo da outorga de idêntica prerrogativa ao presidente da Corte, 

sob o pressuposto de a matéria encontrar-se em discussão no tribunal338; a presidência da 

audiência pública competirá ao ministro que a tenha convocado, a quem caberá, também, 

selecionar as pessoas que serão ouvidas, divulgar a lista dos habilitados e determinar a ordem 

dos trabalhos, além do tempo de que disporá cada um dos manifestantes, garantindo-se a 

participação de pessoas ou de entidades que defendam diferentes opiniões relativas à matéria 

objeto da audiência339; os participantes deverão limitar-se à exposição da matéria submetida 

ao debate e, concluído o ato, cuja publicidade se potencializa pela sua divulgação pelos 

canais de rádio e televisão mantidos pelo Poder Judiciário, os trabalhos da audiência serão 

registrados e juntados aos autos do processo, disponibilizando-se o conteúdo no sítio 

eletrônico do tribunal340. 

A primeira audiência pública realizada pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu 

em 20.04.2007, tendo sido convocada pelo Min. Ayres Britto, relator da ADI n. 3.510/DF, 

na qual eram impugnados dispositivos da Lei de Biossegurança (Lei n. 11.105/2005). Desde 

então, outras trinta audiências públicas foram convocadas e realizadas por integrantes do 

STF, das quais apenas oito referem-se a recursos extraordinários submetidos à repercussão 

geral da matéria341. O comparativo entre o total de recursos extraordinários submetidos à 

                                                           
337 Sobre o tema, q.v. nota n. 271, supra. 
338 RISTF, arts. 13, inc. XVII e 21, inc. XVII, ambos incluídos pela Emenda Regimental n. 29, de 18.02.2009; 

RISTJ, art. 185, inc. I, na redação conferida pela Emenda Regimental n. 22, de 16.03.2016. 
339 RISTF, art. 154, parágrafo único, incs. I a III; RISTJ, art. 186, §§ 3º e 4º, incs. I a III. 
340 RISTF, art. 154, parágrafo único, incs. IV a IV; RISTJ, art. 186, §§ 3º e 4º, incs. IV e V. 
341 A saber: Audiência Pública n. 28, designada pelo Min. Roberto Barroso, relator do RE n. 1.238.853/RJ, no 

qual se discute a constitucionalidade da candidatura avulsa ou sem filiação partidária; Audiência Pública n. 22, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11105.htm
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repercussão geral e o número de audiências públicas convocadas pelo STF para a instrução 

dessa modalidade de recurso revela que o tribunal tem sido extremamente parcimonioso na 

utilização desse mecanismo de aperfeiçoamento da formação de precedentes vinculantes, 

reservando-o para hard cases em que haja considerável cizânia na sociedade civil (audiência 

como instrumento de legitimação social da decisão) ou induvidosa correlação com áreas do 

conhecimento humano que transcendem o Direito (audiência como elemento de efetiva 

instrução da causa em julgamento). No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, registra-se 

fenômeno ainda mais acentuado, sendo raras as convocações de audiências públicas para a 

instrução de recursos especiais repetitivos342. 

 

3.5.3 Mecanismos Institucionais 

 

                                                           
designada pelo Min. Dias Toffoli, relator do RE n. 1.010.606/RJ, no qual em discussão controvérsia relativa 

ao direito ao esquecimento na esfera civil, em especial quando invocado pela própria vítima ou por seus 

familiares; Audiência Pública n. 20, designada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do RE n. 973.837/MG, no 

qual em jogo a constitucionalidade do armazenamento de perfis genéticos de condenados por crimes violentos 

ou hediondos; Audiência Pública n. 16, designada pelo Min. Dias Toffoli, relator do RE n. 581.488/RS, no 

qual em discussão a diferença de classe de internamento hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS); 

Audiência Pública n. 11, designada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do RE n. 641.320/RS, no qual se analisa 

a possibilidade do cumprimento de pena em regime menos gravoso quando o Estado não dispuser, no sistema 

penitenciário, de vaga no regime indicado na condenação; Audiência Pública n. 10, designada pelo Min. Luiz 

Fux, relator do RE n. 586.224/SP, no qual em discussão a controvérsia sobre a queima da palha da cana-de-

açúcar; Audiência Pública n. 9, designada pelo Min. Dias Toffoli, relator do RE n. 627.189/SP, no qual são 

discutidas as consequências da radiação eletromagnética para a saúde e os efeitos da redução do campo 

eletromagnético sobre o fornecimento de energia; Audiência Pública n. 5, designada pelo Min. Ricardo 

Lewandowski, relator do RE n. 597.285/RS, no qual em discussão a constitucionalidade das políticas de ação 

afirmativa de acesso ao ensino superior.  
342 Assim no REsp n. 1.419.697/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no qual em discussão a natureza 

dos sistemas de scoring e a possibilidade de violação a princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor 

capaz de gerar indenização por dano moral (Tema 710); no REsp n. 1.483.620/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, que versava sobre a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez 

do seguro DPVAT (Tema 898); no REsp n. 1.435.837/RS, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, em que se discutia o 

regulamento aplicável a participante de plano de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal 

inicial de benefício complementar (Tema 907); no REsp n. 951.894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, no 

qual em discussão a existência de capitalização de juros nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação 

(Tema 909, posteriormente desafetado do regime dos repetitivos); no REsp n. 1.551.951/SP, Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino, no qual se abordava a legitimidade passiva da incorporadora (promitente vendedora) 

para responder pela restituição da comissão de corretagem e da taxa de serviço de assessoria técnico-imobiliária 

(SATI), sob o fundamento da abusividade da transferência desses encargos ao consumidor (Tema 939); no 

REsp n. 1.635.428/SC, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, afetado para a definição da possibilidade ou não de 

cumulação de indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento por atraso 

na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda (Tema 970); e no REsp 

n. 1.715.798/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no qual em exame controvérsia relativa à validade de 

cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, além da definição do ônus 

da prova da base atuarial desse reajuste (Tema 1016). 
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O regime jurídico de formação e aplicação de precedentes vinculantes 

consolidado pelo advento do Código de Processo Civil de 2015 representou grande estímulo 

ao aperfeiçoamento institucional do Poder Judiciário, o que se deu por meio da criação de 

órgãos administrativos vocacionados ora à gestão dos acervos processuais adstritos a causas 

selecionadas como representativas de controvérsia, ora à gestão da informação relativa a 

esses mesmos acervos, ora ainda à própria identificação de questões jurídicas repetitivas 

carentes de uniformização pelos tribunais superiores. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como órgão central de controle da 

atuação administrativa do Poder Judiciário (Constituição Federal, art. 103-B, § 4º), assumiu 

papel preponderante na formulação da política pública nacional de gestão eficiente de 

processos atingidos pela afetação de determinado recurso extraordinário ou especial ao 

regime jurídico da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. Assim é que, logo após o 

início da vigência do CPC/2015, deu-se a edição da Resolução CNJ n. 235, de 13.07.2016, 

por meio da qual foram instituídos os Núcleos de Gerenciamento de Precedentes (Nugeps) 

e as Comissões Gestoras de Precedentes, órgãos a serem criados no âmbito de todos os 

tribunais, salvo no Supremo Tribunal Federal, sobre o qual o CNJ não possui ascendência 

administrativa343. 

A imposição pelo CNJ da criação desses órgãos gestores de acervos e 

informações processuais, em um autêntico método top down, fez-se necessária para o efetivo 

funcionamento da política pública idealizada pelo conselho, sob pena de não se viabilizar a 

consecução da esperada uniformidade e eficiência na gestão dos processos suspensos à 

espera da formação do precedente vinculante.  

É imperioso destacar, porém, que a atuação institucional do Poder Judiciário não 

ficou restrita à criação desses órgãos a partir da tomada de decisão a cargo do órgão central 

na hierarquia judiciária. Progressivamente, e por iniciativa de órgãos judiciários da base da 

estrutura piramidal do Judiciário, deu-se o estabelecimento de órgãos vocacionados a influir 

na atuação dos tribunais superiores, seja pela exposição de controvérsias repetitivas 

carecedoras de solução sob o regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, seja 

pela explicitação de lacunas ou divergências jurisprudenciais latentes, ambas a merecer a 

                                                           
343 Nada obstante o Supremo Tribunal Federal não esteja submetido aos comandos emanados do Conselho 

Nacional de Justiça, vale destacar que o próprio STF revelou-se convencido acerca da importância e da 

relevância da política pública iniciada pelo CNJ por meio da Resolução n. 235/2016, tanto que vem de criar o 

seu próprio Nugep, por meio do Ato Regulamentar da Presidência n. 23, de 30.09.2020, vinculando o órgão à 

Secretaria de Gestão de Precedentes da Corte, esta, em si, também um novo órgão no seio da estrutura 

organizacional do STF. 
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atuação construtiva ou uniformizadora dos tribunais de superposição. Esses órgãos 

vocacionados ao aperfeiçoamento do sistema de formação de precedentes vinculantes, 

denominados Centros de Inteligência, foram assimilados pela alta administração judiciária, 

passando a compor a estrutura administrativa formal do Poder Judiciário pelo mérito 

reconhecido em sua criação. Cumpre analisá-los de maneira pormenorizada. 

 

3.5.3.1 Os Núcleos de Gerenciamento de Precedentes 

 

Instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da já citada Resolução 

CNJ n. 235/2016, os Núcleos de Gerenciamento de Precedentes (Nugeps) constituem órgãos 

administrativos presentes em todos os tribunais superiores, bem como nos tribunais de 

apelação que compõem a Justiça Federal, Estadual e a do Trabalho344.  

Destinam-se os Nugeps ao gerenciamento de processos suspensos, que veiculem 

questões jurídicas afetadas ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, mas 

que estejam, ainda, pendentes de solução pelos tribunais superiores. Dado, porém, que a 

suspensão de processos pode ocorrer também por força de outros institutos processuais 

destinados à uniformização jurisprudencial, destinam-se os Nugeps, ainda, ao gerenciamento 

dos processos atrelados a Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) ou a 

Incidentes de Assunção de Competência (IACs) no âmbito do respectivo tribunal. 

O gerenciamento desses processos, a cargo dos Nugeps, se faz por meio da 

identificação, catalogação, separação física e armazenamento dos casos que estejam adstritos 

a recursos repetitivos pendentes de julgamento (juízo de adstrição na vertente da vinculação), 

os quais, sobrestados, permanecem sob a gestão de tal núcleo especializado, que os restituirá 

à conclusão para decisão (juízo de adstrição pela vertente da conformidade) tão logo 

implementadas as condições para tanto, notadamente a partir do julgamento do recurso-

piloto que deu origem ao tema afetado ao regime jurídico de formação de precedentes.  

                                                           
344 Examinando a estrutura dos tribunais de maior porte em cada um dos segmentos do Poder Judiciário citados, 

colhe-se que, por meio do Provimento CSM n. 2.384, de 06.10.2016, o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo promoveu a criação de 5 (cinco) Nugeps autônomos, cada qual vinculado à Presidência, à Vice-

Presidência, à Seção de Direito Criminal, à Seção de Direito Privado e à Seção de Direito Público da Corte 

paulista. No Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP/MS), por sua vez, por meio da Resolução Conjunta 

PRES/VIPR n. 1, de 24.11.2016, deu-se a criação de um único Nugep, vinculado à Vice-Presidência dessa 

Corte Federal. Vincula-se à Vice-Presidência Judicial o único Nugep do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região (SP), criado por meio do Ato GP n. 36, de 10.11.2016 [revogado pelo Ato GP n. 01, de 07.01.2021, 

este último alterado pelo Ato GP n. 12, de 04.03.2021, ampliando as atribuições do Nugep para compreender 

também o monitoramento de ações coletivas, conferindo ao órgão nova denominação (“Nugepnac”) mas sem 

alterar sua vinculação à Vice-Presidência Judicial do tribunal]. 
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Compete aos Nugeps, ademais, a gestão das informações processuais 

relacionadas aos casos mantidos sob sua custódia, alimentando os sistemas eletrônicos dos 

tribunais de modo a conferir ampla publicidade quanto ao sobrestamento do caso concreto 

em decorrência da adstrição dele a recurso repetitivo ou de repercussão geral pendente de 

julgamento, sem prejuízo da compilação de informações relativas ao quantitativo total de 

casos sobrestados em determinado tribunal, discriminando-se, sempre que possível, por 

órgão judiciário de primeiro ou segundo grau de jurisdição. 

Ainda no tocante à gestão da informação, é relevante destacar que os Nugeps 

subsidiam o Conselho Nacional de Justiça com as informações relativas às demandas 

suspensas por força de recursos de repercussão geral, recursos repetitivos, IRDRs e IACs. 

Os dados coletados pelos Nugeps no âmbito estadual ou regional são compilados pelo CNJ 

por meio de periódica alimentação do Banco Nacional de Demandas Repetitivas e 

Precedentes Obrigatórios (BNPR), também este criado quando da edição da Resolução CNJ 

n. 235/2016. A partir dos dados compilados pelo CNJ no BNPR, confere-se ampla 

publicidade à sociedade em geral, e à comunidade jurídica em particular, acerca dos dados 

quantitativos e qualitativos que permeiam o regime jurídico brasileiro de julgamento de 

demandas repetitivas345, fomentando pesquisas em âmbito acadêmico e auxiliando o Poder 

Judiciário na elaboração de políticas públicas que visem à diminuição da litigiosidade e do 

congestionamento dos órgãos jurisdicionais. 

A atividade cometida aos Nugeps, percebe-se, revela grande importância para o 

aperfeiçoamento do sistema de formação de precedentes vinculativos por conferir aos 

                                                           
345 Por meio do mais recente Relatório do Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes 

Obrigatórios emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, relativo ao ano de 2018, afere-se que o Supremo 

Tribunal Federal já havia afetado, até janeiro daquele ano, 974 temas de repercussão geral, dos quais 670 já 

haviam sido julgados, com 315 decisões pela inexistência de repercussão geral e 355 decisões de mérito 

proferidas. No Superior Tribunal de Justiça, havia 800 temas afetados ao regime dos recursos repetitivos, dos 

quais 733 já haviam sido objeto de decisão de mérito. Afere-se, ainda, que até janeiro de 2018 haviam sido 

instaurados 164 IRDRs e 41 IACs nos tribunais de todo o País, a maior parte deles em curso perante os 

Tribunais de Justiça dos Estados (130 IRDRs e 24 IACs), com destaque para os Tribunais de Justiça de Minas 

Gerais (33 IRDRs), Santa Catarina (15 IRDRs), São Paulo (14 IRDRs), Distrito Federal e Territórios (9 

IRDRs), Espírito Santo (9 IRDRs) e Paraná (9 IRDRs). No âmbito da Justiça Federal, até janeiro de 2018 havia 

11 IRDRs e 1 IAC instaurados, com destaque para a atuação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com 

jurisdição sobre os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná (9 IRDRs). O número total de casos 

sobrestados vinculados aos temas de repercussão geral, recursos repetitivos, IRDRs e IACs era de 2.133.045 

processos em todo o País (2,5% do total de processos pendentes de julgamento no Poder Judiciário), com 

destaque para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (536.241) e para o Tribunal Regional Federal da 

3ª Região, com jurisdição sobre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (506.541). (BRASIL. Conselho 

Nacional de Justiça. Relatório do Banco Nacional de Dados de Demandas Repetitivas e Precedentes 

Obrigatórios. Brasília, 2018. Disponível em https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/conteudo/arquivo/2018/02/03a6c043d7b9946768ac79a7a94309af.pdf. Acesso em 10 mai. 

2021). 
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tribunais – em especial, para os de superposição – o conhecimento do número real de casos 

concretos suspensos nas instâncias ordinárias no aguardo da definição de determinada tese 

jurídica afetada ao regime dos recursos repetitivos, o que pode auxiliar na definição dos 

casos que estejam a merecer atenção prioritária, em nome da eficiência da prestação 

jurisdicional. Pode-se dizer, portanto, que os Nugeps condensam dados e informações que 

influenciarão na construção da agenda institucional dos tribunais superiores e, por 

consequência, na cronologia de formação dos precedentes vinculantes. 

De modo a assegurar o adequado desempenho dos Nugeps existentes em cada 

tribunal, determinou o CNJ que tais núcleos sejam constituídos por, no mínimo, quatro 

servidores públicos, os quais devem ser, em sua maioria, graduados em Direito. Aos 

tribunais com expressivo número de processos em tramitação é assegurada, também, a 

possibilidade de designar magistrados para compor o respectivo Nugep, de modo a participar 

da organização interna do núcleo e colaborar na orientação dos servidores quanto às 

melhores técnicas de gestão e movimentação do acervo de demandas enquanto mantidas sob 

a tutela de tal órgão. 

 

3.5.3.2 As Comissões Gestoras de Precedentes 

 

A criação dos Nugeps pelo Conselho Nacional de Justiça, nos moldes acima 

detalhados, teve por escopo conferir maior organização e eficiência à gestão dos acervos 

processuais adstritos a recursos repetitivos e à gestão da informação relativa a tais demandas.  

Buscando-se, de outra parte, uma melhor acomodação institucional das 

atividades jungidas aos Nugeps, a Resolução CNJ n. 235/2016 também estabeleceu a 

criação, no âmbito de cada tribunal, de uma Comissão Gestora de Precedentes, concebida 

para supervisionar as atividades administrativas cometidas aos Nugeps. 

Afirma-se que o escopo das citadas comissões tem caráter eminentemente 

institucional ao exame dos critérios definidores de sua composição. Com efeito, segundo 

determinação do CNJ, as Comissões Gestoras de Precedentes devem ser compostas por 

ministros ou desembargadores – conforme se cuide de tribunais superiores ou tribunais 

estaduais e regionais –, devendo ser observada, nas indicações dos componentes, a 

organização interna de cada corte, a fim de que todas as seções, turmas, ou câmaras, 
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especializadas por matéria, estejam representadas na comissão346. Com isso, busca-se 

facilitar a assimilação interna corporis, em cada tribunal, das providências administrativo-

organizacionais oriundas dos Nugeps, máxime à constatação de que, não raro, tais 

providências podem levar a questionamentos quanto aos dados estatísticos compilados, ou 

mesmo ao retorno de processos já julgados para os órgãos fracionários dos tribunais (seções, 

turmas ou câmaras), com vistas a eventual retratação, ferindo-se, ocasionalmente, 

suscetibilidades. Canaliza-se, assim, para a Comissão, eventuais dúvidas, sugestões ou 

divergências quanto ao modus operandi adotado pelo Nugep no âmbito do respectivo 

tribunal. 

Ante a percepção – intui-se – de uma certa inação por parte de algumas 

Comissões Gestoras de Precedentes no âmbito dos tribunais superiores, estaduais ou 

regionais, decidiu o Conselho Nacional de Justiça, mais recentemente347, impor que tais 

órgãos reúnam-se, ao menos, semestralmente, para definição e acompanhamento das 

medidas necessárias à gestão dos dados e do acervo de processos sobrestados em decorrência 

da repercussão geral, dos casos repetitivos e dos IRDRs ou IACs no respectivo tribunal. 

Além disso, na medida em que a boa gestão dos processos sobrestados e dos dados a eles 

relativos interessa, por evidente, às partes litigantes, em abono à transparência e à 

cooperação institucional os tribunais foram autorizados a convidar representantes da Ordem 

dos Advogados do Brasil e do Ministério Público para acompanhar as reuniões periódicas 

do órgão. 

As deliberações do Conselho Nacional de Justiça não se aplicam ao Supremo 

Tribunal Federal, razão pela qual não há, até aqui, comissão gestora de precedentes no 

âmbito do STF348.  

                                                           
346 Nos termos do art. 2º, § 5º, do Provimento CSM n. 2384, de 06.10.2016, vê-se que a Comissão Gestora de 

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é composta pelo Presidente do Tribunal, pelo Vice-

Presidente, e pelos Presidentes das Seções Especializadas da Corte (Criminal, Direito Privado e Direito 

Público). Pelo artigo 8º da Resolução Conjunta PRES/VIPR n. 1, de 24.11.2016, tem-se que a Comissão 

Gestora de Precedentes do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP/MS) é composta pelo Vice-Presidente 

dessa Corte Federal, pelo Desembargador Federal Coordenador dos Juizados Especiais Federais e Turmas 

Recursais, e por Desembargadores Federais integrantes de cada uma das quatro Seções Especializadas do 

Tribunal. A Comissão Gestora de Precedentes do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) foi 

instituída por meio do Ato GP n. 55, de 18.11.2019, sendo composta pelo Vice-Presidente Judicial do Tribunal 

e pelos membros da Comissão Interna de Uniformização da Jurisprudência. O citado ato administrativo foi 

revogado pelo Ato GP n. 01, de 07.01.2021, este último alterado pelo Ato GP n. 12, de 04.03.2021, mas a 

composição da comissão foi mantida, quanto aos membros do tribunal, nos termos em que estabelecida pelo 

ato revogado. 
347 Determinação constante da Resolução CNJ n. 286, de 25.06.2019. 
348 Em que pese a inexistência de comissão de precedentes composta por ministros do STF, cabe frisar a recente 

criação de uma Secretaria de Gestão de Precedentes no STF, por meio do Ato Regulamentar da Presidência n. 
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Dentre todas as comissões criadas a partir da determinação do CNJ, destaca-se, 

pela posição hierárquica da Corte, a Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça, incorporada à organização interna deste tribunal a partir da Emenda Regimental 

n. 26, de 13.12.2016 (art. 40, inc. V)349.  

Além da supervisão dos trabalhos do Nugep do próprio STJ, compete a tal 

comissão atuar em conjunto com o CNJ, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de 

Justiça com vistas a identificar as matérias com potencial de multiplicidade ou com relevante 

questão de direito, de grande repercussão social, aptas a serem submetidas ao STJ sob a 

sistemática dos recursos repetitivos ou da assunção de competência. A Comissão do STJ 

expede, também, orientações gerais aos Nugeps dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais 

Regionais Federais, bem como às respectivas Comissões Gestoras de Precedentes, de modo 

a propiciar a padronização, nas instâncias ordinárias, de procedimentos quanto a temas 

afetados pelo STJ ao regime dos recursos repetitivos ou a questões de direito objeto de 

definição por meio de incidente de assunção de competência em curso naquele tribunal 

superior. A Comissão Gestora de Precedentes do STJ atua, ainda, em caráter institucional, 

por meio da visita de seus representantes a diversos tribunais do país, bem como por meio 

da organização de Encontros Nacionais de Precedentes Qualificados350, nos quais os 

Ministros oferecem palestras e discutem questões práticas relativas ao processamento de 

feitos adstritos ao regime dos repetitivos. 

Ao Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ atribuiu-se, ainda, a 

incumbência de despachar, antes da distribuição, nos recursos especiais selecionados pelos 

tribunais federais ou estaduais como representativos de controvérsia e, nessa qualidade, 

remetidos ao STJ para afetação ao regime dos recursos repetitivos.  

                                                           
23, de 30.09.2020, competindo àquele órgão “desenvolver as atividades de recebimento, classificação e triagem 

dos recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravo, de ampla e específica publicidade dos 

precedentes vinculantes e da jurisprudência da Corte e de integração administrativa com os gabinetes, 

secretarias, assessorias, tribunais e juízos diretamente vinculados ao STF e com os agentes responsáveis pelas 

funções essenciais à justiça.” (art. 16-A) (BRASIL. Secretaria da Presidência do Supremo Tribunal Federal. 

Ato Regulamentar 23/2020. Disponível em 

http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/ATOREGULAMENTAR023-2020.PDF. Acesso em 4 jun. 2021.) 
349 Nos termos da Portaria n. 299, de 19.07.2017, da Presidência do STJ, tem-se que a Comissão Gestora de 

Precedentes daquele tribunal superior é composta pelos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino (representante 

da Segunda Seção), que a preside; Assusete Magalhães (representante da Primeira Seção); Rogério Schietti 

Cruz (representante da Terceira Seção); e Moura Ribeiro (suplente). 
350 O I Encontro Nacional sobre Precedentes Qualificados ocorreu em Brasília, nos dias 17 e 18 de junho de 

2019. O II Encontro ocorreu no dia 17 de junho de 2020, por meio de plataforma on line em razão das medidas 

de distanciamento social decorrentes da pandemia de Covid-19. 

http://www.stf.jus.br/ARQUIVO/NORMA/ATOREGULAMENTAR023-2020.PDF
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No referido despacho, o Ministro Presidente da Comissão atua como órgão 

administrativo, sem qualquer poder jurisdicional. Limita-se, então, à análise do 

preenchimento, pelo recurso especial destacado na origem, dos requisitos essenciais à 

afetação do caso ao regime jurídico dos recursos repetitivos, em especial no que toca à 

existência de questão de direito infraconstitucional a ser dirimida e ao potencial de 

repetibilidade da controvérsia em exame. O despacho, de todo modo, não ostenta qualquer 

conteúdo decisório, e não vincula o Ministro que venha a ser sorteado relator para o caso351. 

Vale o despacho, portanto, como manifestação persuasiva, emanada de órgão administrativo 

especializado na análise de recursos especiais sob a vertente da aptidão que ostentem para a 

afetação ao regime especial de julgamento dos artigos 1036 a 1041 do CPC. A 

irrecorribilidade de tal despacho, percebe-se, é manifesta. 

 

3.5.3.3 Os Centros de Inteligência do Poder Judiciário  

 

Os denominados centros de inteligência do Poder Judiciário correspondem a 

órgãos administrativos compostos por magistrados e servidores, vocacionados para o estudo 

das demandas repetitivas, estratégicas ou de massa, bem como para o apontamento de 

soluções apropriadas para elas de acordo com as especificidades que apresentem. 

Tanto o estudo quanto as soluções idealizadas são condensados em Notas 

Técnicas352 (NTs), submetidas a votação e aprovação colegiada, as quais são encaminhadas 

                                                           
351 Por todos, confira-se trecho do despacho do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ lançado 

no REsp n. 1.870.771/SP, em 14.05.2020: “(...) Esclareço, contudo, que a presente identificação de 

multiplicidade recursal visa, dentro das competências regimentais da Comissão Gestora de Precedentes, 

complementar o importante trabalho de seleção de recursos representativos da controvérsia, executado pelos 

presidentes e vice-presidentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, não vinculando, de forma 

alguma, o relator sorteado, que é o competente para analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade 

do recurso e a sua conveniência de submeter a questão ao Plenário Virtual para possível afetação da matéria 

ao rito dos repetitivos”. 
352 O emprego da expressão Nota Técnica para representar os estudos e proposições a cargo dos centros de 

inteligência encontra-se, na atualidade, consagrado pelo uso e incorporado aos atos administrativos que 

elevaram esses centros à condição de órgãos formais da estrutura judiciária. Merece ser lembrada, porém, a 

razão de ser dessa terminologia, sintetizada por um de seus idealizadores no seguinte excerto, verbis: “Os 

centros judiciais de inteligência não substituem a jurisdição e nela não podem interferir. Exatamente por isso, 

o discurso empregado precisa ser muito cuidadoso, a fim de que reflita precisamente o propósito do modelo de 

governança judicial em rede, fundamentado essencialmente no diálogo. (...) Por essa razão, ainda na então 

Comissão Judicial de Prevenção de Demandas da SJ/RN, ao elegermos a terminologia do produto final do 

estudo de determinado tema, optamos por denominá-lo de “nota técnica”, a fim de deixar bastante claro que 

aquele trabalho não substituía a sentença ou a decisão judicial e muito menos usurpava a jurisdição. O objetivo 

da nota técnica é documentar a análise sistêmica realizada pelos centros judiciais de inteligência acerca de 

determinado tema e permitir sua circulação para fins de divulgação e aderência”. (CLEMENTINO, Marco 

Bruno Miranda. Supervisão de aderência nos centros de inteligência. Estratégias de prevenção de conflitos, 

monitoramento e gestão de demandas e precedentes. Série CEJ. Notas técnicas e ações do Centro Nacional de 
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aos órgãos judiciários ou administrativos competentes para conferir concretude à solução 

proposta, caso considerada viável e pertinente pelo destinatário da nota. Tais notas técnicas, 

embora emitidas por membros do Poder Judiciário, não possuem qualquer conteúdo 

jurisdicional, valendo como recomendação ao destinatário chancelada por parecer técnico-

administrativo preparado pelo centro de inteligência. A recomendação exsurgida das notas 

técnicas, portanto, possui força meramente persuasiva, não vinculando de qualquer forma os 

seus destinatários.  

Os centros de inteligência ecoam experiência prática bem sucedida e o espírito 

inovador de juízes federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que, estimulados 

por um contexto de litigância massiva e arrocho orçamentário, ousaram organizar uma 

Comissão Judicial de Prevenção de Demandas353. A partir de tal bem-sucedido experimento 

local, deu-se a incorporação do modelo dos centros de inteligência em toda a Justiça Federal, 

por meio de ato a cargo do Conselho da Justiça Federal (CJF)354. 

No plano nacional, vale destacar o pioneirismo do Centro Nacional de 

Inteligência da Justiça Federal, que corresponde ao órgão central na estrutura administrativa 

criada pelo CJF, ao qual se reportam os Centros Locais de Inteligência, instituídos em cada 

uma das Seções Judiciárias355. O arranjo institucional obedece à lógica bottom-up356, por 

meio da qual as dificuldades enfrentadas na base da hierarquia judiciária, ou seja, nos órgãos 

jurisdicionais de primeiro grau de jurisdição, são canalizadas para o Centro Local de 

Inteligência da Seção Judiciária, que, por sua vez, municia o Centro Nacional de Inteligência 

                                                           
Inteligência da Justiça Federal. vol. 2. Brasília: Centro de Estudos Judiciários, 2019. p. 57. Disponível em 

https://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/NUBI/clisp/Notas_tecnicas_do_CNIJF_-_vol_2.pdf. 

Acesso em 27 mai. 2021). 
353 Para maior detalhamento acerca da exitosa experiência potiguar, q.v. CLEMENTINO, Marco Bruno 

Miranda. Supervisão de aderência nos centros de inteligência..., cit. p. 49-51. 
354 A criação dos Centros de Inteligência da Justiça Federal ocorreu por ato administrativo monocrático do 

Corregedor-Geral da Justiça Federal (Portaria CJF/POR n. 369, de 19.09.2017). Posteriormente, a iniciativa 

foi ratificada pelo Conselho da Justiça Federal por meio da edição da Resolução CJF n. 499, de 01.10.2018. 
355 Resolução CJF n. 499/2018, art. 10. 
356 “A abertura normativa que permite a existência desta verdadeira ‘força-tarefa’ permanente de juízes a 

monitorar precedentes, propondo alterações de entendimento e, ainda, apresentando o ‘feedback’ de falhas na 

aplicação destes, é uma concretização da ideia de que a deliberação das cortes pode ser um processo em que 

se erige uma cadeira de deliberação, abastecida por ‘inputs’ advindos da base do sistema de justiça, numa 

espécie de interação de baixo para cima (bottom up)”. (ALVES, Clara da Mota Santos Pimenta. Centro 

Nacional de Inteligência e uma abordagem bottom-up para a política de gerenciamento de precedentes. 

Estratégias de prevenção de conflitos, monitoramento e gestão de demandas e precedentes. Série CEJ. Notas 

técnicas e ações do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. vol. 2. Brasília: Centro de Estudos 

Judiciários, 2019. p. 26. Disponível em 

https://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/NUBI/clisp/Notas_tecnicas_do_CNIJF_-_vol_2.pdf. 

Acesso em 27 mai. 2021). 

https://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/NUBI/clisp/Notas_tecnicas_do_CNIJF_-_vol_2.pdf
https://www.jfsp.jus.br/documentos/administrativo/NUBI/clisp/Notas_tecnicas_do_CNIJF_-_vol_2.pdf
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(CIn) com as informações obtidas em seu âmbito e, sempre que possível, também no âmbito 

das demais Seções Judiciárias do país, por intermédio dos Centros Locais homólogos. 

Coletam-se, então, informações, preparam-se estudos e se realizam análises de abrangência 

nacional, partindo-se das experiências locais, o que redunda em soluções homogêneas aptas 

a serem aplicadas de forma generalizada. 

Para o bom desempenho de sua missão institucional, o Centro Nacional de 

Inteligência da Justiça Federal foi subdivido em dois grupos, denominados “Grupo 

Decisório”357 e “Grupo Operacional”358. Ao Grupo Decisório compete fixar as diretrizes de 

trabalho do Centro Nacional e deliberar pela aprovação ou rejeição das notas técnicas que 

lhe são encaminhadas pelo Grupo Operacional, por iniciativa própria ou por provocação dos 

Centros Locais. Aprovada a nota técnica, compete ainda ao Grupo Operacional supervisionar 

a “aderência das notas”, ou seja, conferir se as soluções preconizadas foram efetivamente 

implantadas e, se o caso, se os resultados foram os esperados. A supervisão da aderência das 

notas pelo Grupo Operacional municia o Grupo Decisório com informações que permitem 

avaliar a necessidade de desenvolvimento de estratégias complementares ou alternativas 

para o enfrentamento da dificuldade retratada na nota técnica aprovada pelo órgão. 

Dentre as atribuições conferidas ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça 

Federal, destaca-se o monitoramento das demandas judiciais, por iniciativa própria ou por 

meio de relatórios elaborados pelos centros locais das Seções Judiciárias, de modo a 

identificar com máxima brevidade as demandas repetitivas em tramitação perante a Justiça 

Federal, analisando as possíveis causas de tal litigiosidade e encaminhando as soluções 

pertinentes para o enfrentamento dessas demandas.  

Como já afirmado, o estudo acerca das causas da litigiosidade repetitiva e as 

alternativas idealizadas para o seu enfrentamento serão formalizados em notas técnicas, que 

veicularão, então, as soluções havidas como mais adequadas ao tratamento da matéria. As 

soluções variam quer se esteja a cuidar das demandas repetitivas já ajuizadas ou de 

                                                           
357 São integrantes do Grupo Decisório: o Ministro do STJ Diretor do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), que 

o preside; um Ministro do STJ representante da Comissão Gestora de Precedentes daquele Tribunal; além dos 

cinco Desembargadores Federais presidentes das Comissões Gestoras de Precedentes existentes em cada um 

dos cinco Tribunais Regionais Federais do país (Resolução CJF n. 499/2018, art. 4º). 
358 São integrantes do Grupo Operacional: cinco magistrados federais, indicados por cada um dos TRFs entre 

aqueles com experiência em gestão de demandas repetitivas ou conciliação; cinco outros juízes federais, 

indicados por cada TRF como coordenadores dos respectivos Nugeps; um juiz federal indicado pelo Ministro 

do STJ Presidente da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU); um juiz 

federal representante da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe); e, finalmente, o assessor-chefe do 

Nugep do Superior Tribunal de Justiça e um servidor responsável pelo Nugep de cada TRF (Resolução CJF n. 

499/2018, art. 5º). 
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mecanismos para prevenção de novos litígios: com relação às primeiras, tem-se que é dado 

ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal emitir nota técnica sugerindo aos 

tribunais federais a adoção de respostas não-adjudicatórias às causas em curso (conciliação 

ou mediação), sem prejuízo de se lhes poder recomendar a construção de procedimentos 

especiais para a obtenção de celeridade na condução desses processos (mutirões de 

julgamento, aperfeiçoamento de rotinas cartorárias etc.); com relação à prevenção de litígios 

futuros, destaca-se a possibilidade de a nota técnica corporificar sugestão de 

aperfeiçoamento da legislação sobre a controvérsia, quando, então, a nota terá por 

destinatário órgão da administração pública federal direta, ente autárquico ou fundacional359. 

Não se descarta, ainda, a possibilidade de a nota técnica ter por destinatários pessoas 

jurídicas de direito privado, tais como concessionárias de serviço público federal, ou ainda 

o próprio Congresso Nacional, sempre que a nota tenha por escopo fornecer subsídios para 

a aprovação de projeto de lei em tramitação pelas casas legislativas e que se destine à 

prevenção de litígios de massa por meio de aperfeiçoamento do marco legal regulatório de 

atividade econômica ou serviço público. 

Para os fins deste estudo, é de rigor destacar que o Centro Nacional de 

Inteligência da Justiça Federal tem tido crescente participação no que toca ao processo de 

formação e aperfeiçoamento dos precedentes oriundos dos tribunais superiores. Com efeito, 

a partir da compilação de dados reveladores do impacto numérico (quantidade de processos 

ajuizados ou suspensos, ou de pessoas atingidas) ou do impacto econômico-financeiro 

relacionado a determinada controvérsia em tramitação pelas instâncias ordinárias do Poder 

Judiciário, é dado ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal emitir nota técnica 

para concitar os Tribunais Regionais Federais a atentar para a existência de relevante questão 

de direito potencialmente veiculada em recurso especial ou extraordinário, e que esteja, 

portanto, a merecer admissão para os tribunais superiores para julgamento sob o regime 

jurídico dos recursos repetitivos ou da repercussão geral da matéria360. É permitido, ainda, 

ao Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, provocar o Superior Tribunal de 

Justiça com vistas à reavaliação de entendimento firmado em recurso repetitivo de sua lavra, 

                                                           
359 Assim a Nota Técnica CIn n. 27/2020, que, versando sobre comprovação de atividade rural para fins de 

aposentadoria, tinha por destinatário o INSS, a fim de que a autarquia previdenciária fosse estimulada a editar 

ato normativo interno tendente à assimilação da jurisprudência pacífica do STJ edificada sobre a matéria. 
360 Nesse sentido, vide a Nota Técnica CIn n. 04/2017, com sugestão de seleção e afetação ao regime dos 

repetitivos de recursos especiais interpostos em ações previdenciárias cujo objeto fosse a validade, para fins de 

concessão de benefício, do cômputo de tempo de contribuição realizada após o ajuizamento da ação 

(“reafirmação da DER”). 



237 

 

sempre que os fatos e dados apresentados indiquem para a superação do precedente 

(overruling)361. Confere-se ao Centro, por fim, a possibilidade de indicar ao Superior 

Tribunal de Justiça e aos tribunais federais situações fáticas ou jurídicas verificadas em 

processos em tramitação e que estejam dificultando a aplicação do entendimento firmado 

em precedentes qualificados, o que pode ensejar, então, revisitação do tema pelo tribunal 

competente, de modo a aclarar o alcance do precedente preestabelecido362. 

O reconhecimento do papel desenvolvido pelos centros de inteligência no âmbito 

da Justiça Federal levou o Conselho Nacional de Justiça a encampar a iniciativa e a instituir 

o Centro de Inteligência do Poder Judiciário (CIPJ)363, bem como a determinar a todos os 

tribunais federais, estaduais e trabalhistas que criem e mantenham centros de inteligência 

                                                           
361 Assim, v.g., a Nota Técnica CIn n. 03/2017, encaminhada ao STJ com sugestão de modificação ou 

cancelamento da Súmula n. 490 daquele tribunal, ou ainda a Nota Técnica CIn n. 05/2017, que recomendava 

a revisão do entendimento consolidado no recurso especial repetitivo REsp n. 1.401.560/MT. 
362 Faz-se oportuno colacionar exemplo emblemático da importância dos centros de inteligência para o 

aperfeiçoamento do sistema processual de formação e aplicação de precedentes vinculantes, em abono à 

efetividade da prestação jurisdicional e à eficiência e credibilidade do sistema de Justiça. Rememora-se, assim, 

o trabalho desenvolvido pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal para viabilizar o julgamento, 

pelo Supremo Tribunal Federal, do RE n. 1.221.630/SC: cuidava-se de questão referente à constitucionalidade 

da incidência do fator previdenciário sobre as aposentadorias devidas aos professores que atuam na educação 

infantil e no ensino fundamental e médio. O STF, em ação de controle concentrado (ADI n. 2.111/DF), já havia 

assentado a constitucionalidade do fator previdenciário em termos gerais e, no RE n. 1.029.608/RS (Tema n. 

960 da repercussão geral), já havia concluído pela ausência de repercussão geral da controvérsia acerca da 

incidência do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial das aposentadorias dos professores. Todos 

os tribunais regionais federais do país seguiam o entendimento de que a incidência do fator previdenciário era 

de rigor, inclusive para os professores, exceto o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, antes da decisão 

do STF quanto ao Tema n. 960, houvera declarado a inconstitucionalidade da incidência do fator previdenciário 

especificamente para essa categoria profissional, em acórdão transitado em julgado e aplicado pelos órgãos 

judiciários federais vinculados àquele tribunal regional. Daí o busílis: ante a aplicação do entendimento do 

TRF4 a inúmeros casos concretos, dava-se a interposição, pelo INSS, de recurso especial e recurso 

extraordinário, sendo o primeiro fulminado pelo STJ ao fundamento de que a matéria tinha natureza 

constitucional já reconhecida pelo STF na ADI n. 2.111/DF, o que não impedia que o recurso extraordinário 

fosse igualmente infrutuoso, de ver que o STF assentara, então, a ausência de repercussão geral da matéria. A 

consequência dessa desinteligência jurisprudencial era desastrosa, já que para todos os professores da educação 

infantil e do ensino fundamental e médio do Brasil dava-se o cálculo das respectivas aposentadorias com a 

incidência do fator previdenciário, menos aos professores com domicílio nos Estados da jurisdição do TRF4, 

aos quais o Poder Judiciário conferia tratamento jurídico distinto e, no caso, mais vantajoso. O Centro Nacional 

de Inteligência da Justiça Federal diagnosticou, então, o tratamento anti-isonômico conferido pelo sistema de 

Justiça aos jurisdicionados, o que fez por meio da emissão da Nota Técnica n. 25/2019, que recomendava ao 

TRF4 a admissão ao STF de novo recurso extraordinário a veicular a controvérsia relativa aos professores, a 

fim de que o Supremo Tribunal Federal pudesse ser concitado a reavaliar o tema à luz das divergências 

jurisprudenciais ainda reinantes. A recomendação do Centro foi seguida e propiciou ao STF revisitar a matéria 

por meio do provimento do RE n. 1.221.630/SC (Tema n. 1091 da repercussão geral), assentando-se, agora em 

sede de repercussão geral, a constitucionalidade do fator previdenciário já afirmada anteriormente em controle 

concentrado, e, desta vez, de maneira cristalina, a incidir também no cálculo das aposentadorias dos 

professores. Superou-se, assim, um desencontro jurisprudencial configurador de um notável defeito sistêmico 

e que, por anos, colaborara para a perda da credibilidade do sistema de Justiça. 
363 A instituição do CIPJ ocorreu por meio da edição da Resolução CNJ n. 349, de 23.10.2020.  
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próprios, destinados à identificação e ao tratamento adequado de demandas estratégicas ou 

repetitivas364.  

Ao CIPJ compete, precipuamente, atuar visando à prevenção do ajuizamento de 

demandas repetitivas, a partir da identificação das causas geradoras do litígio em âmbito 

nacional e idealizando possíveis soluções autocompositivas ou administrativas; propor ao 

CNJ a edição de recomendações aos tribunais para uniformização de procedimentos e rotinas 

cartorárias, além de notas técnicas destinadas ao Poder Legislativo, para o aperfeiçoamento 

da legislação existente sobre determinada controvérsia; e, por fim, manter interlocução com 

os demais centros de inteligência mantidos pelos tribunais, disseminando as medidas 

contidas nas notas técnicas exaradas por esses centros e supervisionando a aderência das 

proposições contidas nas notas emitidas pelo próprio CIPJ ou por ele divulgadas365. Para a 

consecução de suas atribuições, o CIPJ pode promover consultas, pesquisas de opinião, 

audiências públicas e outras medidas correlatas, devendo manter, também, banco de dados 

contendo currículos de especialistas, entidades especializadas ou pessoas diretamente 

afetadas em temas específicos de interesse do Poder Judiciário366. 

O CIPJ, inspirado no Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, foi 

organizado à maneira deste, sendo composto por um Grupo Decisório e um Grupo 

Operacional. No primeiro, tomam assento o Presidente do CNJ e autoridades representantes 

da Justiça Federal, Estadual e do Trabalho; no segundo, juízes e servidores igualmente 

representantes daqueles ramos do Poder Judiciário e quase todos vinculados aos Nugeps de 

seus respectivos tribunais367. 

Os centros de inteligência do Poder Judiciário, como se vê, constituem arranjo 

institucional inovador, vocacionado ao diagnóstico e desenvolvimento de soluções para os 

problemas atinentes à formação e à aplicação de precedentes no sistema processual 

brasileiro. Trata-se de marco relevante da moderna visão cooperativista do Direito 

Processual Civil, que transcende os estreitos limites da colaboração endoprocessual prevista 

                                                           
364 A disseminação dos centros de inteligência para outros ramos do Poder Judiciário, a partir da experiência 

bem-sucedida da Justiça Federal, precede à determinação do Conselho Nacional de Justiça. Antes da edição da 

Resolução CNJ n. 349/2020, com efeito, centros de inteligência já haviam sido criados nos Tribunais de Justiça 

do Maranhão (Resolução n. 77 2019, de 27.11.2019) e do Distrito Federal e Territórios (Portaria Conjunta n. 

66, de 08.06.2020), ao que se seguiu, após a determinação do CNJ, a criação de centros de inteligência pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Ato TRT SGP n. 117, de 04.11.2020); pelo Tribunal de Justiça 

de Pernambuco (Resolução n. 440, de 16.11.2020); pelo Tribunal de Justiça de Roraima (Portaria n. 548, de 

16.12.2020); dentre outros mais recentes. 
365 Resolução CNJ n. 349/2020, art. 2º. 
366 Idem, arts. 5º e 6º. 
367 Idem, art. 3º. 
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no artigo 6º do CPC para aportar em uma verdadeira colaboração institucional, deflagrada 

pelas instâncias de base do Poder Judiciário e encampada pela alta administração judiciária, 

a fim de que, pela correção de problemas sistêmicos, sejam alcançados os objetivos que 

inspiram o sistema de precedentes atualmente em voga. 
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4 COEXISTÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE E DE 

ADSTRIÇÃO 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Nos capítulos anteriores, foram apresentados os dois mecanismos processuais 

desenvolvidos ao longo do tempo visando à contenção do acesso aos tribunais superiores, os 

quais, na atualidade, conjugam-se para lhes conferir alguma funcionalidade, bem como para 

atender ao anseio de solução isonômica para causas idênticas. Esses mecanismos processuais 

revelam-se, por primeiro, sob a forma de um juízo de admissibilidade dos recursos 

extraordinário e especial, conferido às instâncias de origem com vistas à verificação do 

preenchimento dos requisitos gerais e específicos que tais recursos devem satisfazer para 

que se lhes confira trânsito à instância superior; revelam-se também esses mecanismos a 

partir do que neste trabalho denominou-se de juízo de adstrição, consistente na análise e 

potencial julgamento dos recursos excepcionais pelas próprias instâncias locais, a partir do 

binômio de vinculação do objeto do recurso excepcional a precedente vinculante edificado 

pelos tribunais nacionais e de conformidade do acórdão recorrido à tese jurídica que o 

precedente corporifica.  

O exame apartado que se fez de cada um dos juízos supracitados deu-se por 

razões metodológicas, dado que muitos são os pontos de distanciamento entre os regimes 

jurídicos instituídos para um ou outro juízo. A exposição de maneira individualizada, 

entretanto, pode induzir à percepção de que tais juízos consistiriam em institutos processuais 

estanques ou, mais do que isso, autoexcludentes. 

Não é assim, todavia.  

Veja-se, a princípio, que o juízo de adstrição não prescinde, para ocorrer, que os 

recursos extraordinário ou especial interpostos ostentem os atributos mínimos para a sua 

cognoscibilidade, pois que repudia ao sistema processual que possam vir a produzir efeitos 

jurídicos os recursos formalmente ineptos ou nos quais algum requisito substancial falte, ou 

que ostentem um vício ou outro a lhes obstaculizar o conhecimento. Assim, todo juízo de 

adstrição traz consigo, ainda que implicitamente, um juízo prévio de admissibilidade, pois 

somente se procede à vinculação do recurso do caso concreto ao paradigma de repercussão 
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geral ou ao recurso repetitivo em se afirmado de antemão, expressa ou tacitamente, que o 

recurso excepcional interposto atende aos requisitos elementares para o seu conhecimento368. 

Para além da hipótese acima versada, interessa-nos neste capítulo discorrer sobre 

os casos – e o seu número é crescente, aumentando à medida que mais recursos repetitivos 

ou precedentes de repercussão geral vão sendo edificados pelo STF e pelo STJ – em que 

ambos os juízos confiados às presidências e às vice-presidências dos tribunais de apelação 

serão concretamente exercidos e estarão corporificados em decisões por meio das quais cada 

um deles poderá ser efetivamente identificado. Vale dizer: interessa-nos examinar as 

hipóteses nas quais ambos os juízos coexistam, investigando-se, então, os desdobramentos 

lógico-jurídicos da dupla incidência, em um mesmo processo, dos mecanismos legais de 

restrição do acesso aos tribunais nacionais.  

De proêmio, frise-se que a coexistência dos filtros de acesso, em um mesmo 

processo, pode revelar-se de maneira sucessiva. Antevê-se, ainda, uma coexistência ainda 

mais pronunciada, de forma simultânea, que poderá exsurgir em justaposição ou em 

sobreposição, conforme se cuide de exteriorização dos institutos em decisões distintas ou 

em um único e mesmo decisum. Cuidaremos, a seguir, de cada uma das hipóteses acima 

destacadas. 

 

4.2 COEXISTÊNCIA SUCESSIVA 

 

Já tivemos a oportunidade de explicitar, de maneira minudente, os regimes 

jurídicos que distinguem o juízo de admissibilidade do juízo de adstrição, cada qual sendo 

abordado em um capítulo específico deste trabalho. Relembre-se, por relevante, que a partir 

da realização do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, podem 

emanar dois tipos de decisão, a saber: i) a decisão de inadmissão do recurso, reveladora de 

                                                           
368 Assim, não se procederá ao juízo de adstrição, em se cuidando de recurso especial ou extraordinário 

intempestivo, e bem assim ao recurso interposto por parte ilegítima ou quando patente a ausência de interesse 

recursal. Tampouco se procede àquele juízo em se cogitando de um recurso apócrifo ou deserto, notadamente 

quando a parte faltosa, intimada para a correção dos citados vícios formais, deixa fluir in albis o prazo 

concedido. Trata-se, repito, de vícios de tal magnitude que o exame do mérito do recurso excepcional revela-

se um non sense jurídico, de modo que a ele não pode ser conferido qualquer efeito, ainda que, por 

consequência, ocorra o trânsito em julgado de um acórdão que diverge da orientação jurisprudencial edificada 

em um precedente vinculante. Em situações de vício intransponível constatado em recurso extraordinário ou 

em recurso especial, não haverá coexistência entre os juízos de admissibilidade e de adstrição, mas apenas a 

exteriorização do primeiro, na forma de uma decisão de inadmissão do recurso excepcional interposto (juízo 

negativo de admissibilidade), dada a incognoscibilidade da pretensão recursal. Acerca do tema, remete-se o 

leitor ao quanto exposto no item 2.5, supra. 
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um juízo negativo de admissibilidade, com natureza jurídica de decisão final e recorrível 

pela via do agravo de inadmissão (CPC, art. 1030, § 1º, c.c. art. 1042); ou ii) a decisão de 

admissão do recurso para a instância superior, decisão meramente interlocutória no processo 

e, ademais, irrecorrível. Do mesmo modo, dois tipos distintos de decisão podem exsurgir a 

partir da realização do juízo de adstrição pela vertente da conformidade, quais sejam: iii) a 

decisão de negativa de seguimento do recurso excepcional, por encontrar-se o acórdão 

recorrido em sintonia com o precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos 

ou de repercussão geral (CPC, arts. 1030, inc. I e 1040, inc. I), decisão essa de natureza final 

e recorrível pela via do agravo de adstrição (CPC, art. 1030, § 2º); ou iv) a decisão de 

restituição da causa para o órgão fracionário do tribunal prolator do acórdão recorrido, para 

fins de reexame do julgamento realizado tendente a uma possível retratação (CPC, arts. 

1030, inc. II, e 1040, inc. II). 

A coexistência entre a admissibilidade e a adstrição será do tipo sucessiva 

sempre que, realizado o juízo de adstrição pela vertente da conformidade, o órgão fracionário 

do tribunal for concitado a produzir uma retratação em seu pronunciamento original (item 

“iv”, supra).  

Nesses casos, tem-se que o acórdão recorrido está “em xeque”, pois, em exame 

inaugural do recurso extraordinário ou especial interposto para impugnar o acórdão, a cargo 

da presidência ou vice-presidência do tribunal local, foi diagnosticada a aparente colidência 

entre a decisão recorrida e a orientação jurisprudencial vinculante provinda da instância 

superior. Não ocorrendo, no entanto, a retratação, e mantido que seja o acórdão recorrido, 

cumpre restituir a causa ao crivo da presidência ou vice-presidência do tribunal, na forma do 

art. 1041, caput, do CPC, a quem competirá, então, reanalisar o recurso excepcional 

interposto, dessa vez, contudo, não mais a partir de um juízo de conformidade entre o acórdão 

recorrido e o precedente vinculante aplicável à espécie, mas sim por meio do juízo de 

admissibilidade do recurso interposto, esgrimindo-se os requisitos gerais e específicos que 

autorizariam a admissão do recurso excepcional para a superior instância, com vistas à 

correção da aparente divergência entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante 

aplicável ao caso concreto. 

Ocorrerá, do mesmo modo, a coexistência sucessiva nos casos de retratação 

positiva, com inversão do resultado do julgamento primevo. Nessa hipótese, a retratação 

implicará, em verdade, a substituição do acórdão recorrido por outro, alinhado à orientação 

emanada das cortes superiores. O recurso excepcional que impugnava o acórdão primitivo, 

de toda forma, deverá ser reapreciado, em juízo de admissibilidade, pela presidência ou vice-
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presidência do tribunal local, ainda que somente para reconhecê-lo prejudicado, considerada 

a substituição do acórdão primitivo pelo novo pronunciamento e a carência recursal 

superveniente à interposição da medida. 

Entretanto, conforme já destacado em capítulo precedente, não é impossível que 

o recurso excepcional interposto contra o acórdão recorrido esteja apenas parcialmente 

prejudicado, o que ocorrerá sempre que o novo acórdão proferido pelo órgão julgador no 

tribunal de origem substituir apenas parcialmente o acórdão primitivo, mantendo-se, neste, 

pelo menos um capítulo decisório não afetado (rectius: substituído) pela retratação operada 

pelo órgão judicante. Nessa hipótese, cumprirá à presidência ou à vice-presidência do 

tribunal declarar o prejuízo ínsito ao recurso excepcional interposto, limitado, porém, aos 

capítulos recursais atrelados à matéria que tenha sido objeto de efetivo reexame a partir da 

retratação. O mais alegado não estará prejudicado, submetendo-se, portanto, a análise pela 

presidência ou pela vice-presidência por meio do juízo delegado de admissibilidade.  

É interessante notar que, havendo apenas parcial adstrição da matéria veiculada 

no recurso excepcional ao quanto decidido pelos tribunais superiores em precedente 

vinculante, não haveria impedimento, em princípio, a que a matéria estranha ao precedente 

constante do recurso fosse objeto de imediato juízo de admissibilidade, restituindo-se, ao 

depois, a causa para o órgão prolator do acórdão recorrido, para eventual retratação e 

adequação do julgamento à tese jurídica vinculante. Esse “fatiamento” do juízo de 

admissibilidade, entretanto, não se mostra conveniente ou adequado, não havendo sentido 

em se analisar qualquer capítulo recursal nesta etapa do iter procedimental, em que o 

acórdão, tal como produzido, encontra-se em estágio de reexame e suscetível de profundas 

modificações a critério do órgão do tribunal responsável pela sua edição. Repise-se que a 

ocorrência de retratação alterará substancialmente o panorama do processo, subtraindo, no 

todo ou em parte, o interesse recursal até então existente, sem embargo da possibilidade de, 

por consequência lógica, implicar substancial alteração dos capítulos remanescentes do 

recurso interposto, que poderão, também estes, sofrer parcial ou total modificação a partir 

do novel julgamento decorrente da retratação. Portanto, de modo a se evitar o tumulto 

processual, é de rigor primeiro exaurir-se o procedimento legal tendente à retratação e à 

adequação do acórdão recorrido ao precedente vinculante para, só então, proceder-se, em 

sua máxima dimensão, ao juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos369. 

                                                           
369 Tome-se como exemplo um acórdão que, em palmar contrariedade a orientação do STJ edificada em 

precedente vinculante, estabeleça a impossibilidade de incidência de certo tributo em determinada relação 
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4.3 COEXISTÊNCIA SIMULTÂNEA 

 

A coexistência dos juízos de admissibilidade e de adstrição, para além de 

possível sob a forma sucessiva, pode se dar, também, de forma simultânea, por justaposição 

ou sobreposição. 

 

4.3.1 Por justaposição 

 

É cediço que a impugnação aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação 

faz-se por meio da possibilidade de interposição tanto do recurso extraordinário quanto do 

recurso especial, sendo de rigor a interposição de ambos em havendo, no acórdão recorrido, 

cumulativamente, fundamentos de estatura constitucional e de alçada legal370. O prazo legal 

conferido às partes para a interposição dos recursos excepcionais é comum, de modo que, 

findo o prazo assinado, os recursos remetem-se à presidência ou à vice-presidência do 

tribunal de origem, tantos quantos tenham sido interpostos, para início das atividades 

cognitivas confiadas pela lei a esses órgãos de ligação entre os tribunais de apelação e as 

cortes nacionais. Nesses casos, a coexistência de recursos múltiplos, interpostos para 

impugnar o mesmo acórdão recorrido, obrigará a presidência ou a vice-presidência do 

                                                           
jurídica, julgando procedente, portanto, o pedido deduzido pelo contribuinte-autor para que fosse declarada a 

inexigibilidade da exação tributária, e acolhendo-se o pedido correlato, consistente na repetição do quantum 

recolhido no quinquênio anterior à propositura da ação, fixando-se, então, critérios e índices para a incidência 

da correção monetária, dos juros de mora e da verba honorária sucumbencial. Interpostos conjuntamente 

recurso extraordinário e recurso especial pelo réu, admita-se que o acórdão tenha sido impugnado por inteiro, 

afirmando-se, no recurso especial, a impropriedade do julgado por afronta a precedente vinculativo do STJ, 

mas, em nome da eventualidade, afirmando-se também que houvera violação de lei federal na determinação de 

repetição dos valores recolhidos, bem como nos critérios de correção monetária, de fixação dos juros 

moratórios e de arbitramento dos honorários advocatícios. Em situações que tais, conforme já afirmado, não 

há razão para aplicação simultânea dos juízos de admissibilidade e de adstrição. Havendo pertinência entre o 

paradigma invocado e o caso concreto, a presidência ou vice-presidência do tribunal de origem concitará o 

órgão prolator do acórdão à retratação, na forma do art. 1030, inc. II, do CPC. Mais não é preciso fazer nesta 

etapa do procedimento, sob o risco de se produzir decisão inútil quanto a eventual admissão ou inadmissão do 

recurso extraordinário, e não menos inútil quanto aos demais tópicos recorridos no recurso especial, caso 

ultimada a retratação e substituído o acórdão originário por um segundo pronunciamento, desta vez obediente 

ao paradigma e que assente a legalidade do tributo e, por consequência, a improcedência do pedido repetitório.  
370 Tanto é assim que, interposto apenas um dos recursos excepcionais, o fundamento inatacado do acórdão 

estará acobertado pela preclusão e servirá, por si, para a manutenção do julgado, autorizando a instância ad 

quem a não conhecer do recurso interposto. Nesse sentido, o teor da Súmula n. 283 do STF (“É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso 

não abrange todos eles.”), bem como da Súmula n. 126 do STJ (“É inadmissível recurso especial, quando o 

acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles sufi ciente, por 

si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.”). 
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tribunal local a proferir múltiplas decisões, cada qual a versar sobre um dos recursos 

manejados pelas partes. 

Dá-se a coexistência do juízo de admissibilidade e do juízo de adstrição, de 

forma simultânea e por justaposição, nas hipóteses em que, tendo sido interposto mais de 

um recurso excepcional, pela mesma parte recorrente ou por recorrentes diversos, um ou 

mais deles venha a ser objeto de decisão reveladora de um juízo de admissibilidade, ao passo 

que ao menos um dos recursos interpostos venha a ser decidido por meio de um juízo de 

adstrição, cada qual dos juízos dando azo à edição de decisões simultâneas e distintas 

(justapostas), já que referentes a diferentes recursos. 

A coexistência simultânea por justaposição, percebe-se, pressupõe que os 

recursos interpostos para impugnar o acórdão recorrido sejam objeto de decisões de 

admissão ou inadmissão (itens “i” e “ii”, supra), a partir de um juízo delegado de 

admissibilidade, mas também que ao menos um dos recursos excepcionais interpostos tenha 

sido objeto de efetivo julgamento pela presidência ou pela vice-presidência do tribunal local 

(item “iii”, supra), o que se faz, repita-se, à maneira prevista nos arts. 1030, inc. I, ou 1040, 

inc. I, do CPC, negando-se seguimento ao recurso pela conclusão de que o acórdão recorrido 

encontra-se em conformidade com o entendimento exarado em precedente vinculante, 

edificado sob o regime da repercussão geral (STF) ou dos recursos repetitivos (STJ).  

A coexistência simultânea por justaposição repercute enormemente no 

procedimento, tão logo consumada a intimação das partes acerca das decisões proferidas 

pela presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação.  

Como frisado, é certo que ao menos um dos recursos interpostos foi objeto de 

pronto julgamento, na forma dos arts. 1030, inc. I, ou 1040, inc. I, do CPC, razão pela qual 

o decisum assim lançado revela-se passível de impugnação pela via do agravo de adstrição 

(CPC, art. 1030, § 2º). Os demais recursos excepcionais interpostos, resolvidos mediante um 

juízo positivo ou negativo de admissibilidade, recebem tratamento distinto pela lei, 

submetendo-se a decisão de inadmissão à impugnação pela via do agravo de inadmissão, 

previsto no art. 1030, § 1º, do CPC e regulado nos termos do art. 1042 do mesmo código. 

Pode ocorrer, portanto, que as decisões proferidas pela presidência ou vice-

presidência atraiam ao caso concreto, de maneira concomitante, o manejo de ambos os 

agravos supracitados. Percebe-se, entretanto, que os recursos têm por destinatários órgãos 

julgadores distintos, competindo aos tribunais superiores o julgamento do agravo de 

inadmissão, e ao próprio tribunal de origem o julgamento do agravo de adstrição. 
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Em situações que tais, interpostos ambos os agravos, compreende-se que o 

acórdão recorrido ainda se encontra sob reexame intra muros, ou seja, submetido a eventual 

modificação pelo próprio tribunal local, o que ocorrerá se essa corte, provendo o agravo do 

art. 1030, § 2º, do CPC, reformar a decisão da presidência ou vice-presidência que houvera 

negado seguimento ao recurso excepcional, repelindo o juízo de conformidade entre o 

acórdão recorrido e o precedente vinculante que servira de fundamento para a negativa de 

seguimento ao recurso e impondo, a fortiori, o retorno da causa ao órgão prolator do acórdão 

para reexame e potencial retratação. 

Assim, preferirá sempre o agravo de adstrição ao agravo de inadmissão na ordem 

de julgamentos, já que a possibilidade de revisão do acórdão recorrido pelo próprio tribunal 

local implica dizer que a jurisdição extraordinária dos tribunais superiores não foi ainda 

inaugurada, e o sistema processual não autoriza que determinado caso concreto seja 

apreciado pelos tribunais superiores per saltum, sem o esgotamento prévio da jurisdição dos 

tribunais de apelação, o que ocorreria caso o agravo de inadmissão fosse apreciado em 

primeiro lugar, na pendência do julgamento do agravo de adstrição371.  

Do quanto exposto, pode-se dizer que a coexistência entre os juízos de adstrição 

e admissibilidade pode se dar de maneira simultânea quanto ao momento de aplicação, 

justaposta quanto à forma de exteriorização, e ainda convergente quanto à natureza jurídica 

das decisões produzidas, o que ocorrerá nos casos em que proferidas decisões de inadmissão 

e de negativa de seguimento (combinação dos itens “i” e “iii”, supra), gozando ambos os 

pronunciamentos da aptidão jurídica de por fim ao procedimento na fase recursal (decisões 

finais, portanto). 

A convergência supracitada é um atributo possível da incidência simultânea e 

justaposta dos institutos da admissibilidade e da adstrição. Não se trata, contudo, de uma 

característica necessária, podendo-se antever casos em que os juízos serão simultaneamente 

aplicados, cada qual para um recurso interposto (em justaposição, portanto), mas produzindo 

decisões divergentes em sua natureza e nos efeitos jurídicos (consequências) delas 

decorrentes. 

Isso ocorrerá quando a presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação 

deparar-se com situações nas quais um recurso excepcional desafie entendimento 

consolidado em recurso repetitivo ou de repercussão geral, decidindo-se, então, por lhe negar 

                                                           
371 Essa a orientação que emana, mutatis mutandis, do teor da Súmula n. 281 do STF, verbis: “É inadmissível 

o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.” 
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seguimento (item “iii”, supra); mas um segundo recurso excepcional, simultaneamente 

interposto, não esteja adstrito ao mesmo paradigma e a nenhum outro, e se considerem 

presentes nesse recurso todos os requisitos que implicam um juízo positivo de 

admissibilidade. Pode advir, então, decisão pela admissão do citado recurso excepcional 

para a instância superior, caso em que teremos a aplicação dos juízos de adstrição e de 

admissibilidade de maneira simultânea, justaposta, mas divergente quanto à natureza das 

decisões proferidas.  

Da divergência acima mencionada, sobreleva a peculiaridade de que a decisão 

de admissão do recurso excepcional não produzirá o seu efeito jurídico ordinário 

imediatamente, qual seja, a remessa dos autos para o tribunal superior com vistas ao reexame 

do acórdão a partir do recurso admitido na origem. O recurso excepcional, mesmo que 

admitido, ficará em um estado de latência, retido nos autos, no aguardo do decurso in albis 

do prazo para a interposição do agravo de adstrição quanto à decisão que negara seguimento 

ao outro recurso excepcional interposto, ou, caso efetivamente interposto tal agravo, no 

aguardo do julgamento deste recurso pelo próprio tribunal de apelação. Negado provimento 

ao agravo de adstrição, então finalmente estará esgotada a jurisdição do tribunal de origem, 

autorizando-se, enfim, a remessa do recurso admitido ao tribunal competente para o seu 

julgamento. 

 

4.3.2 Por sobreposição 

 

A aproximação entre os juízos de admissibilidade e de adstrição atinge o seu 

ponto culminante quando a coexistência de ambos os institutos em um mesmo processo seja, 

a um só tempo, simultânea e sobreposta. 

Consiste tal hipótese na realização concomitante de ambos os juízos, não mais 

agora em decisões apartadas, cada qual a definir a sorte de um determinado recurso 

extraordinário ou especial interposto, mas sim em um único e mesmo ato decisório, que, 

desdobrável em capítulos, analisará parte do objeto do recurso sob a vertente da 

admissibilidade e parcela desse objeto sob a perspectiva da adstrição, notadamente por meio 

de um juízo positivo de conformidade entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante 

aplicável ao caso. 

Neste caso, tem-se necessariamente um recurso extraordinário ou especial 

desdobrável em capítulos autônomos, analisando-se parcela desses capítulos por meio de um 

juízo de admissibilidade, pois que, para eles, não se identifica aderência a qualquer 
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precedente vinculante já edificado pelo STF ou pelo STJ. Os capítulos remanescentes, por 

sua vez, submetem-se a um juízo de vinculação (primeira vertente da adstrição) a precedente 

de observância obrigatória, e o confronto que se faça, a partir da impugnação 

consubstanciada no capítulo recursal, entre o acórdão recorrido e o leading case revela a 

perfeita convergência entre ambos, autorizando-se, destarte, que o recurso seja fulminado, 

ao menos nessa parte, nos termos dos arts. 1030, inc. I, ou 1040, inc. I, do CPC, por meio de 

uma decisão de negativa de seguimento. 

Note-se bem: a negativa de seguimento, pela conformidade havida entre o 

acórdão recorrido e o precedente aplicável ao caso concreto, não abarca a totalidade do 

objeto do recurso. Há de haver no recurso, para a coexistência simultânea em sobreposição, 

capítulos outros que passem ao largo da tese jurídica versada no precedente, capítulos esses 

que carecem de exame e de enfrentamento para que a decisão a cargo da presidência ou da 

vice-presidência constitua uma resposta jurisdicional plena e indene de omissões. Nesse 

caso, o ato decisório será único em sua forma (uma única decisão), porém híbrido em seu 

conteúdo, pois que parte do recurso terá sido apreciada segundo preceitos que regulam o 

regime da adstrição (CPC, art. 1030, inc. I), e parte do mesmo recurso terá sido analisada 

em observância às regras legais que disciplinam o juízo delegado de admissibilidade (CPC, 

art. 1030, inc. V). 

A coexistência simultânea por sobreposição será fenômeno processual 

encontradiço nos processos objetivamente complexos, ou seja, nas causas em que sejam 

cumulados pedidos autônomos e independentes. Para tanto, basta que o precedente aplicável 

à espécie seja pertinente somente a um dos pedidos deduzidos, não afetando a solução 

conferida à causa pelo tribunal de apelação quanto ao pedido remanescente. Nesse caso, o 

juízo pleno de adstrição (leia-se: positivo na vertente da vinculação e, tanto quanto, no da 

conformidade) que venha a incidir sobre um dos pedidos importará na negativa de 

seguimento do recurso excepcional no capítulo em que este específico pedido fora 

impugnado, ao passo que a impugnação do acórdão naquilo em que resolvido o segundo 

pedido, constante de capítulo recursal próprio, observará necessariamente os ditames 

regulatórios do juízo de admissibilidade, já que, para esse pedido remanescente, não há 

aderência ao precedente vinculante372. 

                                                           
372 Assim, v.g., no caso de recurso especial interposto para impugnar integralmente acórdão que tenha rejeitado 

pedidos cumulados de repetição de indébito tributário e de condenação por dano moral, ambos os pleitos 

veiculados por determinado contribuinte contra a Fazenda Pública. Dado que haja recurso repetitivo a 

estabelecer a higidez da exação questionada, nos mesmos termos em que esse tributo fora considerado legal no 
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Não é preciso, todavia, que haja pedidos cumulados para que o fenômeno venha 

à baila. Com efeito, ainda quando um único pedido seja deduzido, haverá a coexistência 

simultânea por sobreposição sempre que questões preliminares ou incidentais forem 

destacadas (prequestionadas) por ocasião da prolação do acórdão recorrido, as quais venham 

a ser impugnadas no recurso excepcional por meio de fundamentos próprios, sem embargo 

da impugnação que também se faça, no mesmo recurso, à matéria que constitui o cerne da 

controvérsia. Também nessa hipótese, havendo precedente obrigatório a que se vincule a 

questão prefacial e estando o acórdão recorrido em conformidade ao leading case, tem-se 

que os arts. 1030, inc. I, ou 1040, inc. I, do CPC são invocáveis para resolver parcialmente 

o objeto do recurso, realizando-se o juízo de admissibilidade quanto ao mais veiculado373. 

A simultaneidade na aplicação de ambos os juízos confere à decisão da 

presidência ou vice-presidência do tribunal um caráter singular e complexo, que deverá estar 

estampado no dispositivo do decisum, não somente para fins de preservação da fidelidade 

do dispositivo à fundamentação que o alicerça, mas também como medida de explicitação 

às partes do exato alcance da decisão prolatada, que, pelo seu hibridismo, estará submetida 

a especial regime de impugnação374. 

                                                           
acórdão recorrido, tem-se que tal capítulo recursal será decidido por meio de um juízo pleno de adstrição (juízo 

positivos de vinculação e de conformidade), negando-se seguimento ao recurso especial, com fundamento no 

art. 1030, I, “b”, do CPC, mas apenas no capítulo em que o recorrente tenha desafiado a orientação 

jurisprudencial vinculante emanada do STJ. Entretanto, o recurso repetitivo não esgota a matéria impugnada, 

havendo capítulo autônomo merecedor de análise particularizada, sob pena de incidir a decisão em omissão 

relevante, passível de correção por embargos declaratórios. Admitindo-se que a ratio decidendi do recurso 

repetitivo invocado para negar seguimento ao recurso especial não abranja o pleito de condenação por danos 

morais, esse capítulo do recurso não poderá ser adstrito ao paradigma, devendo incidir sobre ele, portanto, o 

juízo de admissibilidade, investigando-se a presença dos requisitos gerais e específicos de admissibilidade, 

que, inexistentes em alguma medida, autorizarão um decreto de inadmissão do recurso especial, restrito ao 

capítulo em voga. 
373 Não importa a natureza jurídica da questão, desde que ela constitua capítulo autônomo do acórdão recorrido 

e, a fortiori, do recurso excepcional interposto. Assim, v.g., haverá a coexistência simultânea por sobreposição 

quando o acórdão recorrido, aplicando tese jurídica emanada de precedente vinculante, rejeitar preliminar ao 

mérito de ilegitimidade ad causam, avançando ao cerne da controvérsia para manter ou reformar a sentença 

que tenha apreciado o pedido deduzido, desde que, por evidente, o recurso tirado do acórdão esteja a impugnar, 

a um só tempo e de forma dissociável, a questão preliminar e a matéria de fundo do julgamento. Não será 

diferente, percebe-se, qualquer que seja a natureza da questão preliminar, ainda quando de mérito (v.g. 

prescrição ou decadência). 
374 Nesse sentido, Nelson Nery Jr. e Georges Abboud, para quem “a decisão da Presidência ou Vice-presidência 

do Tribunal recorrido precisa observar o disposto no CPC art. 489 § 1º, examinando, pausada e isoladamente, 

a admissibilidade de cada fundamento do RE ou REsp. A menor obscuridade acerca do fundamento da 

inadmissibilidade do recurso excepcional autorizará o manejo dos embargos de declaração (CPC 1022 I) para 

aclarar qual o exato fundamento da não admissibilidade para permitir ao recorrente o manejo do agravo 

adequado, ou seja, o agravo legalmente previsto para aquela hipótese” (NERY JUNIOR, Nelson; ABBOUD, 

Georges. Inovações e polêmicas sobre RE e REsp no CPC-2015, cit. p. 258). Relembramos, no entanto, os 

riscos a que submetido o recorrente em caso de oposição de embargos declaratórios da decisão de inadmissão 

do recurso excepcional, ainda quando híbrido o decisum, o que poderá acarretar o não conhecimento do agravo 

de inadmissão que lhe seja subsequente. Sobre o tema remete-se o leitor ao item 2.6.1, supra. 
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4.3.3 Decisões híbridas e princípio da unirrecorribilidade 

 

A possibilidade de prolação de decisões híbridas, assim compreendidas as 

decisões da presidência ou vice-presidência do tribunal de apelação nas quais identificada a 

coexistência simultânea e por sobreposição dos juízos de admissibilidade e de adstrição, 

passou despercebida pelo legislador. O CPC delas não cuida. No entanto, essa 

simultaneidade sobreposta terá considerável repercussão no curso do processo, notadamente 

no que tange à recorribilidade das decisões que veiculem o amálgama de institutos que 

viemos de retratar. 

Em caso de aplicação simultânea e sobreposta dos juízos de adstrição e 

admissibilidade a conduzir à prolação de uma única decisão que, em parte, nega seguimento 

ao recurso (CPC, arts. 1030, inc. I, ou 1040, inc. I) e, em parte, admite o especial ou 

extraordinário, não se pode negar ao recorrente a possibilidade de impugnar, pela via do 

agravo de adstrição (CPC, art. 1030, § 2º), a vinculação realizada do caso concreto à 

orientação firmada em repercussão geral ou pelo sistema dos recursos repetitivos. Nesse 

caso, o comando decisório que impõe a remessa do recurso à instância superior não produzirá 

efeitos jurídicos imediatos – esse comando, como temos dito, permanecerá em estado de 

latência –, pois que a jurisdição da instância a quo não está esgotada, havendo de se aguardar 

o julgamento do agravo de adstrição para que tal comando torne-se realizável. 

Sob o aspecto recursal, mais complexa ainda é a hipótese de coexistência 

simultânea e sobreposta entre comandos que impliquem a negativa de seguimento ao recurso 

excepcional (CPC, art. 1030, I) naquilo em que o acórdão recorrido revela-se em 

conformidade a precedente vinculante; e, no que sobeja, a inadmissão do mesmo recurso, à 

luz de um juízo negativo de admissibilidade (CPC, art. 1030, V). Nesse caso, a decisão 

híbrida a ser desafiada pela parte escora-se em duplo fundamento, repelindo-se a pretensão 

recursal a partir de dois juízos distintos, ainda que formalmente ambos componham uma 

mesma e única decisão. 

Defendemos que, em situações que tais, há de ser admitido o cabimento 

simultâneo do agravo de adstrição e do agravo de inadmissão, cada qual para impugnar 

capítulo decisório próprio, ambos e cada um deles a impor ao recorrente prejuízo evidente375. 

                                                           
375 Nesse sentido, o Enunciado n. 77 da I Jornada de direito processual civil do Conselho da Justiça Federal, 

verbis: “Para impugnar decisão que obsta trânsito a recurso excepcional e que contenha simultaneamente 
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Outra não pode ser a solução, haja vista que a interposição isolada de um ou outro agravo 

levará, necessariamente, à preclusão da matéria passível de impugnação pela via do recurso 

que não tenha sido interposto pela parte, máxime à constatação de que ambos os agravos 

constituem recursos de fundamentação vinculada, o que limita o campo de cognoscibilidade 

do quanto tenha sido neles ventilado376. 

Assim, interposto apenas o agravo de adstrição, somente poderá o órgão 

colegiado do tribunal de apelação conhecer da matéria atinente à boa ou má aplicação do 

precedente vinculante pelo acórdão do caso concreto, não podendo revisar o acerto ou 

equívoco da presidência ou vice-presidência naquilo em que inadmitido parcialmente o 

recurso excepcional, no tocante à matéria estranha ao precedente e sob o fundamento de 

inobservância de requisitos gerais ou específicos imprescindíveis para a sua admissibilidade. 

Da mesma forma, interposto apenas o agravo de inadmissão, não poderá a instância superior 

conhecer do agravo naquilo em que impugnada a aplicação do precedente no caso concreto, 

limitando-se a atuação do tribunal ad quem ao reexame do juízo negativo de admissibilidade 

realizado na origem quanto aos capítulos recursais não adstritos ao precedente.  

A interposição simultânea de dois recursos para impugnar um mesmo e único 

ato decisório impõe reflexões à luz do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade 

recursal, ou ainda da singularidade377. Com efeito, teria havido, ainda que de maneira 

involuntária, relativização desse princípio pelo atual Código de Processo Civil? 

A resposta a essa indagação passa, primeiramente, pela exata compreensão do 

alcance do citado princípio, o que já constitui, per se, desafio hercúleo. 

Com efeito, não há dissenso doutrinário ou jurisprudencial quanto à adoção do 

princípio em voga pelo sistema processual brasileiro, reconhecendo-se, à unanimidade de 

vozes, que para cada decisão há de corresponder um e apenas um recurso tendente à sua 

                                                           
fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão geral (CPC, art. 1030, I, do 

CPC) e fundamento relacionado à análise dos pressupostos de admissibilidade recursais (CPC, art. 1030, V, do 

CPC), a parte sucumbente deve interpor, simultaneamente, agravo interno (art. 1021 do CPC) caso queira 

impugnar a parte relativa aos recursos repetitivos ou repercussão geral e agravo em recurso 

especial/extraordinário (art. 1042 do CPC) caso queira impugnar a parte relativa aos fundamentos de 

inadmissão por ausência dos pressupostos recursais”. No mesmo sentido, na doutrina: BONDIOLI, Luis 

Guilherme Aidar. Comentários ao código de processo civil, cit. p. 222; NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Código de processo civil comentado, cit. p. 1883. 
376 A jurisprudência, de forma ainda incipiente, já está trilhando esse caminho. Nesse sentido: STF, Pleno, ARE 

n. 1.210.618/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 13.09.2019, DJe 09.10.2019; STF, Pleno, ARE n. 

1.282.326/SP-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28.09.2020, DJe 10.02.2021. 
377 Essa a nomenclatura adotada por Nelson Nery Junior (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos, 

cit. p. 128-9) e por Araken de Assis, que a afirma como a mais prestigiada na doutrina (ASSIS, Araken de. 

Manual dos recursos, cit. p. 107). 
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impugnação378. Repudia ao sistema processual pátrio a simultaneidade na interposição de 

recursos a desafiar um único e mesmo decisum, sendo a interposição sucessiva sempre 

prestigiada, justamente em abono ao princípio ora em destaque379. 

Nada obstante o elevado prestígio conferido ao postulado da unirrecorribilidade, 

a simultaneidade na interposição de recursos díspares contra um mesmo decisum foi 

admitida, em caráter excepcional, sob os regimes processuais revogados380, e encontrará 

notável aceitação no direito processual civil brasileiro a partir da Constituição Federal de 

1988, considerada a modificação da competência do Supremo Tribunal Federal e a criação 

do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o recurso especial nos casos de 

violação a lei federal (CF/88, art. 105, inc. III).  Uma vez que os acórdãos dos tribunais de 

apelação passam a se submeter, cumulativamente, à impugnação pela via do recurso 

extraordinário e do recurso especial, cada qual da competência de um tribunal nacional 

diferente, admitem alguns que a hipótese revelaria uma exceção ao princípio da 

unirrecorribilidade, pois um único e mesmo ato decisório é impugnado, a um só tempo, por 

dois recursos distintos381. 

                                                           
378 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 248-249; Araken de Assis, Manual dos 

recursos, cit. p. 107-111. 
379 “A adequação do recurso à decisão obedece ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade dos recursos, 

o que implica dizer que não há, em regra, para cada decisão judicial, vários recursos interponíveis, tampouco 

possibilidade de interposição simultânea de vários recursos contra a mesma decisão judicial. O nosso sistema, 

em regra, veda a simultaneidade e privilegia a sucessividade recursal. Há vários meios de impugnação 

sucessiva das decisões judiciais, o que situa o direito brasileiro entre os que prodigalizam a impugnação 

judicial." (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 790). 
380 Assim na vigência do CPC/39, em que se admitia a interposição simultânea, a critério da parte interessada, 

do recurso de revista e do recurso extraordinário (art. 808, § 2º), nada obstante o mesmo diploma vedasse a 

utilização “ao mesmo tempo, de mais de um recurso” (art. 809), em preceito que já constava do vetusto Decreto 

n. 737/1850 (art. 734). Assim também sob o pálio do CPC/73, cujo art. 498, em sua redação original, autorizava 

a interposição simultânea de embargos infringentes e de recurso extraordinário ou especial para impugnar o 

mesmo acórdão, sempre que este contivesse julgamento em parte unânime e, em parte, por maioria de votos. 

Essa interposição simultânea de recursos distintos, prevista no art. 498 do CPC/73, foi abolida ainda ao tempo 

do diploma hoje revogado, por meio de reforma introduzida pela Lei n. 10.352, de 26.12.2001, que passou a 

estabelecer a interposição sucessiva dos citados recursos nos seguintes termos, verbis: “Quando o dispositivo 

do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento unânime, e forem interpostos embargos 

infringentes, o prazo para recurso extraordinário ou recurso especial, relativamente ao julgamento unânime, 

ficará sobrestado até a intimação da decisão nos embargos”. O CPC/2015, frise-se, extinguiu o recurso de 

embargos infringentes. 
381 Nesse sentido, José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier são incisivos: “se uma sentença 

resolve questões processuais (preliminares) e de mérito, pode ser considerada como um pronunciamento 

judicial objetivamente complexo, mas, independentemente das questões resolvidas, o CPC prevê a 

possibilidade de interposição de apelação, apenas. Por isso, a nosso ver, saber se o pronunciamento recorrível 

é ato objetivamente complexo não é elemento determinante da incidência do princípio da unicidade.” 

MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e ações autônomas de 

impugnação. 2. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 62. No mesmo sentido, NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos 

recursos, cit. p. 134-148; ASSIS, Araken de. Manual dos recursos, cit. p. 108, que a essa exceção ao princípio 

da unirrecorribilidade acopla outra, consistente na simultânea interposição de embargos de declaração e 
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Não há unanimidade, porém, na afirmação de que a interposição simultânea do 

recurso extraordinário e do recurso especial configuraria exceção legal ao princípio da 

unirrecorribilidade. Isso porque, embora seja indene de dúvidas que ambos os recursos são 

cabíveis para impugnar a mesma decisão em sentido formal (leia-se: o mesmo ato processual 

decisório), não é menos certo que cada qual visa à reforma de um capítulo autônomo do 

acórdão recorrido, o extraordinário buscando a reforma do fundamento constitucional dele 

constante e o especial visando à revisão do fundamento legal que alicerça a decisão. Sob 

essa perspectiva, mais atenta ao aspecto material da decisão impugnada, não haveria 

vulneração à unicidade recursal mesmo para os casos de previsão legal de simultaneidade na 

interposição de recursos contra um mesmo ato formal decisório, desde que cada recurso 

tenha um escopo próprio, i.e., vise a impugnar uma parte específica do ato recorrido, que 

constitui, per se, uma decisão materialmente autônoma382. 

Retornando, então, à pergunta alhures formulada, temos que haverá exceção à 

unicidade recursal se considerada a decisão proferida pela presidência ou vice-presidência 

do tribunal de apelação pelo seu aspecto formal, ou seja, a decisão como ato processual 

formalmente uno, e no qual coabitam os juízos de admissibilidade e de adstrição383. De outra 

parte, exceção à unirrecorribilidade não haverá se a decisão, ainda que única no tocante à 

forma, for compreendida como um ato processual complexo, desdobrável em capítulos 

autônomos (decisões materialmente autônomas), cabendo um único e exclusivo recurso para 

impugnar cada uma de suas partes fundamentais.  

                                                           
apelação contra uma mesma sentença. Ainda no mesmo sentido: JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos 

recursos cíveis, cit. p. 258-259; e SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação 

rescisória. São Paulo: Saraiva, 9. ed. 2013. p. 73. Por fim, na jurisprudência, vê-se que já se decidiu que 

“embora não positivado atualmente, segundo entendimento pacífico na jurisprudência e na doutrina, o 

postulado da unirrecorribilidade foi implicitamente adotado pela sistemática recursal do Código de Processo 

Civil atual. (...) O princípio, é certo, comporta algumas exceções, mas fundamentalmente para hipóteses em 

que se admite a interposição cumulativa de recursos. É o caso de interposição simultânea dos recursos especial 

e extraordinário contra acórdão que, ao mesmo tempo, incorrer nas previsões dos arts. 102, III, e 105, III, da 

CF/88.” (STF, Segunda Turma, ARE n. 850.960/SC-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 24.03.2015, DJe 

13.04.2015). 
382 Nesse sentido, Barbosa Moreira: “na aplicação do princípio [da unirrecorribilidade], contudo, há de ter-se 

em conta que, nas decisões objetivamente complexas, talvez se componham, no tocante a capítulos distintos, 

os requisitos de admissibilidade de recursos diferentes: (...) para fins de recorribilidade, cada capítulo é 

considerado como uma decisão ‘per se’.” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários..., cit. p. 249). 

No mesmo sentido: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário..., cit. p. 373; THEODORO 

JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, cit. p. 618. 
383 Essa a posição de Nelson Nery Jr. e Georges Abboud, que apontam na negativa de admissibilidade do 

recurso extraordinário ou especial, por fundamentos legais distintos, uma exceção à regra da singularidade 

recursal (NERY JUNIOR, Nelson; ABBOUD, Georges. Inovações e polêmicas sobre RE e REsp no CPC-

2015..., cit. p. 257). Assim também se manifesta Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Código de processo civil comentado, cit. p. 1921). 
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Qualquer que seja a óptica adotada, certo é que a decisão híbrida da presidência 

ou vice-presidência do tribunal de apelação submete-se a dupla impugnação, a ser veiculada 

por meio da interposição simultânea de dois recursos distintos – o agravo de inadmissão e o 

agravo de adstrição –, sendo essa simultaneidade na interposição dos recursos um elemento 

extravagante no sistema recursal brasileiro. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao início deste trabalho, manifestamos nossa pretensão de discorrer sobre o juízo 

de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, e bem assim sobre o aqui 

denominado juízo de adstrição a que também se submetem esses mesmos recursos, 

dissecando o regime jurídico e a importância de ambos os institutos enquanto mecanismos 

legais de contenção de acesso aos tribunais superiores, pensados e regulamentados, então, 

de modo a conferir funcionalidade àquelas cortes, para o bom cumprimento do seu papel 

institucional.  

As instituições, aliás, não são senão fruto das circunstâncias que as cercam. 

Conforme evolução legislativa, contextualizada no tempo, realizada neste trabalho, tem-se 

que o papel institucional conferido aos tribunais superiores foi sendo pouco a pouco 

revisitado em nosso meio; não o foi, contudo, de maneira linear, mas em um processo 

histórico submetido a avanços e retrocessos, marchas e contramarchas, conforme as 

flutuações das circunstâncias políticas, econômicas e sociais. De perene em todo esse 

processo, constatamos a crescente inviabilização dos trabalhos das cortes nacionais ao longo 

do século passado e princípio deste, fruto de concertos constitucionais ineficazes e 

engenharias processuais insuficientes. 

A Constituição Federal de 1988 não fugiu à regra inaugurada pelas suas 

antecessoras: sepultando o filtro da arguição de relevância que o regime militar havia 

outorgado ao STF, pretendeu resolver a “crise do STF” por meio da criação do STJ, e mais 

não fez senão repartir os sintomas da doença por entre dois corpos distintos, mantendo 

intocadas as causas do flagelo.  

Há mérito, contudo, em nossa Carta Política: trouxe-nos tranquilidade 

institucional para permitir que o tempo – e nem se precisou de tanto – demonstrasse a 

infrutuosidade do recurso especial enquanto remédio para a crise do recurso extraordinário; 

trouxe-nos, também, ambiente plural e democrático, imprescindível para que as “crises” do 

STF e do STJ pudessem ser percebidas pela comunidade jurídica, analisadas pelos cientistas, 

discutidas pela sociedade civil dentro e fora do Parlamento e, espera-se, superadas a partir 

da compreensão de que há uma função paradigmática a ser desempenhada por nossos 

tribunais nacionais, de modo que muitos de seus julgados não revelem apenas soluções para 

casos concretos, mas sim precedentes de observância obrigatória pelas instâncias inferiores 

do Poder Judiciário. E, se assim é, não há sentido em se conferir tão pródigo acesso a esses 
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tribunais; não há sentido em exigir que esses tribunais firmem o melhor direito em caso 

paradigmático e o reafirmem a todo instante, em um sem-número de causas parelhas àquela 

precedente. Há boa razão, enfim, para que mecanismos de contenção de acesso aos tribunais 

superiores sejam criados e mantidos em nosso sistema de justiça. 

Os mecanismos da admissibilidade dos recursos especial e extraordinário 

(corporificado no juízo de admissibilidade atribuído pela lei para as presidências ou vice-

presidências dos tribunais de apelação e para os órgãos judiciários de funções homólogas) e 

da adstrição (corporificado no juízo de adstrição, conferido pela lei aos mesmos órgãos 

supracitados em decorrência de julgamentos por amostragem realizados pelos tribunais 

superiores) – aos quais se pode agregar, sem prejuízo do raciocínio, o da repercussão geral 

conferido constitucionalmente ao STF –, se nos apresentam como o estado da arte de nossa 

inteligência quanto à criação de anteparos processuais para os tribunais superiores, a fim de 

que, como já se alertava há mais de meio século, a hipertrofia do trabalho não acabe por 

atrofiar a majestade da função384.  

É evidente que outros poderiam ser os meios de se conferir racionalidade aos 

trabalhos de um tribunal superior. Tudo depende, ao fim e ao cabo, da opção político-

institucional de cada nação.  

Admitindo-se que a função dos tribunais superiores deve estar contida na busca 

pela integridade do direito objetivo; ou na incessante investigação da justiça do caso 

concreto, sindicando todos os errores in judicando ou in procedendo acaso cometidos, 

parece correto afirmar que trilhamos o mau caminho, já que, para o cumprimento de função 

assim posta, a restrição de acesso é contraproducente e até mesmo ilegítima. Se é disso que 

se cuida, melhor atende ao propósito agigantar os tribunais, para que centenas de julgadores 

tenham condições materiais de debelar os recursos que chegarão – e, sob essa visão, devem 

chegar – aos protocolos dessas cortes. 

Por outro lado, admitindo-se, como viemos de admitir, que esses mesmos 

tribunais prestam-se ao exercício de uma função eminentemente paradigmática, a conclusão 

que exsurge é exatamente a oposta, sendo legítimo e esperado que haja meios de contenção 

de acesso às cortes nacionais, a fim de que bem possam desempenhar o seu mister 

institucional. É preciso, pois, investir no aperfeiçoamento e no funcionamento dos meios de 

contenção existentes, impulsionando o estado da arte, para o que esperamos ter prestado 

alguma contribuição na dissertação que se encerra. 

                                                           
384 BUZAID, Alfredo. A crise do Supremo Tribunal Federal..., cit. p. 366. 
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27.09.2019, DJe 11.10.2019. 

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, ARE n. 930.647/PR-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 

15.03.2016, DJe 11.04.2016.  

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, ARE n. 964.742/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 

30.09.2016, DJe 28.10.2016. 

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, Pet n. 1.189-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, j. 29.10.1996, 

DJ 06.12.1996. 

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, Pet n. 1.872-9/RS, Rel. Min. Moreira Alves, j. 07.12.1999, 

DJ 14.04.2000. 

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, Pet n. 514/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, j. 24.09.1991, DJ 

11.10.1991.  
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BRASIL. STF, Primeira Turma, Rcl n. 24.377/RJ-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.08.2017, 

DJe 04.09.2017. 

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, Rcl n. 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 

07.03.2017, DJe 24.04.2017.  

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, Rcl n. 28.090/PB-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, redator 

do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 27.11.2018, DJe 19.03.2019. 

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, Rcl n. 35.437/GO-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 

20.09.2019, DJe 01.10.2019. 

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, RE n. 48.435/MG, Rel. Min. Gonçalves de Oliveira, j. 

24.08.1961.  

 

BRASIL. STF, Primeira Turma, RE n. 48.435/MG, Rel. Min. Gonçalves de Oliveira, j. 

24.08.1961, public. 09.11.1961. 

 

BRASIL. STF, RE n. 110.135/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence (decisão monocrática), j. 

24.05.2004, DJ 09.06.2004. 

 

BRASIL. STF, RE n. 656.558/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (decisão monocrática), DJe 

19.12.2016. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, AC n. 1.550/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.02.2007, 

DJ 18.05.2007. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, AC n. 3.311/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 

19.03.2013, DJe 08.04.2013. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Ag Rg na AC n. 1.713/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

11.03.2008, DJe 18.04.2008. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Ag Rg na AC n. 2.160/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 

06.10.2009, DJe 28.10.2009.  

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Ag Rg na AC n. 653/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 

07.03.2006, DJ 12.05.2006. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Ag Rg na AC n. 831/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

18.10.2005, DJ 11.11.2005. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Ag Rg na Pet n. 6.583/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 

05.05.2017, DJe 26.05.2017. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, AI n. 387.938/DF-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 

18.10.2011, DJe 04.11.2011. 
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BRASIL. STF, Segunda Turma, AI n. 418.285/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 

29.03.2005, DJ 15.04.2005. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, AI n. 490.561/RS-AgR-ED, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 

09.09.2008, DJe 03.10.2008. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, AI n. 528.553/PR-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 

17.05.2005, DJ 01.07.2005. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, AI n. 704.881/SP-AgReg, Rel. Min. Eros Grau, j. 

03.03.2009, DJe 27.03.2009 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, ARE n. 781.214/SP-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 

15.03.2016, DJe 03.05.2016.  

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, ARE n. 850.960/SC-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 

24.03.2015, DJe 13.04.2015. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Pet n. 7.152/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

13.04.2018, DJe 17.10.2018.  

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Rcl n. 24.686/RJ-EDAgR, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 

25.10.2016, DJe 11.04.2017. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Rcl n. 27.163/MG-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 

07.08.2018, DJe 15.10.2018. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Rcl n. 30.882/ES-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 

06.12.2019, DJe 18.12.2019.  

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Rcl n. 36.925/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

j. 03.04.2020, DJe 20.04.2020. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Rcl n. 41.683/GO-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

j. 15.03.2021, DJe 19.03.2021. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, Rcl n. 42.625/SP-ED, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

10.10.2020, DJe 15.10.2020. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, RE n. 1.065.205/RS-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 

j. 22.09.2017, DJe 04.10.2017.  

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, RE n. 116.561/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho, j. 

03.04.1990, DJ 27.04.1990.  

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, RE n. 116.561/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho, j. 

03.04.1990, DJ 27.04.1990.  

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, RE n. 47.102/RJ, Rel. Min. Victor Nunes, j. 12.09.1961, 

publ. 04.10.1961. 
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BRASIL. STF, Segunda Turma, RE n. 47.102/RJ, Rel. Min. Victor Nunes, j. 12.09.1961, 

public. 04.10.1961. 

 

BRASIL. STF, Segunda Turma, RE n. 597.165/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 

28.10.2014, DJe 09.12.2014. 

 

Superior Tribunal de Justiça 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, Ag n. 1.077.969/RS-AgInt-RE-AgRg, Rel. Min. Maria 

Thereza de Assis Moura, j. 25.08.2020, DJe 28.08.2020. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, Ag n. 1.154.599/SP-QO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 

16.02.2011, DJe 12.05.2011. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, AgRg no RE no REsp n. 961.601/MG, Rel. Min. Ari 

Pargendler, j. 02.08.2010, DJe 23.08.2010. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, EAREsp n. 275.615/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 

13.03.2014, DJe 24.03.2014. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, EAREsp n. 275.615/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 

13.03.2014, DJe 24.03.2014. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, EREsp n. 1.352.730/AM, Rel. Min. Raul Araújo, j. 

05.08.2015, DJe 10.09.2015. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, MS n. 21.096/DF-AgR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, j. 05.04.2017, DJe 19.04.2017. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, Rcl n. 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.02.2020, 

DJe 06.03.2020. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, REsp n. 1.202.071/SP-QO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 

01.02.2019, DJe 03.06.2019. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, REsp n. 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi. j. 

05.12.2018, DJe 19.12.2018. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, REsp n. 1.696.396/MT-QO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

05.12.2018, DJe 19.12.2018. 

 

BRASIL. STJ, Corte Especial, REsp n. 1.813.684/SP, Rel. para acórdão Min. Luis Felipe 

Salomão, j. 02.10.2019, DJe 18.11.2019. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Seção, REsp n. 1.334.488/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 

08.05.2013, DJe 14.05.2013. 
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BRASIL. STJ, Primeira Seção, REsp n. 1.401.560/MT Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. 

p./acórdão Min. Ari Pargendler, j. 12.02.2014, DJe 13.10.2015. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Seção, REsp n. 1.657.156/RJ-QO Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 

24.05.2017, DJe 31.05.2017. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, Ag Rg no REsp n. 1.076.239/SP, Rel. Min. Benedito 

Gonçalves, j. 05.03.2009, DJe 18.03.2009. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, AgRg na MC n. 792/PE, Rel. para o acórdão Min. 

Demócrito Reinaldo, j. 28.08.1997, DJ 23.03.1998. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, AREsp n. 1.145.409/RJ-AgInt, Rel. Min. Regina Helena 

Costa, j. 18.03.2019, DJe 21.03.2019. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, AREsp n. 1.259.122/SP-AgInt AgInt, Rel. Min. Regina 

Helena Costa, j. 23.03.2020, Dje 26.03.2020. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, AREsp n. 1.557.109/SP-AgInt, Rel. Min. Napoleão Nunes 

Maia Filho, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020.  

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, AREsp n. 37.144/RS-AgR, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, j. 17.05.2012, DJe 24.05.2012. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, MC n. 136/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 03.05.1995, 

DJ 29.05.1995, p. 15476. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, REsp n. 1.440.303/RS-AgInt, Rel. Min. Gurgel de Faria, 

DJe 13.12.2017.  

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, REsp n. 1.582.131/RS-AgR-AgR, Rel. Min. Napoleão 

Nunes Maia Filho, j. 20.04.2017, DJe 04.05.2017. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, REsp n. 72.708/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 

j. 13.12.1995, DJ 04.03.1996. 

 

BRASIL. STJ, Primeira Turma, REsp n. 828.379/RJ-AgInt, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 

j. 15.08.2017, DJe 25.08.2017. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, Ag Rg no Ag n. 1.282.087/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 

05.10.2010, DJe 20.10.2010.  

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, Ag Rg no AREsp n. 98.729/SP-AgR, Rel. Min. Raul Araújo, 

j. 11.04.2013, DJe 21.05.2013. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp n. 887.897/RJ-, Rel. Min. Raul Araújo, j. 

26.11.2019. DJe 18.12.2019. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, AgRg na MC n. 22.807/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 

j. 09.09.2014, DJe 18.09.2014. 
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BRASIL. STJ, Quarta Turma, AgRg no Ag n. 15.810/RS, Rel. Min. Athos Carneiro, j. 

23.06.1992, DJ 03.08.1992. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, AREsp n. 1.201.603/SC-AgInt, Rel. Min. Luís Felipe 

Salomão, j. 13.03.2018, DJe 10.04.2018. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, AREsp n. 1.316.397/SP-AgInt, Rel. Min. Antonio Carlos 

Ferreira, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, AREsp n. 1.349.329/SP-AgInt, Rel. Min. Raul Araújo, j. 

28.09.2020, DJe 20.10.2020. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, AREsp n. 1.476.762/SC-AgInt, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 

19.09.2019, DJe 23.09.2019.  

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, AREsp n. 770.138/RS-AgInt, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 

j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, MC n. 656/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 

18.12.1996, DJ 22.04.1997, p. 14428. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, Pet n. 225/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 

03.12.1991, DJ 24.02.1992, p. 1870. 

 

BRASIL. STJ, Quarta Turma, REsp 10.399/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 

18.12.1991, DJ 24.02.1992, p. 1873. 

 

BRASIL. STJ, REsp n. 1.525.174/RS Rel. Min. Luís Felipe Salomão (decisão monocrática), 

j. 22.06.2016, DJe 24.06.2016. 

 

BRASIL. STJ, Segunda Seção, Rcl n. 33.747/SP-EDcl, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

12.12.2018, DJe 14.12.2018. 

 

BRASIL. STJ, Segunda Seção, REsp n. 1.419.697/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 12.11.2014, DJe 17/11/2014. 

 

BRASIL. STJ, Segunda Seção, REsp n. 1.483.620/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 27/05/2015, DJe 02/06/2015. 

 

BRASIL. STJ, Segunda Turma, AREsp n. 1.051.998/RS-AgInt-ED, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, j. 05.09.2017, DJe 11.09.2017. 

 

BRASIL. STJ, Segunda Turma, AREsp n. 1.051.998/RS-AgInt-ED, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, j. 05.09.2017, DJe 11.09.2017. 

 

BRASIL. STJ, Segunda Turma, AREsp n. 1.286.162/MT-AgInt-ED, Rel. Min. Francisco 

Falcão, j. 28.09.2020, DJe 30.09.2020. 
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BRASIL. STJ, Segunda Turma, AREsp n. 1.509.359/PI-AgInt, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, j. 17.12.2019, DJe 19.12.2019.  

 

BRASIL. STJ, Segunda Turma, AREsp n. 501.722/MS-AgInt-ED-AgInt, Rel. Min. Herman 

Benjamin, j. 06.06.2017, DJe 13.09.2017. 

 

BRASIL. STJ, Segunda Turma, REsp n. 1.596.606/MG-AgInt-AgInt, Rel. Min. Assusete 

Magalhães, j. 17.05.2018, DJe 24.05.2018. 

 

BRASIL. STJ, Segunda Turma, REsp n. 1.903.067/SP-AgInt, Rel. Min. Herman Benjamin, 

j. 08.03.2021, DJe 16.03.2021. 

 

BRASIL. STJ, Segunda Turma, REsp n. 3.534/GO-MC, Rel. Min. Américo Luz, j. 

27.06.1990, DJ 20.08.1990, p. 7952. 

 

BRASIL. STJ, Sexta Turma, MC n. 404/PA, Rel. Min. Vicente Leal, j. 10.09.1996, DJ 

07.10.1996. 

 

BRASIL. STJ, Terceira Turma, AREsp n. 735.697/RJ-AgInt, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

10.04.2018, DJe 24.04.2018).  

 

BRASIL. STJ, Terceira Turma, AREsp n. 969.926/RS-AgInt, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, j. 09.03.2017, DJe 24.03.2017. 

 

BRASIL. STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.586.629/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas 

Cueva, j. 24.09.2019, DJe 03.10.2019. 

 

BRASIL. STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.612.518/SE-AgInt-AgInt, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, j. 25.03.2019, DJe 27.03.2019. 

 

BRASIL. STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.717.387/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 08.10.2019, DJe 15.10.2019. 

 

BRASIL. STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.846.109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

10.12.2019, DJe 13.12.2019. 

 

BRASIL. STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.846.109/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

10.12.2019, DJe 13.12.2019. 

 

BRASIL. STJ, Terceira Turma, REsp n. 1.873.082/DF-AgInt, Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino, j. 07.12.2020, DJe 11.12.2020. 

 

BRASIL. STJ, TutPrv no REsp n. 1.656.161/RS Rel. Min. Luis Felipe Salomão (dec. 

monocrática), j. 28.02.2018, DJe 07.03.2018. 
 

 


