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RESUMO 
 
 

O presente estudo visa investigar o prequestionamento como pressuposto 

essencial para admissão dos recursos extraordinário e especial perante o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. As súmulas 282 

e 356 do Supremo Tribunal Federal e a 211 do Superior Tribunal de Justiça, que 

tratam da não apreciação pelo Tribunal ‘a quo’ a respeito de questão constitucional 

ou federal, suscitada na decisão recorrida, instalam o prequestionamento como 

suporte à tutela recursal. Em linhas gerais, sem o objetivo de exaurir o tema 

proposto, que aborda-se a matéria a partir da noção do princípio do duplo grau de 

jurisdição como sendo o suporte do recurso, sua caracterização, história, 

fundamentos, conceito e, finalmente, o nosso sistema recursal com seus juízos de 

admissibilidade e de mérito. Na seqüência do estudo, enumeram-se os recursos 

especiais e seus requisitos de admissibilidade. Prosseguindo, discutimos as 

divergências existentes no emprego do prequestionamento, fornecendo os 

parâmetros de aplicação deste importante instituto jurídico, advindo da 

jurisprudência sumulada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça. Ao final, constata-se que a divergência poderá ser sanada bastando que o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça unifiquem seus 

entendimentos, estabelecendo um ponto comum quanto ao instituto do 

prequestionamento.  

 

 
Palavras chaves: recurso, prequestionamento, jurisprudência, súmula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

This paper aims at investigating the prequestioning as an essential 

presupposition for the admission of the special and extraordinary appeals 

before the Supreme Federal Court and the Higher Court of Justice, 

respectively. The summulas 282 and 356 of the Supreme Federal Court and 

the 211 of the Higher Court of Justice, which deal with the non-appreciation by 

the a quo Court in respect of constitutional or federal dispute – brought into the 

appealed decision – establish the prequestioning as a support to the appealing 

ward. All in all, without targeting at the exhaustion of the proposed theme, we 

approach the matter as from the principle notion of the double degree of 

jurisdiction as being the support to the appeal, its characterisation, history, 

bases, concept and, finally, our appealing system with its judges of 

admissibility and merit. In the study sequence, we enumerate the special 

appeals as well as their admissibility requirements. Going ahead, we 

discussed the existing divergences in the use of the pre-questioning of this 

important juridical institute, which results from the compiled jurisprudence of 

the Supreme Federal Court and the Higher Court of Justice. Finally, we 

understand that the divergence can be withdrawn if the Supreme Federal 

Court and the Higher Court of Justice unify their understandings, establishing 

a common point as to the prequestioning institute. 

 

 

Key words: appeal, prequestioning, jurisprudence, summula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUÇÃO 

 

 
A comunidade jurídica cada vez mais busca a simplificação do processo, 

tentando dar-lhe mais efetividade, no entanto esbarram em burocráticas fórmulas 

processuais, que são de convivência obrigatória dos profissionais do direito. 

Esta convivência dos profissionais do direito com fórmulas processuais 

burocráticas é combatida não só pelos processualistas pátrios, mas também pelos 

demais estudiosos do processo mundial, os quais reconhecem que existe essa 

complicação, no entanto subsistem amplos setores do direito onde há simplificações 

à medida do possível desejáveis.1  

Com a finalidade de desburocratizar o processo, aos poucos os juristas 

pátrios introduzem modificações na legislação, tentando simplificar e celerizar o 

processo civil concebendo-o, cada vez mais, como um instrumento apto à 

concretização da efetividade da tutela jurisdicional e da paz social.2

No entanto, esse objetivo só surtirá efeito se, com as reformas do sistema 

processual, também houver um entendimento uníssono dos institutos processuais 

modificados. 

Nessa tentativa, a Constituição Federal de 1988 criou uma Corte de Justiça 

encarregada do controle da inteireza positiva do direito infraconstitucional, o 

Superior Tribunal de Justiça, papel até a época desempenhado pelo Supremo 

Tribunal Federal, que também se responsabilizava pelo controle constitucional.  

 

                                                           
1CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988, p. 156. 
2TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Estatuto da magistratura e reforma do processo civil. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1993, p. 19. 



 

Da mesma forma fizeram-se as distinções quanto aos recursos referentes às 

respectivas funções do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, isto 

é, para o primeiro se tem o recurso extraordinário ‘stricto sensu’, destinado à tutela 

das normas constitucionais, para o segundo, o recurso especial voltado à tutela da 

lei (ou tratado) federal.3  

Para José Carlos Barbosa Moreira, a bipartição não obteve o êxito desejado 

de desburocratizar o processo, uma vez que agora há dois recursos em vez de um, 

interponíveis ambos, em larga medida, contra as mesmas decisões4 e mais, estes 

recursos possuem um enorme entrave burocrático que é o prequestionamento, 

instituto criado pela doutrina e jurisprudência dominantes como requisito para 

interposição dos recursos extraordinário e especial. 

Dessa forma, o prequestionamento é um instituto importantíssimo para o 

processo, embora ainda não tenha recebido a merecida e devida atenção por parte 

dos profissionais do direito, sendo habitualmente empregado e raramente explicado. 

No intuito de dimensionar, de forma satisfatória, o emprego do instituto do 

prequestionamento, o modo como legalmente se origina e a consonância entre sua 

submissão obrigatória e o discurso jurídico-processual, o presente texto influi no 

risco de abarcar uma imensidade de temas e elementos periféricos que levariam ao 

distanciamento despropositado do tema principal. 

Com efeito, não se pode ignorar que o emprego do prequestionamento é uma 

tarefa árdua, pois até mesmo de onde emanou o instituto - a doutrina e 

jurisprudência - apresentam concepções variadas a seu respeito e ainda discutem se 

sua exigência é ou não constitucional.  

                                                           
3 CARNEIRO, Athos Gusmão. Requisitos específicos de admissibilidade do recurso especial. In ALVIM, 
Eduardo Pellegrini de Arruda; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.). Aspectos 
polêmicos e atuais dos recursos. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.  97.    
4 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 



 

Entretanto, os Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça) o aplicam com base nas suas respectivas jurisprudências 

sumuladas (282 e 356/STF e 211/STJ) as quais são interpretadas de maneiras 

distintas, criando uma polêmica entre as primeira e segunda turmas do Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. 

 Temos, assim, como base da polêmica o fato da ocorrência de graves 

contradições oriundas do emprego exclusivo de entendimentos individuais de quem 

emite, nos tribunais, conceitos personalíssimos, alheios a qualquer critério racional 

ou lógico com relação ao prequestionamento concernente aos recursos 

extraordinários (lato sensu)5, o qual até os dias atuais não se vislumbra, quer na 

doutrina, quer na jurisprudência, uma opinião pacífica nos tribunais superiores, onde 

temos súmulas sobre o assunto, apesar de ainda haver dúvida quanto ao mesmo.  

 Portanto, observamos desde os primórdios do recurso extraordinário6 no 

Brasil que o prequestionamento tem diversas opiniões doutrinárias e 

jurisprudenciais, não havendo um consenso sobre seu significado, pois ora se fala 

em prequestionamento explícito, ora em prequestionamento implícito, ora em 

prequestionamento ficto, obstaculizando, assim, milhares de recursos especiais e 

extraordinários.7    

Com efeito, o dilema apontado - como e de que forma prequestionar 

determinada decisão para interpor recurso para os tribunais superiores - é de um 

enorme contraste já que há posicionamentos destoantes entre os dois tribunais 

                                                                                                                                                                                     
1999,  p. 567-568. 
5 Esclarecemos, por oportuno, que a expressão aqui usada abrange ambos os recursos para o Supremo Tribunal Federal e 
Superior Tribunal de Justiça, ou seja, o recurso extraordinário e o recurso especial, respectivamente.  
6 O recurso extraordinário no Brasil surgiu em 1890 através do Decreto nº 848, de 24.10.1890, baseado em um instituto do 
direito americano denominado de writ of error, instituído pelo judiciary act de 1789, o qual concedia a palavra final sobre 
controvérsias referentes à questão federal. Inicialmente, este recurso foi denominado de recurso de revista e era utilizado para 
sustentar a autoridade da lei na ordem judiciária, fiscalizando a exata observância do direito, conservando sua pureza e 
uniformidade, só passando a ser denominado de recurso extraordinário em 1934.    
7 FLEURY, José Theophilo. Do prequestionamento nos recursos especial e extraordinário. Súmulas 356/STF X Súmula 
211/STJ. In ALVIM, Eduardo Pellegrini de Arruda; NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coords.).  



 

superiores levando, os profissionais do direito à dúvida sobre qual será a 

interpretação mais plausível para tão importante instituto processual, a opinião da 

primeira turma do Supremo Tribunal Federal, da qual basta a simples interposição 

de embargos declaratórios para que haja prequestionamento ou o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça e da segunda turma do Supremo Tribunal Federal do 

qual o Tribunal ordinário deverá adotar tese explícita sobre a matéria, e, caso isso 

não ocorra, interpõem-se embargos declaratórios para que seja examinada a 

questão omitida. Havendo rejeição, interpõe-se então o recurso especial baseado na 

violação do art. 535 do Código de Processo Civil e do artigo da legislação pertinente 

ao caso.  

 Na verdade, o dilema apontado é severamente contrastado quando se verifica 

esta dúvida: Em qual entendimento deverá basear-se a parte com vistas a interpor 

um recurso para os Tribunais Superiores, se pelo prequestionamento adotado pela 

primeira turma do Supremo Tribunal Federal ou se pela segunda turma do Supremo 

Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça? 

 Observamos, no entanto, que só ao Supremo Tribunal Federal que caberá a 

palavra final nessa controvérsia, uma vez que se trata de uma matéria prevista na 

Constituição Federal e só a este Tribunal cabe dirimir tais conflitos. Com isso, o 

Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, estaria unificando o 

entendimento quanto a um ponto de fundamental importância para a interposição 

dos recursos extraordinário e especial, que é o instituto do prequestionamento.   

 Agindo dessa maneira, evitariam que os profissionais do direito abarrotassem 

os Tribunais Superiores com recursos unicamente protelatórios  e sem o devido 

preenchimento dos pressupostos intrínsecos de fundamental importância para o 

acolhimento dos mesmos.  

                                                                                                                                                                                     
Aspectos polêmicos e atuais dos recursos. v. 1.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 409. 



 

Intencionamos, assim, enfocar o pressuposto intrínseco de admissibilidade, 

de suma importância e muito usado na práxis forense, para os recursos 

extraordinário e especial, que é o prequestionamento, com objetivo de dirimir as 

dúvidas dos profissionais do direito quanto ao tema em questão e, principalmente, 

quanto ao que diz respeito à aplicação das súmulas  de cada Tribunal Superior. 

Portanto, a nossa meta através destes escritos é tão somente sintetizar 

aspectos sobre o prequestionamento, fornecendo subsídios aos operadores do 

direito no sentido de orientá-los na aplicação de um requisito importantíssimo e 

bastante polemizado para a interposição de recursos para os tribunais superiores. 

Como resumo de toda exposição, assinalamos que, à vista de seus objetivos 

específicos, prende-se nosso estudo à contribuição para uma melhor aplicação do 

pressuposto jurisprudencial dos recursos especial e extraordinário, dirimindo dúvidas 

na interposição dos mesmos com vistas à boa aplicação do princípio constitucional 

do duplo grau de jurisdição. 

Destacamos, dessa forma, como o resultado almejado por este estudo,  

apresentarmos um melhor entendimento sobre o instituto do prequestionamento, 

subsidiando o profissional do direito na árdua tarefa da instrução de seu recurso 

para os Tribunais Superiores.  

Assim considerando-se, é compreensível que o emprego de conceituações 

situadas na região fronteiriça de campos dogmáticos diversos, tem por objetivo, 

única e exclusivamente, uma construção temática que privilegie a relação simbiótica 

entre o princípio constitucional e processual do duplo grau de jurisdição, bem como o 

modo como foi criado o instituto do prequestionamento e sua aplicabilidade no 

sistema processual pátrio. 



 

Nossa pesquisa é totalmente dogmática, por essa razão foi consubstanciada 

em fontes bibliográficas como obras jurídicas a respeito do tema desenvolvido ou 

que tenham relação com o mesmo, artigos de periódicos especializados na área do 

direito, relacionados com o assunto e algumas jurisprudências dos Tribunais 

Superiores que delineam a questão do prequestionamento. 

Buscamos, da mesma maneira, a utilização de obras estrangeiras, 

especialmente, de países de língua hispânica, todas com a sua devida tradução.    

Como complemento ao emprego predominante do material bibliográfico 

padrão, empreendemos, ainda, a utilização de outras fontes secundárias, como a 

Constituição Federal, documentos obtidos na rede mundial de computadores, bem 

como alguns artigos ou livros da área jurídica, os quais constam na bibliografia, mas 

que não foram citados no corpo do texto, entretanto foram objeto de pesquisa 

complementar para o satisfatório objetivo do presente estudo.  Quanto às formas e 

padrões de referências bibliográficas, fizemos opção por usar citações completas, 

posicionadas nos rodapés, com estrita observância às normas técnicas 

convencionadas. 

Na estrutura de elaboração deste estudo, optamos por adotar uma 

distribuição clássica de capítulos e itens, para que o assunto fique bem explicitado, 

didático e de fácil leitura, proporcionando, portanto, uma melhor assimilação do tema 

a ser desenvolvido. 

A distribuição do trabalho é feita em três capítulos, constando no primeiro 

considerações sobre os recursos, tendo por suporte o princípio constitucional e 

processual do duplo grau de jurisdição.  

 No segundo capítulo, temos a abordagem dos recursos considerados, pela 

legislação processual civil como especiais - recurso extraordinário e recurso especial 



 

-, suas histórias, finalidades e pressupostos de admissibilidade para o seu 

recebimento nos Tribunais Superiores. 

 No terceiro, enfatizamos o objeto principal de nosso estudo, o 

prequestionamento como pressuposto de admissibilidade dos recursos 

extraordinário e especial, iniciando com um enfoque introdutório a respeito do 

prequestionamento, a sua oportunidade, a configuração dos embargos declaratórios 

como seu pressuposto, suas configurações, bem como os atuais significados das 

súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que 

configuram o prequestionamento, a partir da análise comparativa entre elas e, 

finalmente, a divergência de entendimentos na aplicação deste pressuposto de 

admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, entre o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Por fim, compõem o estudo as conclusões 

consubstanciadas nos temas estudados e, particularmente, uma opinião pessoal a 

respeito do instituto processual do prequestionamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                               CAPÍTULO 1 
 
 

O PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO COMO SUPORTE 
 
 

DO DIREITO DE RECORRER 

 

1.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE JURISDIÇÃO 

 

O homem é um ser social e, por esta razão, desde os primórdios sempre 

procurou viver em agrupamentos distintos relacionando-se entre si. 

  Com o passar dos tempos, essas comunidades foram evoluindo e 

organizando-se, fazendo surgir dentro de si indivíduos e classes privilegiadas que 

exploravam os demais, tirando proveito de determinadas situações, fazendo com 

que surgissem conflitos e insatisfações, gerando angústias e tensão individual e 

social cujas soluções são calcadas em regras e princípios de moral individual e 

coletiva existentes dentro da própria comunidade. 

 Foi, então, neste contexto da organização humana em sociedade cuja 

principal forma, até hoje alicerce da mesma, é a família, que foi estruturando-se o 

Estado8 e com este, através do aprimoramento das regras e princípios de moral 

individual e coletiva, o direito por ele aplicado. 

  

 

                                                           
8 Sobre a origem e formação do Estado é relevante lembrar que não há uma posição unânime, uma vez que existe inúmeras 
teorias que tentam explicá-las. Resumidamente, temos como principais a que admite ter o estado sua origem e formação no 
crescimento das famílias primitivas cujas organizações detinham poder e autoridade para determinar o comportamento de 
todo o grupo e as quais atingiram um maior grau de desenvolvimento, alcançando uma forma complexa, necessitando, dessa 
forma, da constituição do Estado. Outra teoria é a de que o Estado originou-se a partir das relações entre vencedores e 
vencidos e, finalmente, a que tenta explicar a origem e formação do Estado através de causas econômicas.  



 

No entanto, por inexistir, nos primórdios da humanidade, um Estado forte para 

superar os ímpetos individualistas do homem e impor o direito às partes conflitantes, 

o litígio no qual o mais forte levava vantagens sobre o mais fraco, era resolvido pela 

força e/ou pela violência. Tínhamos, pois, a autodefesa ou autotutela.9

 Mesmo com esse quadro da autotutela, os romanistas afirmam que, 

excepcionalmente, por iniciativa do vencido, se entendesse que o exercício daquele 

direito pela parte foi praticado ilegitimamente e de forma abusiva, é que o Pretor10 

intervinha para decidir se aquela pretensão fora lícita ou ilícita11. Nesta época o 

processo era conduzido pelo autor. 

 Esse quadro permaneceu durante a Idade Média sob a predominância e 

influência dos processos germânico e canônico. No entanto, no início do 

Renascimento começa a delinear-se um Estado forte e com isso o desenvolvimento 

de uma centralização da atividade judiciária por este, surgindo, assim, novas 

maneiras de solução dos conflitos de interesses individuais ou coletivos através da 

autocomposição12 e da arbitragem13, no entanto, fixavam apenas a existência ou 

inexistência do direito da parte ficando o cumprimento da decisão por conta da 

autotutela. 

                                                           
9 COSTA JÚNIOR, Dijosete Veríssimo da. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Jusnavegandi. Disponível 
em : <http://www.jus.com.br>. Acesso em 08 mai. 2003. 
10 Embora a autotutela fosse uma forma de justiça através da força, vale esclarecer que já se notava, nesse período, 
embora em pequenas proporções, a presença do Estado em sua atividade jurisdicional, representada pelo juiz na figura 
do Pretor. No entanto, essa situação prevalecia pelo fato de que, à época, não havia a estatização da atividade judiciária 
e, por conseqüência, inexistia uma ciência processual.  
11 SILVA, Ovídio A. Baptista da; GOMES, Fábio. Teoria geral do processo civil. 3ª ed. São Paulo. Revista dos 
Tribunais. 2002. p. 61. 
12 A autocomposição como uma das formas originárias da jurisdição perdura residualmente na atualidade. Nela a 
solução é parcial, pois depende da vontade e da atividade de uma das partes ou ambas as partes envolvidas, ou seja, 
uma das partes ou ambas abdicam totalmente ou de parte de seus direitos e pode acontecer de três formas distintas: a 
desistência que é a renúncia da parte à pretensão, a submissão que é a renúncia à resistência oferecida à pretensão e a 
transação que são concessões recíprocas das partes.   
13 A arbitragem nasceu da percepção dos males da autocomposição e dava-se através da nomeação de uma terceira 
pessoa, estranha à lide, para que a solucionasse. Geralmente, as soluções dos conflitos eram confiadas aos sacerdotes, 
os quais as pautavam em padrões costumeiros acolhidos pela convicção coletiva. 



 

 Na Idade Moderna houve uma concentração da atividade administrativa e 

jurisdicional, em razão do Absolutismo e esta segunda função estatal ficou a cargo 

de pessoas da confiança do rei. 

 Nesse sentido, Giovanni Tarello pronuncia-se definindo bem a situação acima 

exposta: 

“A prevalência de um particular grupo de norma, isto é, ao contrário 
passava não só pela concentração da jurisdição, mas antes por 
firme domínio do monarca sobre a corporação de juizes. Ora, a 
situação européia do início do século XVII não variava seja referente 
à concentração da jurisdição, seja a sua dispensa pelo monarca.”14

 
 Com o passar do tempo e à medida que o Estado foi-se afirmando, sentiu-se 

a necessidade de intervir e exercer um poder mais acentuado de controle social na 

busca de obter o bem comum e a paz social. 

 Assim agindo, vedou a autotutela e a arbitragem facultativa e vinculou as 

decisões a uma obrigatoriedade e, dessa forma, foi colocando os juízes para 

substituírem às partes fazendo com isso nascer o processo e, em seguida, a 

jurisdição como função estatal pacificadora, dando, portanto, início à justiça pública 

em substituição à privada outrora existente. 

Nesse sentido, pronuncia-se Marcos Afonso Borges: 

“O Estado, por uma imperiosa necessidade de uma própria destinação 
política, obrigou-se pela organização constitucional de seus Poderes e 
pela instituição dos órgãos de sua Justiça, a prestar assistência aos 
particulares, em caso de ruptura do equilíbrio jurídico, a entregar sua 
contribuição jurisdicional toda vez que se verifica violação, ameaça ou 
possibilidade de violação das relações de Direito assegurados pela lei.”15

 
Portanto, foi sob esse contexto, de obter o bem comum e a paz social, que a 

jurisdição foi delineando-se até os nossos dias. 

                                                           
14 TARELLO, Giovanni. Storia della cultura giuridica moderna - Abssolutismo e cidificazione del diritto. 
Bologna: Società Editrice il Mulino, 1976, p. 53. “La prevalenza di un particolare gruppo di norme cioè quelle volute e 
create direttaente dal monarca, su tutte le altre, passava invece no solo per l’accentramento della giurisdizione, ma 
anche per un saldo domínio del monarca sulla corporazione del giudici. Orbene. La situazione europea all’inizio del 
seculo XVII era quanto concerneva sai láccentramento della giurisdizione, sai la sua dispendenza dal monarca.” 
  
15 BORGES, Marcos Afonso. Jurisdição voluntária. Direito Processual Civil. Conferências. Revista de Processo. Vol. 
11-12. São Paulo: Revista dos Tribunais,  1990, p. 209-219. 



 

No entanto, se o cidadão, busca a jurisdição para a solução de um conflito de 

interesse e esta, ao ser provocada, concede uma decisão que não o satisfaz, a 

legislação pátria dá-lhe o direito, dentro da mesma relação jurídica processual, de 

submeter o seu litígio a uma nova análise, desta feita por um órgão colegiado 

superior, supostamente mais experiente, possibilitando a correção de prováveis 

erros. 

Esse procedimento, usado nos Estados democráticos de direito, só exaure a 

jurisdição quando não há mais possibilidade, da parte insatisfeita, com as decisões 

proferidas, socorrer-se do princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, que 

veremos nos itens seguintes do nosso estudo. 

 

1.2  PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO: CONCEITO E 

HISTÓRICO  

 

 O sistema jurídico brasileiro é o romano-germânico16, ou seja, vigora o direito 

escrito e por essa razão baseia-se principalmente na lei. 

Com efeito, a legislação brasileira prevê que o cidadão, ao procurar o Estado 

na busca de uma prestação jurisdicional e não ficando satisfeito com a decisão 

concedida para a solução do seu conflito de interesse, poderá viabilizar com base no 

art. 486 do Código de Processo Civil, dentro da mesma relação jurídica processual, 

                                                           
16 Entendemos por sistemas jurídicos os fatores essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade juridicamente 
organizada, por serem regras e instituições de direito positivo que as regem, determinados a partir de fatores como a 
raça, meio geográfico, motivos ideológicos, históricos, religiosos, políticos e econômicos dentre outros. Na atualidade 
temos muitos sistemas jurídicos devido à proliferação, nos últimos anos, dos Estados, posto que a cada Estado criado 
faz surgir um novo direito, como por exemplo, o direito mulçumano. Entretanto, apenas coexistem, o romano-
germânico e o anglo-americano, por serem de capital importância e base para os demais. Estes diferenciam apenas na 
forma de aplicação das fontes do direito, ou seja, no primeiro vigora o direito escrito, a lei como fonte primordial e 
quase exclusiva do direito, estando, desta forma, o juiz adstrito à aplicação da lei interpretando-a através de seu livre 
convencimento baseado nas provas e argumentações das partes e no segundo a jurisprudência ultrapassa os limites da 
lide entre as partes, constituindo-se em fonte básica de criação do direito, isto é, o juiz diz o direito e, desta forma, vai 
construindo os precedentes para casos futuros não se vinculando à lei, mas fazendo-a. Estes são aplicados não só nos 
países que lhe originaram, mas também em alguns outros Estados que por razões diversas o adotaram, entretanto, há 
uma tendência mundial ao sistema do direito escrito por ser este de mais rápida e fácil adaptação às mudanças 
ocorridas no panorama mundial.  



 

a anulação, a reforma, a integração ou o aclaramento da decisão judicial 

impugnada.17                                              
 Essa previsão legal desde a antigüidade,  proporciona às partes a 

oportunidade de nova apreciação da decisão pelo próprio poder judicante.18

 Nos tempos modernos, nos Estados democráticos de direito, dentre os quais 

destacamos o Brasil, temos essa possibilidade através de um princípio processual 

denominado de princípio do duplo grau de jurisdição, que dá o embasamento para o 

cidadão, insatisfeito com a tutela jurisdicional concedida em primeiro grau possa, 

dentro da mesma relação jurídica processual, discutir o seu direito através de um 

órgão colegiado superior mais experiente, estando, conseqüentemente, mais 

autorizado que o primeiro para examinar a questão19, o qual reapreciará a matéria 

tornando possível a correção de prováveis erros cometidos pelo magistrado de 

primeiro grau, uma vez que o homem é falível e, no caso em análise, o 

jurisdicionado insatisfeito poderá pedir a revisão da sua sentença através de um 

colegiado supostamente mais experiente que o prolator da decisão inicial.  

  Esse princípio do duplo grau de jurisdição, aplicado em nosso sistema jurídico 

brasileiro, teve seu embrião no direito romano no período da ‘legis actions’ que permitia a 

‘provocatio’, no entanto, não era de grande repercussão, pois consistiam em comícios 

populares pedindo clemência ao Estado para rever sua decisão. Estes foram aprimorando-se e 

o direito canônico no século XII  permitiu  os  recursos para os imperadores, verdadeiros 

juízes do império, sistema que deu propulsão  ao  crescimento  das rendas dos  julgadores  e  

odescrédito da justiça que,  durante séculos, ficou crivada como um objeto de comércio pelo  

fato da existência de uma enorme proliferação da espécie jurídica. 

  

                                                           
17 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios fundamentais - Teoria geral dos recursos. 4ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997, p. 178 
18 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Embargos infringentes. São Paulo: Saraiva, 1974, p. 1. 



 

Em reação a essa situação de venalidade da justiça nos fins do século XVIII, 

surgiram na França, através da Assembléia Constituinte Francesa debates com 

intuito de suprir os recursos, o que obteve êxito parcial, uma vez que estes foram 

mantidos, no entanto, subordinado ao sistema do duplo grau de jurisdição.  

 Portanto, a Revolução Francesa consagrou o duplo grau de jurisdição, que se 

expandiu às legislações dos povos contemporâneos, sendo conceituado pelos 

doutrinadores como aquele pelo qual as decisões dos juízes, em regra, podem ser 

submetidas ao conhecimento de um órgão jurisdicional hierarquicamente superior. É 

nesse princípio que se alicerçam os recursos e sua teoria. 

 Esse princípio não objetiva apenas permitir a revisão das decisões de 

primeiro grau, como satisfazer uma exigência humana, já que a parte vencida, na 

maioria das vezes, não se resigna ante um decisão desfavorável. 

 As vantagens existentes nesse princípio são várias, mas uma, analisada sob 

o ângulo da produção dos magistrados, destaca-se em grau de importância. É o fato 

de o juiz de primeira instância ter maior zelo e cuidado na prolação de suas 

decisões, com o intuito de melhorá-las, aprimorá-las em termos funcionais, 

objetivando sua ascensão dentro dos quadros da magistratura. 

 No entanto, podemos observar, ainda, as vantagens sob o ângulo da parte 

vencida, que terá um novo pronunciamento jurisdicional tentando a revisão da 

sentença de primeiro grau e demais instâncias e com isso ficar satisfeito com a 

prestação jurisdicional concedida pelo Estado, pondo, dessa forma, um ponto final 

ao conflito de interesses e, conseqüentemente, concedendo a harmonia e paz social 

aos litigantes. 

 

                                                                                                                                                                                     
19 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. Trad. da 2ª ed. italiana por J. Guimarães Menegale. 3ª 
ed. v. 3. São Paulo: Saraiva, 1969, p. 246-247. 



 

1.3 O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUA CONCEPÇÃO LEGAL: A 

CARACTERIZAÇÃO DO   RECURSO 

  

 O ordenamento jurídico nacional, como visto no final do capítulo anterior, 

prevê que uma decisão judicial poderá ser revista por outro órgão jurisdicional, ou 

seja, a recorribilidade das decisões judiciais que os doutrinadores denominam de 

princípio do duplo grau de jurisdição, consiste na necessidade de confronto entre a 

prestação jurisdicional de primeiro grau perante um colegiado teoricamente mais 

experiente de segunda instância.20 Este princípio não é privilégio da nossa 

legislação, uma vez que nos tempos modernos tem uma larga aplicação em todas as 

legislações mundiais21 com duas justificativas básicas, a primeira é a da falibilidade 

humana, pois somos passíveis de erros e a segunda, o interesse da parte vencida 

em ver suas razões jurídicas alcançarem uma nova manifestação do Judiciário numa 

tentativa de reverter o quadro que lhe fora desfavorável.    

 Dessa forma, o sistema jurídico permite a prolação, dentro de uma mesma 

relação processual, de duas decisões distintas dadas por julgadores diferentes em 

que a segunda tem superioridade sobre a primeira, reformando-a ou anulando-a, 

para que nova decisão seja proferida no juízo singular.22

Portanto, essa irresignação, pontificada pelo princípio do duplo grau de 

jurisdição, consolidou-se através de um instrumento jurídico denominado de recurso, 

que é uma peça procedimental feita pela parte desfavorecida com suas 

                                                           
20 MARINONI, Luiz  Guilherme.  A prova, o princípio da oralidade e o dogma do duplo grau de jurisdição. In: PAULA, 
Jônatas Luiz Moreira (org.). Estudos de direito contemporâneo e cidadania. São Paulo: LED Editora de Direito, 2000, p. 
13.   
21 SÁ, Djanira Maria Radamés de.  Duplo grau de jurisdição: conteúdo e alcance constitucional. São Paulo:  Saraiva, 
1999, p. 78.  
22 LASPRO, Orestes Nestor de Souza.  O duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 34. 



 

argumentações, na tentativa de reformar a sentença de primeira instância concebida 

injustamente ou com vícios.23

 Para Goldschmidt, recurso é um meio jurídico processual concedido às 

partes, aos afetados por uma decisão judicial e a eventuais intervenientes, para 

impugnar a predita decisão, que se pressupõe vulnerável, perante um tribunal 

superior e que se torna um óbice à formação da coisa julgada.24   

 Quanto à natureza jurídica do recurso, a doutrina, em sua grande parte, 

chega a qualificá-lo como uma ação distinta e autônoma em relação à originária que 

ocasionou a decisão a ser desconstituída via recursal.25

 Apesar da forte tendência da possibilidade de revisão da decisão de primeiro 

grau por um colegiado mais experiente, ou seja, a ocorrência de uma hierarquização 

jurisdicional e conseqüente aplicação do duplo grau de jurisdição, princípio 

amplamente aplicável nos diversos ordenamentos jurídicos mundiais, percebemos 

uma oposição a este princípio, embora sem grandes aplicações, constituindo-se em 

uma excepcionalidade sem repercussão no sistema jurídico, uma vez que os 

tribunais, que são órgãos tipicamente revisionais, podem exercer a competência 

originária, tomando o lugar da jurisdição inferior e, com isso, atropelando esse 

princípio importantíssimo para o jurisdicionado e para o Estado, pois se tem, nesse 

princípio, uma enorme caracterização de controle interno do poder jurisdicional.  

 Ao entender que o novo exame do processo poderia ser feito por juízes de 

igual hierarquia funcional ocasionando o que denomina Carnelutti de duplo grau de 

conformação26, conseqüentemente, discordando da maioria dos juristas mundiais 

                                                           
23 BAPTISTA, Francisco de Paula. Compendio de Theoria e Prática do Processo Civil comparado com o Comercial. 3ª 
ed. Pernambuco: s.e., 1872, p. 218.  
24 GOLDSHMIDT, James. Derecho Procesal Civil. Trad. Leonardo Prietro Castro. Barcelona. Madrid. Buenos Aires.  Rio 
de Janeiro: Labor, 1936, p. 398. 
25 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 549. 
26CARNELUTTI, Francesco.  Lezione di diritto processuale civile.  v. 4. Pádua: Cedam, 1926, p. 201.  



 

quanto à denominação da revisão das sentenças em uma mesma relação jurídica, 

mas combinando com o pensamento do Juiz do Supremo Tribunal de Espanha, que 

afirma: 

 “definitivamente não há nenhuma razão plausível para existência 
de juizes superiores e inferiores. Não poderá haver mais que juizes 
igualmente independente em razão de um estatuto que se 
diferenciam unicamente por atuar em momentos processuais 
distintos.”27

 
 Observamos, com isso, que o duplo grau de jurisdição é a base do direito de 

recorrer, concedendo ao jurisdicionado insatisfeito que sua decisão seja revisada por 

um colegiado mais experiente que o juízo prolator da primeira decisão. 

 

1.4  ENQUADRAMENTO HISTÓRICO DO DIREITO DE RECORRER 

 

 O sistema de recorribilidade das decisões dos magistrados que sempre 

existiu em todas as legislações, por exemplo, o sistema egípcio, que adotava juízes 

singulares e tribunais superiores, incluindo-se uma corte suprema28,  tem seu 

enquadramento histórico remoto.  

 Para a dogmática jurídica atual, o sistema que mais se aproxima do modelo 

procedimental do poder jurisdicional do Estado é o direito processual romano, razão 

pela qual se justifica a importância deste estudo. 

 Nos primeiros tempos do reinado, aos condenados, em matéria criminal, era-

lhes assegurado um pedido de clemência, por meio da ‘provocatio’, dirigido aos 

comícios populares, porquanto na esfera cível, admitia-se que o réu opusesse a 

inexistência da sentença, para fazer com que o autor não pudesse exigir o 

cumprimento de obrigação judiciosa.  

                                                           
27IBAÑEZ, Perfecto Andres.  Independencia y garantias de la Magistratura. Ajuris.  Disponível em: 
<http://www.ajuris.org.br>. Acesso em: 02 jun. 2002.    



 

 Na fase imperial romana, aprimora-se o sistema jurídico anteriormente 

aplicado, denominado de ‘cognitio extraordinaria’, através de uma estrutura judiciária 

hierarquizada e com ela foi criado o ‘appellatio’, recurso interposto da decisão do juiz 

para o Imperador, que tinha o poder de reexaminar e reformar as primeiras decisões, 

por ser uma autoridade superior aos prolatores das decisões que provavelmente 

iriam ser reformuladas, desafiando, dessa forma, qualquer sentença proferida no 

território romano. No entanto, com o aumento das apelações fora conferidos poderes 

para esses julgamentos aos juízes, prefeitos e outras autoridades administrativas, 

bem como ao Senado.29

 Posteriormente, entre o ano de 331 e 365, surgiu, ao lado da ‘appellatio’, um 

recurso que era interposto das decisões do Imperador que não tinham como ser 

reformadas ou apeláveis, denominado de ‘suppplicatio’.30

 Durante o domínio dos bárbaros, com a queda do Império Romano, verificou-

se, nos primeiros tempos, a influência do procedimento germânico em que as 

sentenças para as quais não havia recurso, eram proferidas pelas assembléias 

populares. 

 No sistema feudal, quando os senhores feudais eram os juízes e acima deles 

não havia mais autoridades, as sentenças continuaram irrecorríveis. Mesmo quando 

o recurso era permitido, este não tinha força alguma, tornando-se inútil e perigoso, 

pois o recorrente enfrentaria o prestígio e a força dos prolatores das decisões. 

 É oportuno destacar que, nesses períodos, a justiça era aplicada pelos 

soberanos, sendo, de uma certa forma, irrecorríveis, pois não havia para quem 

                                                                                                                                                                                     
28 REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de. Curso de Direito Processual Civil. 3ª ed. v. 3. São Paulo: Saraiva, 1946, p. 
78. 
29 REZENDE FILHO, Gabriel José Rodrigues de.  Curso de Direito Processual Civil. 3ª ed. v. 3. São Paulo: 
Saraiva, 1946, p. 78. 
30SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 14ª ed. v. 3. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 83. 



 

recorrer chegando-se ao absurdo de se acreditar que as decisões concedidas pelos 

soberanos eram expressões sobrenaturais e até divinas.31

 No século XII, o direito canônico fez retornar os recursos aos moldes do 

direito romano e generalizou a recorribilidade das sentenças. Entretanto, houve um 

certo desvirtuamento, à medida que foram sendo criados juízes proprietários dos 

cargos e da função judiciária, multiplicando-se, assim, os graus de jurisdição e, 

conseqüentemente, os recursos, já que se recorria até de simples despachos. 

 Como conseqüência desse sistema, a justiça tornou-se objeto de comércio, 

propiciando o crescimento das rendas dos juízes, deixando, portanto, a instituição 

judiciária em total desmerecimento. 

 Durante cinco séculos, a justiça permaneceu nesse sistema de venalidade. 

Por fim , no século XVIII, a Assembléia Constituinte Francesa, instituída pela 

Revolução de 1789, manteve os recursos, subordinando-os ao sistema do duplo 

grau de jurisdição, o qual foi estendido às legislações contemporâneas. 

 Na história do direito brasileiro, o duplo grau de jurisdição tem seu primeiro 

destaque na Constituição do Império, de 1824, sendo esta a única vez que o 

princípio figurou em texto constitucional pátrio, como ressalta Delosmar Mendonça 

Junior32, pois nas demais Constituições a menção deste princípio constava 

indiretamente, no entanto, consta expressamente da legislação subjetiva, através do 

art. 496 do Código de Processo Civil, que determina os recursos cabíveis para 

questionar a sentença prolatada no juízo singular. 

 

 

 

                                                           
31 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del derecho procesal civil. 3ª ed. Buenos Aires: Depalma, 1977, p. 348. 
32 MENDONÇA JUNIOR, Delosmar. Princípios da ampla defesa e da efetividade no processo civil brasileiro. São Paulo. Malheiros. 2001. p. 100. 



 

1.5  NATUREZA JURÍDICA DOS RECURSOS 

            

Observamos, nos itens anteriores, que o recurso não é um instituto jurídico 

novo, pois desde a antigüidade as legislações proporcionavam às partes meios 

através dos quais estas podiam provocar nova apreciação, pelo próprio poder 

judicante, até mesmo quando a justiça era distribuída pelos soberanos, ou seja, 

nesta época, supostamente não havia para quem recorrer, pois se acreditava que os 

pronunciamentos dos soberanos tinham expressão sobrenatural e até divina. 

 Dessa forma, não poderíamos deixar de enfatizar que a necessidade de se 

ouvir outro pronunciamento sobre um mesmo caso é inerente ao homem desde os 

seus primórdios. Nesse sentido Leo Rosenberg, ao perceber que sempre terá uma 

das partes insatisfeita com o pronunciamento jurisdicional, afirmou que “Toda 

decisão pode ser injusta para a parte vencida. Por isso, o recursos estão a serviço 

dos legítimos desejos das partes de substituir a decisão que lhe é desfavorável por 

outra mais favorável.”33

 Daí se afirmar que a idéia de recurso deve ter nascido com o próprio homem 

quando este se sentia injustiçado em decorrência de uma decisão de alguma 

autoridade, a qual se materializou quando a humanidade começou a se organizar 

em grupos, atribuindo a determinados homens o poder de dizer o que era justo ou 

injusto. 

 Dessa forma, podemos observar que os recursos são institutos jurídicos 

advindos desde os primórdios da humanidade cuja natureza jurídica é de direito 

público, revisional e potestativo. 

                                                           
33 ROSEMBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. 5ª ed. t. II. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 
Europa-América, 1995, p. 352.   



 

 Os recursos possuem natureza de direito público por serem uma 

determinação emanada do Estado através das normas processuais vigentes, as 

quais, se justificam devido à falibilidade humana, ou seja, a possibilidade do prolator 

da decisão cometer erros ou injustiças na mesma, prejudicando, por consegüinte, o 

jurisdicionado  .  

 Natureza revisional, pois a norma processual vigente permite que a parte 

insatisfeita com a decisão jurisdicional prolatada seja revista por um órgão colegiado 

superior de suposta mais experiência, o qual poderá reformar a decisão do juízo 

singular anterior concedida. 

 E finalmente, é de caráter potestativo, pois só depende da iniciativa da parte 

que se ache prejudicada para que a decisão anterior seja reformulada ou mantida. 

No entanto, esta última natureza jurídica não é tão prevalente, uma vez que para o 

ente público a norma processual estabelece o reexame necessário, ou seja, uma 

decisão em que o ente público seja vencido esta deverá obrigatoriamente ser revista 

pela instância ‘ad quem’ sob pena de nulidade. 

 

1.6  RECURSOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 O Brasil, desde a era colonial, adota a estrita observância do direito escrito, 

advindo da longa colonização portuguesa e dominação romana na Península 

Ibérica. Por este motivo, é que o ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo do que 

ocorre na maioria das legislações contemporâneas, permite a parte insatisfeita com 

a decisão dada em juízo a revisão por juízes mais experientes reunidos em um 

colegiado. 



 

 Essa revisão é feita por meio de remédios processuais, taxativamente 

previstos no código de processo civil, em seu art. 496, quais sejam, a apelação, o 

agravo, os embargos infrigentes, os embargos de declaração, o recurso ordinário, o 

recurso especial, o recurso extraordinário e os embargos de divergência em recurso 

especial e em recurso extraordinário.34   

 Os recursos, acima elencados, dizem respeito ao direito processual civil, uma 

vez que o ordenamento jurídico brasileiro ainda prevê alguns recursos em 

Regimentos Internos dos Tribunais como o recurso de embargos para o Superior 

Tribunal de Justiça, o recurso ordinário preceituado nos arts. 102, II, ‘a’ e 105, II, ‘b’ e 

‘c’ da Constituição Federal, o recurso de ofício, previsto no art. 475 do código de 

processo civil, que visa preservar interesses da família, da União, do Estado ou do 

Município e da Fazenda Pública. Temos, ainda, os recursos em matéria penal, 

eleitoral e os elencados pela Consolidação das Leis do Trabalho como os embargos 

(art. 894), recurso ordinário (art. 895), recurso de revista (art. 896) e os agravos (art. 

897), bem como a remessa ex oficio prevista no Decreto-lei nº 779/69, visando, da 

mesma forma que no código de processo civil, à preservação dos interesses da 

União, Estados e Municípios, Distrito Federal suas autarquias ou fundações de 

direito público que não explorem atividades econômicas. 

Existem, da mesma forma, ao lado dos recursos, outros meios processuais 

através dos quais se pode impugnar uma decisão judicial. Essas impugnações, 

sejam ou não consideradas recursos, genericamente, denominaram-nas de 

remédios processuais, que ora se apresentam como recursos ora como ações 

impugnativas autônomas.35     

                                                           
34 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: Teoria Geral  dos recursos. 4ª ed. São Paulo. Revista dos Tribunais. 
2000. p. 48.  
35 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, v. V. n. 135. Rio de Janeiro: Forense, 1999, 
ps. 261-262.  



 

Assim, esses remédios jurídicos processuais poderão ser única e 

exclusivamente dirigidos para questionar a adequação e a legalidade do ato, sua 

conveniência e sua justiça, que muitas vezes culminam em impugnação.36

O sistema processualista brasileiro, no que concerne aos tipos de recursos, 

divide-os em dois tipos os recursos comuns e os recursos especiais. Os recursos 

comuns seriam aqueles elencados no art. 496, incisos I, II e V (apelação, agravo e 

recurso ordinário), além dos inominados, previstos nos arts. 532 e 557, parágrafo 

único, do código de processo civil. Já os recursos especiais seriam os previstos nos 

demais incisos do art. 496 (embargos infringentes, recurso especial, recurso 

extraordinário e embargos de divergência em recurso especial ou em recurso 

extraordinário), excetuando-se os embargos de declaração, os quais teriam feição 

de recurso ‘sui generis’.37  Estes tipos de recursos especiais, em particular o recurso 

extraordinário e o recurso especial, serão objeto do nosso estudo nos capítulos 

seguintes no quais os abordaremos minuciosamente. 

Entretanto, esta classificação supramencionada, não é de opinião unânime 

entre os juristas, havendo pequenas discordâncias, pois entendem que todos os 

recursos são comuns por derivarem da sucumbência e terem requisitos próprios de 

ordem procedimental, que também os tornariam especiais.38

 No entanto, discordamos do acima transcrito, filiando-nos à corrente contrária 

a esse pensamento. Entendemos que os recursos classificados como especiais são 

assim denominados por possuírem algo de diferente nos seus pressupostos de 

admissibilidade, por exemplo, o prequestionamento nos recursos especial e 

                                                           
36 CARNELUTTI, Francesco. Instituições de processo civil.  Trad. Adrian Sotero de Witt Batista v. I, n. 365. Campinas: 
Servanda, 1999, p. 538. 
37 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. V. III. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1994, p. 104. 
38SANTOS,  Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Dioreito Processual Civil. V. III. 14ª ed. São Paulo 
Saraiva, 1994, p. 104. 



 

extraordinário, para que os mesmos possam ser aceitos, que será posteriormente 

abordado no nosso estudo. 

 

1.7  JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E JUÍZO DE MÉRITO DOS RECURSOS 

 

 A par do desejo em se evitarem conceituações tautológicas e inexpressivas, 

enfatizamos que, assim como o cidadão para pedir a tutela jurisdicional do Estado, 

terá de cumprir determinados requisitos39, para os recursos não é diferente, pois se a 

parte, insatisfeita com a sentença do juízo de primeira instância ou acórdão do 

tribunal ‘a quo’ não observar algumas condições, o recurso não será apreciado. 

Essas condições ou pressupostos processuais podem ser focalizados como 

pré-requisitos para admissão dos recursos nas instâncias superiores, os quais 

constituem o juízo de admissibilidade e são considerados de dupla observação, uma 

feita pelo juízo prolator da decisão ou do acórdão e a outra feita pelo relator do 

processo nos tribunais.   

 No entanto, há da mesma forma o juízo de mérito, o qual após a primeira 

análise, procedida pelo juiz ou tribunal, o órgão competente irá reapreciar os 

pressupostos recursais, fazendo, dessa forma, o segundo juízo de admissibilidade e 

através deste o recurso será conhecido ou não. Após, constatada a presença de tais 

requisitos e o órgão julgador conhecendo o recurso, será procedido pelo órgão 

                                                           
39 Esclarecemos que é com a petição inicial, instrumento da demanda, que o autor exerce seu direito de ação, 
formulando um pedido e, conseqüentemente, provocando a tutela jurisdicional do Estado, para solucionar o seu 
conflito de interesses. No entanto, para que se possa exercer esse direito e iniciar o processo, através da petição inicial, 
o sistema do Código de Processo Civil prevê alguns requisitos essenciais sem os quais o processo não poderá seguir, 
impedindo o conhecimento do mérito pelo juiz. Estes requisitos são previstos nos artigos 282 e 283 do Código de 
Processo Civil, os quais prevêem que a petição inicial indicará juiz ou tribunal a que é dirigida, os nomes, prenomes, 
estado civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, o pedido 
com as suas especificações, o valor da causa, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 
alegados e o requerimento para a citação do réu, bem como instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis 
a propositura da ação. 
 



 

competente a apreciação das razões recursais julgando a pretensão dando ou 

negando provimento ao recurso.40 Ao proceder desta forma, estará o órgão 

competente, exercitando o juízo de mérito.     

 O juízo de admissibilidade, em termos gerais, corporifica-se através dos 

pressupostos recursais, que se configuram através de duas denominações, os 

pressupostos objetivos e os pressupostos subjetivos. Os primeiros são aqueles 

inerentes ao próprio recurso, como a recorribilidade do ato decisório, a 

tempestividade, a singularidade, a adequação e o preparo. Além destes, há os 

pressupostos objetivos específicos de cada recurso, previstos na lei processual civil 

pátria e que dizem respeito ao processo e ao procedimento, ou seja, à motivação e à 

regularidade procedimental. 

 Já os pressupostos subjetivos do recurso dizem respeito aos aspectos 

pessoais de quem tem interesse em recorrer, ou seja, à parte que tem legitimidade 

que, em regra, é a parte vencida em causa própria e, se representada por 

procurador, deverá este estar devidamente habilitado nos autos através de 

instrumento de procuração. 

 Em regra, a legitimidade é da parte vencida, aquele a quem a decisão, a 

sentença ou acórdão causou prejuízo, no entanto, também possui este pressuposto 

o Ministério Público quando funcionar como parte ou fiscal da lei, bem como pessoas 

alheias ao processo que obtiverem prejuízos com a sentença, decisão ou acórdão 

(art. 499 do CPC). A estes últimos denominamos de terceiros prejudicados. 

 Esclarecemos, ainda, que o juízo de admissibilidade sempre será preliminar 

ao juízo de mérito, no entanto, sabemos que aquele tem dupla análise, ou seja, tanto 

o órgão ‘a quo’ como o ‘ad quem’ fazem a observação desses pressupostos 
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recursais. Dessa forma, podemos dizer que negada a admissibilidade do recurso, 

não há que se investigar se ele é fundado ou não. Ressaltamos, do mesmo modo, 

que se o tribunal apreciou o conteúdo da impugnação, reconhecendo fundamento ou 

não ao recurso, estará julgando-o no mérito. 

 Estes são considerados pressupostos legais, pois para qualquer que seja o 

recurso que queira se interpor se fará necessário cumpri-los, no entanto, podemos 

acrescentar que para a interposição dos recursos extraordinário e especial, até dos 

pressupostos previstos na nossa legislação processual civil e os de previsão 

constitucional, que veremos mais adiante, temos um denominado de jurisprudencial, 

o qual se apresenta através da fundamentação e do prequestionamento. 

 Esclarecemos, ainda, que estes pressupostos são criações pretorianas 

solidificadas através de súmulas41 cuja origem tem respaldo através do artigo 479 do 

Código de Processo Civil. 

 Faremos uma abordagem dos pressupostos para não sermos lacunosos, 

como também para propiciar ao leitor uma melhor compreensão do tema proposto, 

não o deixando, dessa forma, vazio a este respeito. 

 A recorribilidade do ato decisório é previsto no Código de Processo Civil, que 

dispõe sobre os atos decisórios que podem ser suscetíveis de recursos, já que nem 

todos o são, como os despachos de mero expediente (art. 504, CPC)  desprovidos 

de conteúdo decisório e, conseqüentemente, não causam gravame às partes e por 

esta razão são irrecorríveis. 

 Dessa forma, os atos decisórios que são recorríveis são aqueles que causam 

gravame a uma das partes litigantes (autor - parte ativa da lide ou réu - parte passiva 

do conflito de interesses). 

                                                           
41 Com relação às súmulas esclarecemos que são criações jurisprudenciais, regulamentadas pelo art. 479 do nosso Código de 
Processo Civil, a partir de decisões semelhantes proferidas em lides análogas, as quais tem pelo órgão colegiado, o mesmo 



 

 Assim, de um modo generalizado, são recorríveis, segundo o Código de 

Processo Civil, as sentenças definitivas ou terminativas e as decisões dos juízes de 

primeiro grau, das quais cabe apelação (arts. 513 e 522 do CPC)42. 

Também são recorríveis  os acórdãos proferidos em apelações ou em ação 

rescisória, se a decisão for proferida por maioria, da qual cabe embargos 

infringentes (art. 530 do CPC). 

Da mesma forma, é recorrível decisão do relator indeferindo, de plano, 

embargos infringentes (art. 532 do CPC). Nesse caso, caberá agravo de instrumento 

para o órgão a que compete o julgamento dos embargos, por se tratar de uma 

decisão interlocutória, ou seja, são decisões que no curso do processo resolve 

questão incidente (art. 162, $ 2º do CPC). 

Finalmente, temos os embargos de declaração, cabíveis contra qualquer 

decisão, seja qual for a sua espécie, o órgão que a profere e o grau de jurisdição em 

que foi proferida e tendo como finalidade específica de esclarecer obscuridade, 

contradição ou omissão existentes na sentença ou acórdão. 

 O segundo pressuposto objetivo é a tempestividade do recurso, ou seja, o 

prazo em que a parte tem para interpor sua inconformação com a decisão de 

primeira instância, uma vez que os recursos previstos no Código de Processo Civil 

não podem ser interpostos aleatoriamente, de qualquer modo e em qualquer tempo 

e, por consegüinte, a codificação processual pátria estipulou prazos improrrogáveis e 

comuns às partes, contados a partir da ciência da decisão. Entretanto, apesar desta 

rigidez, há casos em que os prazos são interrompidos ou suspensos e, por exceção, 

contados em dobro. 

                                                                                                                                                                                     
posicionamento jurídico, o que faz criar a uniformização da jurisprudência nos tribunais, corporificada através de verbetes 
sumulados. 
42 Ressalva-se aqui as hipóteses de cabimento do recurso desprovido de denominação específica interponível contra sentenças do 
Juizado Especial Civil (Lei nº 9099/95, art. 41) e os embargos infringentes de sentenças proferidas em execuções fiscais de pequeno 
valor (Lei nº 6830/80, art. 34) e para as demais decisões, ou seja, as decisões interlocutórias proferidas em primeiro grau - e processo 



 

 A interrupção ocorre no falecimento da parte ou de seu advogado, em caso 

de força maior, que suspenda o curso do processo (art. 507 do CPC). Já a 

suspensão está prevista em vários dispositivos da legislação processual civil, como 

a superveniência de férias (art. 179 do CPC), algum obstáculo criado pela parte à 

prática do ato processual ou obstáculo judicial que impeça o normal andamento do 

processo, bem como o falecimento da parte, seu representante legal ou advogado e 

ainda pela interposição de exceção de incompetência, impedimento ou suspeição 

(arts. 180 c/c 265 I e III do CPC). 

 A contagem do prazo em dobro se dará nos litígios em que uma das partes 

seja a Fazenda Pública ou o Ministério Público, que possuem prazo em quádruplo 

para contestar e, em dobro, para recorrer (art. 188 do CPC). Ocorre, ainda, a 

contagem do prazo em dobro quando os litisconsortes tiverem diferentes 

procuradores (art. 191 do CPC), bem como a previsão contida no art. 5º da Lei 

nº1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). 

 Portanto, o prazo para interposição de recursos no CPC é de quinze dias, 

entretanto, há algumas exceções como o prazo para interposição de Agravo de 

Instrumento que é de 10 (dez) dias (art. 522, ‘caput’ do CPC) e dos Embargos de 

Declaração que é de cinco dias (art. 536 do CPC). 

 A singularidade do recurso é o terceiro pressuposto objetivo para se recorrer. 

Este  significa que o recurso interposto deverá ser único, ou seja, de uma só 

decisão, seja ela sentença ou acórdão. Admite-se a interposição de apenas um 

recurso, excetuando-se somente os embargos de declaração (art. 538, CPC), os 

recursos especial e extraordinário (Lei nº 8.038/90, arts. 26 e 27), os quais podem 

ser interpostos simultaneamente, além da hipótese prevista no art. 498 do Código de 

Processo Civil, que coloca a exceção à singularidade recursal na qual a parte 

                                                                                                                                                                                     
de conhecimento, execução e cautelar - salvo as que extinguem o processo com ou se julgamento do mérito (art. 162, $ 1º do CPC). 



 

poderá, simultaneamente, interpor embargos infringentes e recursos extraordinário e 

especial ficando estes sobrestados até o julgamento do primeiro, mas para isso o 

julgamento deverá ser por maioria de votos. Portanto, em sua essência, o nosso 

ordenamento jurídico adota o princípio da unirrecorribilidade. 

 Seguindo a seqüência dos pressupostos objetivos para se recorrer, temos a 

adequação do recurso o qual é entendido como sendo o fato de que a impugnação 

das  sentenças ou acórdãos não poderá ser feita através de qualquer recurso, sem 

que esteja previsto em lei, ou seja, para cada ato decisório, há um recurso cabível à 

espécie. 

 Nesse aspecto, consideramos que o Código de Processo Civil de 1939 era 

mais oportuno, pois aplicava o princípio da fungibilidade, em seu art. 810, admitindo 

o conhecimento de recurso inadequado, se não fosse interposto de má fé ou eivado 

de erro grosseiro. 

Apesar de nossa atual legislação processual civil não prever formalmente 

esse princípio, na prática, alguns magistrados fazem uso dele. No nosso 

entendimento, fazem-no de forma correta, pois visam à celeridade processual, além 

de não provocarem prejuízo à parte, que, de boa fé, assim procedeu, entretanto, 

trata-se de uma decisão muito subjetiva, pois o magistrado deverá estar bastante 

firme em seu convencimento para assim decidir. 

 Finalmente, temos o quinto e último pressuposto objetivo de admissibilidade 

recursal que é o preparo do recurso.  

 O preparo é uma exigência legal visando ao pagamento de determinadas 

taxas, com valores estipulados por atos dos Presidentes dos Tribunais Superiores, 

denominados de custas e depósito recursal, que servirão para as despesas com o 

processamento dos recursos. 



 

 Estas taxas não são propriamente um pressuposto de admissibilidade do 

recurso, pois este poderá até mesmo ser recebido, mas se não for preparado no 

prazo estabelecido pela lei, será declarada e inadmissibilidade do seu 

processamento.43

 Portanto, concluímos que qualquer que seja o ramo do Poder Judiciário, seja 

do ramo da justiça especializada (Justiça do Trabalho, Justiça Militar e Justiça 

Eleitoral e seus respectivos Tribunais Superiores), da justiça federal (Tribunais 

Superiores, Tribunais Regionais Federais e Justiça Federal) ou da justiça estadual 

(Tribunais de Justiça e Juízes de Direito) para se interpor qualquer recurso deverá 

pagar o preparo, o qual será diferenciado de Tribunal para Tribunal. No entanto, 

tem-se uma exceção, pois de acordo com o entendimento do magistrado ou do 

Tribunal julgador este preparo poderá ser dispensado se for  devidamente provado 

que a parte é pobre na forma da lei. 

 No juízo de admissibilidade encontramos, ainda, a fundamentação, que, como 

visto e parágrafos anteriores deste item do nosso estudo, trata-se de um 

pressuposto jurisprudencial, o qual é assim denominado por ser oriundo de um 

precedente jurisprudencial - súmula - previsto legalmente no art. 479 do Código de 

Processo Civil. 

 Este pressuposto é específico dos recursos especiais, ou seja, recurso 

extraordinário e especial e advindo da criação pretoriana corporificada nas súmulas 

283 e 284 do Supremo Tribunal Federal e que são aplicadas  também  pelo  

Superior  Tribunal de Justiça cujo teor é o seguinte: 

“Súmula 283: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a 
decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e 
o recurso não abranja todos eles.” 
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“Súmula 284: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a 
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata 
compreensão da controvérsia.” 
 

Concluimos, portanto, que a fundamentação para o recurso extraordinário, de 

acordo com as súmulas transcritas, deverá ser suficiente, clara e abrangente, 

abordando todos os fundamentos em que a decisão ‘a quo’ lhe tenha sido 

desfavorável, do contrário, o recurso não será recebido, ocorrendo o mesmo em 

relação ao recurso especial, pois este é desdobramento daquele. 

 O mesmo ocorre com o prequestionamento, uma vez que também se trata de 

um pressuposto jurisprudencial dos recursos extraordinário e especial sendo 

caracterizado, no que diz respeito ao recurso extraordinário, pelas súmulas 282 e 

356 do Supremo Tribuna Federal e no que concerne ao Superior Tribunal de Justiça 

pela súmula 211. 

 Este requisito leva o advogado diligente, ao examinar o acórdão contra o qual 

pretende interpor recurso extraordinário ou especial, verificar se os dispositivos 

constitucionais ou legais que entende violados foram explicitamente focalizados. Se 

o acórdão foi omisso ou pouco explícito, quanto ao enfoque da violação aos 

dispositivos constitucionais ou legais, os embargos de declaração devem ser 

interpostos, a fim de que o prequestionamento fique bem caracterizado. 

 Portanto, constatamos que este pressuposto é de grande importância na 

interposição dos recursos extraordinário e especial, mas muito polêmico, por essa 

razão é que o detalharemos no terceiro capítulo do nosso estudo. 

  Há, ainda, um requisito essencial para que possa ser interpostos o recurso 

extraordinário e o especial para o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça, respectivamente. Este pressuposto é denominado de constitucional, pois 

nos concede a base legal do momento em que o profissional do direito poderá 



 

interpor o recurso extraordinário e o especial para o Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO  2 

 

OS RECUROS ESPECIAIS 

 
 

2.1  ENFOQUE GERAL DOS RECURSOS ESPECIAIS 

 

 Pela nossa legislação, determinados recursos são regulados de forma 

diferente do geral, sendo possível classificá-los com base em diversos critérios. 

Estes são denominados pelos doutrinadores de recursos especiais e são aqueles 

previstos no art. 496, III, VI, VII e VIII, ou seja, os embargos infringentes, o recurso 

especial, o recurso extraordinário e os embargos de divergência em recurso especial 

e em recurso extraordinário. 

 Tais recursos são assim denominados por terem finalidade diferenciada dos 

demais, uma vez que visam velar precipuamente pela correta aplicação da lei federal 

e da Constituição Federal, enquanto os demais visam à proteção do direito subjetivo, 

ao interesse privado da parte vencida no conflito de interesses apresentado ao 

Judiciário. Do mesmo modo, por sua esfera de devolutividade ser diversa, ou seja, a 

matéria abrangida deverá circunscrever-se tão somente a matérias discriminadas na 

Constituição Federal, o que faz com que, para os recursos especiais não seja 

aplicado indiscriminadamente o mesmo ordenamento geral correspondente para os 

outros recursos e vice-versa. 

 A partir da especialidade desses recursos, pelas características apontadas 

nos parágrafos anteriores, poderíamos, então, caracterizar os embargos infringentes 

como recursos dirigidos contra acórdãos não unânimes proferidos em apelação ou 



 

ação rescisória, sendo dirigido ao mesmo tribunal que prolatou a decisão 

impugnada.44

 Os embargos de divergência em recurso especial e recurso extraordinário, 

propostos contra decisão de uma turma, se esta divergir do julgamento anterior da 

outra, da seção ou do órgão especial. Estes são legalmente autorizados pelo art. 

546 do código de processo civil e disciplinados pelos Regimentos Internos do 

Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal e se apresentam como um 

sucedâneo do antigo recurso de revista, cumprindo tarefa similar à da uniformização 

de jurisprudência diferenciando apenas pelo fato do recurso de revista apresentar-se 

como simples incidente que precede ao julgamento de recurso pendente, e os 

embargos de divergência são admissíveis depois de já ultimado o julgado, 

assumindo, assim, a natureza de recurso. 

 

2.2  O RECURSO EXTRAORDINÁRIO: HISTÓRICO E FINALIDADE 

 

 O Brasil é um Estado federado, pois tem uma distribuição territorial de ordens 

de autoridade federal e estadual e a excepcionalidade de mais uma ordem de 

autoridade que é a municipal, todas atuando harmonicamente em concordância com 

as competências que lhes são conferidas pela Constituição Federal. 

 Neste regime federativo, adotado pelo Brasil, ao lado da justiça da União, há 

também a Justiça dos estados. Essa dualidade favorece a autonomia dos estados-

membros, que organizam o seu sistema de justiça, o que não implica que existam 
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jurisdições diversas, mas sim, que há distribuição de competências, porquanto o 

Poder Judiciário é nacional.45  

 Com essa distribuição, é praticamente impossível haver uma uniformidade 

quanto ao entendimento a respeito do direito federal junto aos tribunais estaduais, 

surgindo da criação de um meio com o qual se pudesse dar uma interpretação 

unívoca para o direito federal, assim entendida como as de âmbito constitucional e 

as infra-constitucionais.46

 Dessa forma, por ser um problema comum às federações e pelo fato de os 

Estados Unidos também serem um país federalista e já terem apresentado uma 

solução para o problema da uniformização de entendimento das decisões exaradas 

pelas cortes dos Estados acerca da Constituição e das leis emanadas da União, o 

Brasil foi buscar neste sistema o seu sistema de uniformização das decisões. 

Foi então que o ordenamento jurídico brasileiro, através de uma analogia do 

direito norte americano do ‘writ of error’ nos termos da seção 25 do ‘judiciary act’, 

inspirou sua uniformização nos mesmos moldes que o americano, criando, com a 

mesma finalidade do seu homônimo, o recurso extraordinário. Este foi introduzido no 

ordenamento jurídico nacional através do Decreto nº 848 de 24.10.1890 e 

consagrado a partir da Constituição de 1934, sendo manifestado como recurso 

propriamente dito. Portanto, é interposto no mesmo processo, fundado 

imediatamente no interesse de ordem pública em ver prevalecer a autoridade e a 

exata aplicação da Constituição, levam os juristas pátrios a considerarem um 

recurso de caráter político. 

                                                           
45 FERREIRA, Luis Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. V. 4. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 532.  
46 PASSOS, José Joaquim Calmon de. O recurso extraordinário e a Emenda 3 do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal. Revista de Processo. São Paulo, v. 5, p. 43, jan-mar 1977.  



 

Esse recurso é assim denominado por tratar-se de uma medida excepcional 

prevista na Constituição Federal cujo objetivo é tutelar a autoridade, de modo a 

garantir a uniformidade da Carta Magna. 

  Até meados de 1990, tratava-se de um recurso eminentemente constitucional. 

Todavia, com a promulgação da Lei nº 8.038, de 28.05.90, através do art. 496 do  

Código de Processo Civil e, posteriormente, através da Lei nº 8.950, de 13.12.94, 

que deu nova redação aos arts. 541 a 546, do CPC, disciplinou o processamento do 

recurso extraordinário, tornando-se também um recurso de natureza processual.  

Nesse sentido, assim se posiciona Moacyr Amaral Santos:  

“Da dupla função do recurso extraordinário se infere que se trata de 
um recurso processual que, entretanto, dos demais recursos 
processuais se distingue: tem assento na Constituição e não em lei 
ordinária; tem função específica de dirimir controvérsia sobre 
questão federal suscitada em processo comum, civil ou penal, em 
processo trabalhista, eleitoral ou penal-militar. É um recurso 
processual, mas comum a todos os processos, em que igualmente 
exerce sua função, que lhe é traçada pela Constituição. É, pois, um 
instituto de direito processual constitucional”47

 
Dessa forma, podemos dizer que por ser previsto na Constituição Federal e 

por ser um instrumento processual para resguardar a Carta Magna, sua natureza 

jurídica é processual constitucional. 

ANTOS,  Amaral – Primeira 
Linhas de Direito Processual Civil, 14ª ed., São Paulo, Saraiva, 1994, Vol. 3, p.  

2.3  O RECURSO ESPECIAL: HISTÓRIA E OBJETIVOS 

 

 O recurso extraordinário até 05.10.1988, data da promulgação da 

Constituição Federal, era o único recurso cabível para discutir questões de âmbito 

constitucional e infraconstitucional. No entanto, após essa data este recurso previsto 

no sistema constitucional anterior foi desdobrado em recurso extraordinário ‘stricto 
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sensu’ e recurso especial, sendo aquele, como já visto, destinado principalmente à 

tutela das normas constitucionais, com julgamento pelo STF, e este, voltado à tutela 

da lei (ou tratado) federal, com julgamento pelo STJ. 

 Portanto, vemos que o recurso especial é um ‘recurso extraordinário’, com 

diferente denominação, a fim de distingui-lo em função da matéria 

(infraconstitucional) e do tribunal de destino. Daí, podemos afirmar que a sua origem 

histórica é a mesma do recurso extraordinário, pois nasceu a partir de um 

desdobramento deste na Constituição de 1988. 

 Esse fato deu-se devido ao crescente número de demandas judiciais, no 

Supremo Tribunal Federal e Tribunal Federal de Recursos, aos quais a Constituição 

de 1967 atribuía competência extensa, o que os impossibilitava de dar uma maior 

efetividade aos processos inviabilizando, desta maneira, o funcionamento do 

Judiciário no âmbito destas cortes.48   

 Portanto, com esse quadro, surgiu a proposta de criação do Superior Tribunal 

de Justiça, que seria uma instância de recurso especial no lugar do antigo Tribunal 

Federal de Recursos e criaram-se os Tribunais Regionais Federais de segundo grau 

que absorveriam a competência do Tribunal Federal de Recursos. 

 Sendo o Brasil  um Estado federado e, portanto, possuidor de uma 

organização judiciária da União e dos Estados-membros, e havendo, através desta 

distribuição, uma impossibilidade de entendimento uníssono a respeito do direito 

federal junto aos Tribunais Estaduais, criou-se na Constituição Federal o Superior 

Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização do direito 

infracontitucional, através do recurso especial. 

                                                           
48 MIRAGEM, Bruno Nubens Barbosa. Exigência de prequestionamento e preceitos de ordem pública: aspectos 
da admissibilidade do recurso especial. Jus Navigandi, Disponível em: http://www.jus.com.br/ doutrina>. 
Acesso em 03 jul. 2001.  



 

Uma definição bem precisa desse recurso está em um acórdão da 3ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. Eduardo Ribeiro.49

Como podemos observar, em tópicos anteriores do nosso estudo, o recurso 

especial, desde sua criação era tipicamente constitucional. Mas, da mesma forma 

que o recurso extraordinário, a partir da Lei nº 8.038, de 28.05.90, em seu art. 42, 

que disciplinou o seu procedimento e também o incluiu no art. 496, VI do CPC, 

passou este recurso a ter natureza jurídica processual e constitucional.  

 Essa modificação no texto constitucional criando o Superior Tribunal de 

Justiça com a finalidade de velar pela guarda da legislação infra-constitucional, 

através do recurso extraordinário ‘lato sensu’, objetivou solucionar a crise do 

Supremo, que até então possuía um imenso volume processual acarretando, com 

isso, um ritmo lento no andamento do trâmite processual e, conseqüentemente, uma 

demora na prestação jurisdicional.  

No entanto, este desdobramento, além de tentar solucionar a crise do 

Supremo Tribunal Federal, criou uma situação nova no ordenamento jurídico pátrio, 

competindo ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição e com isto 

ganhando ‘status’ de Corte Constitucional.50

 Desse modo, a finalidade que ensejou a criação do recurso extraordinário, no 

direito brasileiro, hoje é encampada pelo recurso especial. 

 

                                                           
49 O recurso especial foi criado pela Constituição da República de 1988 (art. 105, III); trata-se, portanto, de 
origem constitucional que tem a finalidade de garantir a autoridade da lei federal e uniformizar a sua 
interpretação, velando pela exata aplicação do direito aos fatos que as intâncias ordinárias soberanamente 
examinaram. (Acórdão 3ª Turma do STJ, no AG 3742 – RJ – AGRG., Rel. Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 
04.09.1990, DJU 09.10.90, p. 10895, 2ª col., em)  
50 LIMA, Alcides de Mendonça. Recurso especial e recurso extraordinário. In TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo 
(coord.). Recursos no Superior Tribunal de Justiça. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 138.  



 

2.4 REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS 

EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL: PRESSUPOSTOS 

CONSTITUCIONAIS E JURISPRUDENCIAIS 

 

O recurso extraordinário é considerado ‘sui generis’, pois para serem 

interpostos, além dos pressupostos normais de recorribilidade (tempestividade, 

legitimidade para recorrer, preparo e adequação) possui um específico de ordem 

constitucional e outro especialíssimo denominado de jurisprudencial 

(prequestionamento), o qual já pode ser explanado, juntamente com outro 

pressuposto jurisprudencial denominado de fundamentação, no item referente ao 

juízo de admissibilidade e de mérito no item 1.6 do primeiro capítulo desse nosso 

estudo. 

Com efeito, esse pressuposto constitucional é de suma importância, pois 

concede ao jurisdicionado a base legal do momento que deverá interpor o recurso 

extraordinário, ou seja, quando poderá interpor o recurso extraordinário. 

 A Constituição Federal exige que a impugnação, por meio de recurso 

extraordinário, ocorra contra causa decidida em única ou última instância por outros 

tribunais e esteja envolvida questão federal, de natureza constitucional (art. 102, III 

da Constituição Federal). 

 Esses pressupostos constitucionais contêm algumas definições básicas,  para 

que possamos entender o motivo da interposição do recurso extraordinário. Daí a 

necessidade de esclarecermos como entender a palavra causa, a qual deverá ser 

empregada em sentido amplo, abrangendo todo processo em que haja uma 



 

prestação jurisdicional.51 Necessário, entender-se também o que vem a ser única ou 

última instância e a existência de questão federal. 

 Por decisão de única ou última instância, aquela que não admite mais 

recurso, ou seja, uma decisão final. Temos, por como exceção, o art. 530, do CPC, 

já que do acórdão, em apelação ou em ação  rescisória,  decidido  por  maioria de 

votos,  cabe o recurso de embargos infringentes. 

 Quanto à questão federal, observemos três hipóteses distintas previstas no 

art. 102, III, “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal. 

 A alínea “a” refere-se à situação que contraria dispositivo constitucional. Para 

Moacyr Amaral Santos, trata-se daquela decisão que “se apresenta inconciliável com 

a norma constitucional ou com princípio que a suporte ou dela decorre, contraria a 

Constituição, que insta seja preservada na sua unidade e autoridade.”52

 As alíneas “b” e “c” aludem, respectivamente, às hipóteses através das quais 

se declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal e se julga válida lei ou ato 

do governo local, contestado em face da Constituição. Na primeira hipótese, 

consideramos que tanto o tratado como a lei federal, como regra geral e obrigatória, 

devem ser cumpridos e observados. Assim, se uma decisão declara qualquer um 

deles inconstitucional, só caberá recurso extraordinário para o STF. Já na Segunda 

hipótese, evidencia-se o recurso extraordinário porque a decisão teria contrariado a 

Constituição Federal, valorizando mais a aplicação de lei local, municipal ou 

estadual, contrariando um princípio basilar, que é o da hierarquia das leis.  

                                                           
51 ALMEIDA, Vanderlei Henrique. Recurso especial e recurso extraordinário – concessão do efeito suspensivo – 
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Concluindo, podemos notar que todas as alíneas do art. 102, III, referem-se à 

ofensa da Constituição Federal, que deverá ser direta e frontal, devendo ser 

invocada em momento procedimental adequado. 

No que se refere aos pressupostos, podemos afirmar que o recurso especial, 

apesar de ser um recurso novo, não poderia ser exceção e tem seus requisitos como 

qualquer outro recurso dentro da legalidade prevista no nosso ordenamento jurídico. 

 Portanto, da mesma forma que o recurso extraordinário, o especial também é 

tido como ‘sui generis’ por ser um recurso de ordem constitucional, tendo os 

mesmos pressupostos, tempestividade, legitimidade para recorrer, o preparo e sua 

adequação, bem como o especialíssimo - o jurisprudencial. 

 Estes pressupostos concedem ao cidadão, que procura os tribunais 

superiores, no caso o Superior Tribunal de Justiça, embasamento legal para a 

interposição do recurso especial, concedendo-o determinados requisitos 

imprescindíveis para o válido acolhimento do recurso. 

 A Constituição Federal nos concede um dos requisitos básicos para a 

interposição do recurso especial ao insculpir em seu art. 105, III que a impugnação 

interposta por este meio recursal seja voltada contra a existência de causa decidida 

em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais 

dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, devendo este contrariar questão 

federal de natureza infraconstitucional, como tratado ou lei federal. 

 Observamos, portanto, que os recursos extraordinário e especial se 

diferenciam, em termos de pressupostos constitucionais, à medida que o primeiro 

refere-se à existência de questão federal de natureza constitucional, e o segundo a 

natureza infraconstitucional, conforme veremos, em síntese, a seguir. 



 

 Existem, também, com relação a esses recursos, pressupostos de 

admissibilidade jurisprudenciais, que são, como a própria denominação já sugere, 

requisitos criados a partir das decisões do Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça. 

 Como o recurso especial é voltado para o controle infraconstitucional, ou seja, 

a tutela de tratado ou lei federal, diferença básica entre este e o recurso 

extraordinário já conhecemos o sentido em que o legislador empregou os termos 

última e única instância, resta-nos, tão somente saber o que o mesmo quis dizer ao 

empregar tratado ou lei federal. 

 Tratado é um acordo ou convênio, firmado entre duas ou mais nações, em 

que se estabelece a obrigação de cada Estado cumprir e respeitar as cláusulas e 

condições que nele se inscrevem. Já lei federal é aquela que emana do Poder 

Legislativo da União, com eficácia em todo o país. Para uma parte da doutrina, os 

regulamentos emitidos pelo Poder Executivo, como decretos, portarias, resoluções 

etc., também são leis federais, inclusão que não merece acolhida de nossa parte, 

por esta razão não comentaremos em nosso estudo. 

O recurso especial é cabível, quando as decisões contrariam tratado ou lei federal ou 

nega-lhes vigência (art. 105, III, “a”, da CF), entendendo-se aqui, segundo João Roberto 

Parizatto, “que a contrariedade ou a negação de sua vigência poderá ser direta ou indireta, 

não se aplicando à sua letra, ou ao seu espírito.”53

 Esse recurso é ainda cabível, quando tenha sido julgada válida lei ou ato de 

governo local, contestado em face de lei federal (art. 105, III, b, CF) de cuja eficácia 

e aplicação em todo o território nacional. Portanto, uma lei ou ato do governo local 
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não podem sobrepor-se a uma lei federal, pois existe a hierarquia de uma sobre a 

outra. 

 Segundo Moacyr Amaral Santos, “a expressão ato de governo local abrange 

os atos do Executivo, bem como os atos administrativos do Judiciário e do 

Legislativo dos Estados, além daqueles praticados pelas Câmaras Municipais ou por 

quaisquer outros órgãos de um dos poderes locais.”54

 Finalmente, a terceira hipótese (art. 105, III, “c”, da CF) tem por função 

uniformizar a interpretação da lei federal, através das decisões dos tribunais e, por 

objeto, a interpretação divergente que um tribunal tenha dado à decisão de outro 

tribunal, com respeito à lei federal. 
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CAPÍTULO 3 

 

O PREQUESTIONAMENTO ENQUANTO PRESSUPOSTO RECURSAL 

 

3.1  ENFOQUE INTRODUTÓRIO DO PREQUESTIONAMENTO  

 

 Este tópico de grande complexidade reveste-se com a definição deste 

pressuposto recursal e jurisprudencial dos recursos extraordinário e especial, pois o 

prequestionamento é um dos temas de direito que não está referido na lei, nem na 

constituição, ou seja, é um tema complementar do ordenamento jurídico pátrio e, por 

essa razão, constitui, em grande parte, um tormento para os advogados militantes e 

os profissionais do direito em geral.  

 No entanto, esta é uma exigência antiga, pois mesmo antes da Constituição 

de 1946, o Supremo Tribunal Federal entendia a necessidade de prévio 

prequestionamento da lei federal na instância local para que se pudesse apresentar 

seu inconformismo a instância superior, ou seja, se incorresse o prequestionamento, 

até essa época concebido como o questionado realizado pelas partes, se determina 

o não conhecimento do recurso extraordinário. 

 Nesse sentido, Augusto Cordeiro de Melo pronuncia-se excetuada a 

Constituição de 1946, todas as outras estabeleciam a condição de ter havido 

questionamento sobre a aplicação da lei federal e que a decisão da justiça local lhe 

tivesse sido contrária. E a jurisprudência do Supremo Tribunal era tranqüila no 

sentido de que sem aquele prequestionamento não se podia recorrer 

extraordinariamente.55  
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 O seu primeiro enfoque foi dado no primeiro diploma constitucional em 1891, 

o qual cuidou do recurso extraordinário em seu art. 59, II, determinando o cabimento 

do recurso “quando se questionar sobre a validade ou a aplicação de tratados e leis 

federais e a decisão do tribunal dos Estados for contra ela.” 

 Posteriormente, foram colocadas várias concepções a seu respeito, chegando 

a evoluir até os nossos dias, mesmo sem uma posição unânime ou de maioria, 

encontrando-se vários entendimentos para tal requisito dentro da jurisprudência e 

doutrina pátria. 

 Entretanto, desde o seu primeiro enfoque na Constituição Federal de 1891, 

podiamos ver que esse recurso extraordinário deveria ter o prequestionamento para 

ser admitido, ou seja, a discussão da questão constitucional ou federal deve estar na 

decisão recorrida, porquanto, esta decisão é que poderá ser alvo do recurso. Nesse 

sentido, Theotônio Negrão diz que “Prequestionamento quer dizer questionamento 

antes, apresentação do tema antes do julgamento, e não depois. “56

 Observamos, então, que o prequestionamento, embora não previsto como 

hoje, em 1891 já tinha por objeto a questão  federal ou constitucional e, com o 

decorrer dos anos, esse requisito prevaleceu em nossas constituições perdurando 

até hoje, mesmo com algumas modificações, pois em constituições anteriores sua 

previsão era unicamente constitucional e, atualmente, após o código de processo 

civil de 1973, que introduziu a figura jurídica da uniformização da jurisprudência, este 

requisito além de constitucionalmente previsto também tem sua previsão 

jurisprudencial, ultrapassando, os limites legais.  
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 Dessa forma, a admissibilidade dos recursos extraordinários e especiais, 

exige a existência do prequestionamento da matéria ventilada em sede deste 

recurso constitucional, através do exame do acórdão recorrido. 

 Assim, o termo prequestionamento, mesmo com diversas acepções 

concebidas pela doutrina e operadores do direito, é um instrumento bastante 

conhecido pelos advogados, magistrados e membros do Ministério Público, ou seja, 

não há quem não tenha ouvido falar na necessidade de prequestionamento, não há 

quem não se preocupe com prequestionamento. 

 Com efeito, este realmente é um assunto palpitante e muito controverso na 

atualidade, razão pela qual o tema se reveste de tamanha relevância no mundo 

jurídico atual. Mas, afinal, o que vem a ser prequestionamento e por que é tão 

importante? 

 Morfologicamente analisada, a palavra prequestionamento seria o ato de ter a 

parte suscitando uma determinada questão em momento pretérito, ou seja, haveria 

prequestionamento quando a parte (autor, réu ou terceiro interessado) tivesse 

suscitado anteriormente, em momento oportuno, uma questão jurídica, de fato ou de 

direito. 

 Ainda no intuito de conceituar o prequestionamento, necessário se faz 

apresentar duas súmulas do Supremo Tribunal Federal que nos ajudarão a entender 

esse instituto jurídico: 

“Súmula 282 - Não é admissível o apelo extremo quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 
 Súmula  356  -  O ponto omisso da decisão sobre o qual não foram 
opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso 
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 
  

Diante dessas considerações, podemos concluir que prequestionar é discutir 

previamente a matéria suscitada em todas as instâncias possíveis, ou seja, é o 

esgotamento de todos os recursos possíveis no juízo ‘a quo’, incluindo nestes os 



 

embargos de declaração, que segundo Moacyr Amaral Santos “com a sua oposição 

ao acórdão recorrido, cumpre-se o pressuposto do prequestionamento. “57  

 Assim, sob o ponto de vista jurídico, o prequestionamento, nada mais é do 

que a suscitação prévia de uma tese jurídica defendida, que no nosso entender 

poderá ser alegada desde a inicial, provocando, assim, que o juízo singular 

pronuncie-se sobre a matéria. 

 Para Rodolfo M. V. Pamplona Filho, na jurisprudência brasileira notadamente 

nos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), 

devido ao crescente número de recursos a eles dirigidos, exigem o 

prequestionamento para admissão e prosseguimento do recurso respectivo.58  

Com efeito, esses posicionamentos doutrinários não destoam do pensamento 

apresentado pelos nossos pretórios superiores, o Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça. 

 No entanto, há basicamente duas correntes distintas para definições sobre o 

prequestionamento. A primeira está de acordo com o significado morfológico e 

afirma ser o prequestionamento decorrente de um ato da parte, ou seja, o fato da 

parte ter suscitado previamente uma questão antes de ter sido prolatada a decisão 

que será objeto de recurso extraordinário. 

 Assim, de acordo com essa orientação, mesmo se o tribunal não apreciar a 

questão, a parte poderia interpor recurso extraordinário com fundamento na tese não 

apreciada, uma vez que antes do julgamento do tribunal de apelação, a parte 

prequestionou a matéria, isto é, suscitou o problema. 

                                                           
57 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 14ª ed. V. III. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 
180. 
58 PAMPLONA FILHO, Rodolfo M. V. Embargos de declaração e prequestionamento. Jus Navigandi, disponível em: 
<http://www.jus.com.br/doutrina>. Acesso em:  03 de nov. 2001. 



 

 A segunda corrente afirma que prequestionamento é a efetiva apreciação de 

uma questão por parte do órgão julgador. Dessa forma, se o órgão julgador apreciou 

um determinado ponto da decisão, há o prequestionamento, isto é, a matéria foi 

apreciada pelo órgão julgador. 

 Como podemos notar, por essa corrente o prequestionamento resulta de um 

ato do julgador e não da parte, embora a atuação do julgador, na maior parte dos 

casos, seja decorrente de um pedido da parte. 

 O prequestionamento, portanto, é decorrente do ato do órgão julgador ao 

apreciar questões, ou seja, a questão suscitada e não apreciada não é matéria 

prequestionada.  

 Com efeito, se a questão suscitada aponta para violação de lei, o tribunal 

deverá se pronunciar expressamente a respeito e, se assim não proceder, a parte 

deverá opor embargos de declaração para que o tribunal supra essa omissão. 

 Resumindo, o prequestionamento é a atividade postulatória das partes, 

decorrente do princípio dispositivo, tendente a provocar a manifestação do órgão 

julgador (juiz ou tribunal) acerca da questão constitucional ou federal determinada 

em suas razões, em virtude da qual fica o órgão julgador vinculado, devendo 

manifestar-se sobre a questão prequestionada. 

 

 

 

 

 



 

3.2  EMBATE  SOBRE  A OPORTUNIDADE PROCESSUAL DO 

PREQUESTIONAMENTO: PRÉ-CONCEPÇÕES SOBRE O MOMENTO 

DO PREQUESTIONAMENTO 

 

 Há autores com a concepção de que o prequestionamento decorre 

simplesmente do pronunciamento do Tribunal ‘a quo’  acerca do tema de direito 

federal ou constitucional, e aqueles que se manifestam no sentido de que o 

prequestionamento é a manifestação ou provocação das partes, anterior à decisão 

recorrida, no sentido de tornarem controverso determinado ponto atinente ao direito 

federal ou constitucional, havendo, inclusive, nessa corrente, opiniões no sentido de 

que a questão federal ou constitucional deve estar presente desde a petição inicial.59

Embora seja controvertida a existência de fundamento constitucional, para se 

exigir que apenas a matéria prequestionada possa ser objeto de recurso 

extraordinário e haja  mesmo que sustente que tal exigência é inconstitucional por 

entender que não há previsão na Constituição Federal, mas apenas na 

jurisprudência, o certo é que não se tem notícia de que qualquer decisão que tenha 

acolhido essa tese.  

 A Constituição Federal diz no art. 102, III e no art. 105, III, que serão objeto de 

recurso extraordinário e de recurso especial “causas decididas”. A interpretação que 

vem sendo dada à expressão “causa” é no sentido de significação idêntica à 

expressão “questão”. Por essa razão, decisões que apreciam questões 

interlocutórias - que não são “causas”, dentro da doutrina do direito processual, não 

poderão ser objeto do recurso extraordinário e especial. 
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Assim, está na Constituição Federal o fundamento para a exigência do 

prequestionamento: “apenas questões decididas” podem ser objeto de recurso 

especial e extraordinário. Dentro dessa visão, conclui-se que o prequestionamento é 

a apreciação da questão por parte do órgão julgador e não sua mera suscitação 

prévia pela parte. 

 O colegiado deve enfrentar a controvérsia no exato contexto dos autos, 

possibilitando a certeza não só quanto à decisão como quanto às razões de fato e 

de direito que a embasam.  

Assim, é imprescindível que o acórdão revisando tenha apreciado a matéria 

impugnada, manifestando-se especificamente sobre a tese recursal. 

 O não pronunciamento sobre determinada questão objeto do recurso 

ordinário, a mera adoção dos fundamentos da decisão de primeiro grau ou a 

existência de contradição são questões que devem ser levantadas pela parte, por 

meio adequado, qual seja, mediante embargos declaratórios sob pena de preclusão. 

 Na eventualidade, não obstante a oposição dos embargos declaratórios, 

persistir a omissão com a recusa do órgão prolator em apreciar a matéria, deverá a 

parte ao interpor o recurso extraordinário ou especial, conforme o caso se a questão 

for constitucional  ou legal respectivamente, argüir, preliminarmente, a nulidade 

processual por negativa de entrega de prestação jurisdicional, apontando ofensa ao 

artigo referente aos requisitos essenciais da sentença, dentre os quais o resumo do 

pedido de defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da respectiva 

conclusão. 

 Há, da mesma forma, na Constituição Federal, o mandamento de que tais 

decisões sejam proferidas “em única ou última instância”, entendendo-se com esses 

termos, que a decisão seja definitiva, assim considerada, ou seja, esgotaram-se 



 

todos os recursos nas instâncias inferiores, uma vez que só cabe ao Superior 

Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal conhecer de matéria de direito, 

ficando a revisão dos fatos, ou da justiça da decisão para os tribunais dos Estados-

membros (instâncias inferiores). Sendo ainda necessário que estas discussões de 

questões constitucionais ou federais, respectivamente, para o cabimento de recurso 

extraordinário e especial, ou seja, para que haja interposição destes recursos, será 

necessário conceder à questão constitucional e federal sua devida interpretação 

prequestionando o tema e identificando de que modo essas questões devem 

apresentar-se e como deverão ser interpretadas pelos tribunais superiores.  

 Genaro Carrió, jurista argentino, nesse sentido, afirma que é necessário fixar-

se de modo claro, conciso, objetivo e persuasivo as questões federal e 

constitucional, de modo a facilitar a compreensão do objeto do recurso.60

 No ordenamento jurídico nacional, esse entendimento é resultado da 

interpretação sumular dos tribunais superiores através da súmula 356/STF que 

inspirou a súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigidas: 

“Súmula 356/STF - O ponto omisso da decisão, sobre o qual não 
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de 
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 
Súmula 98/STJ - Embargos de declaração manifestados com 
notório propósito de prequestionamento não tem caráter 
protelatório.” 
 

Existe, ainda, para se ter o prequestionamento o exame da distinção da 

questão de fato, questão de direito e a qualificação jurídica dos fatos. 

 Este é um debate que não é recente no mundo jurídico, como podemos 

observar na clássica obra a respeito de provas judiciais de Jeremias Bentham  que 

fazendo essa distinção, aponta que a questão, de fato, importa saber se certo fato 

existiu num determinado tempo e lugar enquanto questão de direito consiste em 
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assegurar-se que a lei contenha uma disposição desta ou daquela natureza, 

aplicável àquele fato individual.61

 Com esse intuito, Giuseppe Chiovenda escreve sobre o tema afirmando que 

“a atividade dos juizes dirige-se, pois, necessariamente a dois distintos objetos: 

exame da norma como vontade abstrata da lei (questão de direito), exame dos fatos 

que transformam em concreta a vontade da lei (questão de fato).”62

 José Carlos Barbosa Moreira elucida o problema ao dizer que se entende por 

questão de fato a concernente à reconstituição dos acontecimentos relevantes para 

o julgamento do litígio e questão de direito que dizem respeito à apuração da 

qualificação jurídica do fato apurado, mediante o respectivo enquadramento  em 

determinado conceito legal.63  

 De igual modo, tem-se no ordenamento jurídico argentino como expõe 

Augusto Mário Morello que para o recurso de cassação e o de inaplicabilidade de lei 

tenham andamento é necessário que através da interpretação da vontade negocial 

trate de determinar a natureza jurídica do ato e o interprete como tal e qual se 

figura.64  

 O entendimento dos tribunais superiores brasileiros não destoam desse 

entendimento como podemos ver através das súmulas 279 do Supremo Tribunal 

Federal e 07 do Superior Tribunal de Justiça, ‘verbis’: 

“Súmula 279 - Para simples reexame de prova não cabe recurso 
extraordinário. 
Súmula    07 - A pretensão de simples reexame de prova não enseja 
recurso especial.” 
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Portanto, para que sejam interpostos os recursos nos tribunais superiores, o 

extraordinário e o especial, é necessário que a decisão recorrida aprecie tema 

relativo à Constituição ou à lei federal, mesmo que não indique os preceitos violados. 

No entanto, há ainda divergências na jurisprudência, fazendo com que os 

profissionais de direito militantes no Supremo Tribunal Federal fiquem sem saber 

exatamente como fazer para poder interpor o  recurso para este Tribunal Superior, 

pois os entendimentos são divergentes, dentro da própria casa julgadora entre suas 

turmas julgadoras. 

 Decisões do Superior Tribunal de Justiça dão, portanto, a correta noção do 

que é o prequestionamento como a da 1ª Turma, exarada pelo Min. Demócrito 

Reinaldo, em que declara explicitamente a exigência de que o órgão julgador de 

segundo grau haja adotado entendimento explícito sobre o preceito legal que 

constitui o fundamento do recurso especial, pois se o acórdão recorrido apenas 

menciona o preceito legal indicado como violado, sem que sobre ele tenha se 

manifestado de forma precisa esclarecendo-lhe o sentido e a compreensão inexistirá 

o prequestionamento. . 

Desta forma, o prequestionamento não é fenômeno que ocorre nos tribunais 

superiores, tendo por objeto a questão constitucional ou federal, mas sim nos 

tribunais e juízos ‘a quo’, sendo fundamental, para admissibilidade dos recursos 

extraordinário e especial, o indispensável reconhecimento de que a questão haja 

sido objeto de decisão, observando, ainda, que a prévia alegação pela parte não tem 

a ver com isso. Prende-se, portanto, ao âmbito dos recursos em geral e à adstrição 

do juiz ao libelo, o que obviamente limita a possibilidade de decisão pelas instâncias 

ordinárias, mas não diz diretamente com os recursos extraordinários.65
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Por consegüinte, infere-se que o prequestionamento para caracterizar-se terá 

de haver postulação obrigatória da parte em sede ordinária. 

Porém, pode ocorrer das partes, na instância ordinária, argüir determinada 

questão constitucional ou federal, prequestionando-a e, mesmo assim, o juiz ou 

tribunal não conhecer da questão sendo omisso. Nesse caso, por não existir questão 

constitucional ou questão federal na decisão recorrida, não cabe recurso 

extraordinário ou especial, apesar de ter havido prequestionamento, mas podem as 

partes lançar mão dos embargos de declaração, com o fito de provocar o órgão 

prolator da decisão embargada para que este supra a omissão.  

O prequestionamento, contudo, terá ocorrido antes do pronunciamento da 

decisão, apesar de omissa. Tanto é assim que, se não tivesse havido 

prequestionamento nas razões ou contra-razões de recurso apresentadas pelas 

partes, não poderia o  órgão  julgador  manifestar-se acerca da matéria, salvo nas 

hipóteses determinadas em lei. Observamos, dessa forma, que o prequestionamento 

não ocorre nos embargos de declaração, já que estes têm outra finalidade, distinta 

da do prequestionamento, no entanto, se persistir a omissão, após a interposição 

dos embargos de declaração, caberá recurso especial por violação ao artigo 535 do 

código de processo civil.  

  Há, no que concerne à oportunidade processual do prequestionamento, ou 

seja, o momento processual que deverá ser feito o prequestionamento uma 

constatação perplexa pelos juristas pátrios que, mesmo com toda discussão a 

respeito de um instituto jurisprudencial relevante para a interposição dos recursos 

extraordinário e especial, há uma tendência absurda e muito forte da jurisprudência 

em exigir obrigatoriamente a oposição dos embargos declaratórios, antes da 

interposição do recurso cabível, como condição de prequestionamento para 
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discussão da matéria neste ventilada, “criando” uma “nova espécie” de embargos 

declaratórios, ou seja, os embargos declatórios prequestionadores.66

Vemos, então, que o momento certo para prequestionar a matéria verifica-se 

por ocasião da elaboração do recurso contra a decisão do juiz de primeiro grau ou 

no feito originário em segundo grau, através dos embargos declaratórios, visto que à 

parte que irá recorrer faz a preparação do recurso através desses embargos, 

tentando suprir alguma omissão existente na decisão. 

 Portanto, o prequestionamento é feito pelos embargos de declaração quando 

a decisão for omissa quanto ao ponto ou à matéria que deveria ter decidido, ou 

porque a parte requereu expressamente, ou porque é matéria de ordem pública que 

exigia o pronunciamento ex ofício do órgão jurisdicional. 

 Ressaltamos que, apesar do prequestionamento ser feito através dos 

embargos de declaração, não impede que o mesmo possa ser feito desde a petição 

inicial e não quando se vai recorrer contra decisão de primeiro grau ou, no feito 

originário em segundo grau, ou seja, nela a parte já pode ir lançando alguns pontos 

que imagine poderão ser alvo de prequestionamento mais adiante, os quais se o 

tribunal ou juízo ‘a quo’ não os apreciar, serão objeto de embargos 

prequestionadores, como veremos posteriormente. 

 

3.3 EMBARGOS DECLARATÓRIOS COMO PRESSUPOSTO DO 

PREQUESTIONAMENTO 

 

Os embargos são o  recurso interposto perante o mesmo juízo que proferir a 

decisão recorrida, visando à sua declaração ou reforma, pois se trata de um recurso 
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de origem totalmente lusitana, ou seja, provém da praxe portuguesa anterior às 

Ordenações Afonsinas, de se pedir ao prolator da decisão judicial a reconsideração 

da sentença por ele proferida. 

Observamos, dessa forma, que nesta época já delineavam os primeiros traços 

dos embargos modificativos. Entretanto, só posteriormente, com as Ordenações 

Manuelinas e Filipinas é que surgiram os embargos declaratórios e os ofensivos, 

respectivamente.  

Os embargos declaratórios, contidos na Ordenações Filipinas, durante o Brasil 

Império, regulavam o processo das causas comerciais e só eram admitidos contra 

sentenças de primeiro grau. Posteriormente, os códigos estaduais disciplinaram este 

tipo de embargos juntamente com os infringentes ou de nulidade, sendo que estes 

últimos somente se admitiam no juízo de segundo grau.  

  Com a unificação da legislação processual civil, ou seja, esta deixou de ser 

diferenciada nos diferentes Estados da federação, passando a ser uma única para 

todo o território nacional, através do Código de Processo Civil de 1939, os embargos 

não foram sistematizados. Ao invés de reuni-los num único título, como fez em 

relação ao demais recursos, os disciplinou em diferentes partes, não lhes dando, 

pois, linhas homogêneas.  

Os embargos declaratórios, na legislação processual civil vigente, são 

disciplinados através dos art. 535 a 538, com objetivo de pedir ao juiz ou colegiado 

prolator    da sentença ou acórdão, respectivamente, que esclareçam obscuridade, 

ou dúvida, eliminem contradição ou supram omissão existente no julgado. 

 Este tipo de recurso, ainda controvertido quanto à natureza jurídica, pois 

alguns juristas não o reconhecem como recurso devido estes não visarem a reforma 

do julgado, uma vez, ainda que provido, a sentença ou acórdão se manterão 
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intangíveis na sua substância. Entretanto, como seu disciplinamento pela lei 

processual civil pátria o tem como recurso e como a sua função é a declaração do 

juiz ou juízes que, sem atingir a substância do julgado embargado, a este integre, 

possibilitando sua melhor inteligência e interpretação, outros o entendem como 

sendo um recurso. 

 No entanto, podemos, com uma certa, mas minoritária divergência, afirmar 

que os embargos de declaração são um tipo de recurso e sendo assim classificados 

a eles são extensivos os pressupostos de admissibilidade comuns aos mesmos 

salvo quanto ao preparo e ao pressuposto subjetivo, uma vez que o embargante 

tanto pode ser a parte vencida como a parte vencedora, entretanto, na praxis 

forense observamos que a parte sucumbente é a que mais utiliza dos embargos 

declaratórios. 

 Dessa forma, a jurisprudência tem firmado o entendimento de que para 

prequestionar uma decisão com intuito de preparar os recursos extraordinário e 

especial, para o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

respectivamente, a parte terá de interpor embargos declaratórios para suprir alguma 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença ou acórdão. 

Por esse motivo, existe, na doutrina um duplo entendimento de que há duas 

categorias de embargos de declaração, os esclarecedores e os prequestionadores. 

Os primeiros se propõem esclarecer dúvidas, obscuridades ou contradições e os 

prequestionadores são os que visam abordar questões federais ou constitucionais 

que o acórdão não ventilou e tem finalidade de transpor os óbices das súmulas 282 

e 356/STF, para viabilizar o recurso especial.67
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 Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não podem servir de meio 

para se prequestionar matéria e tese até então não veiculada, sob pena de 

inovação. Nesse caso quem incorreu em omissão foi à parte e não o órgão julgador, 

que não pode pronunciar-se sobre algo que não foi alegado. 

 No entanto, a doutrina tem algumas concepções que pelo simples fato da 

interposição dos embargos de declaração ‘prequestionadores’ no juízo ou tribunal ‘a 

quo’, mesmo que não conhecidos, estaria o requisito do prequestionamento suprido 

para a parte opor o recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. 

 Há, também, outra corrente no sentido de que o prequestionamento é 

realizado ordinariamente pela parte através das próprias razões recursais, que 

ensejarão a manifestação do órgão ‘a quo’ a respeito. Nesse caso, o 

prequestionamento não seria realizado por via de embargos de declaração, pois os 

mesmos seriam para que o órgão julgador suprisse uma omissão, a respeito de 

questão constitucional ou federal, mas não o prequestionamento que já ocorrera.  

 Portanto, os embargos de declaração, como muitas vezes já batido a esse 

respeito, não têm o objetivo de prequestionar, ou seja, o prequestionamento deverá 

ter ocorrido nas razões ou contra-razões de apelação ou agravo, para que possa 

provocar o tribunal local a apreciar questão constitucional ou federal. Se o tribunal ‘a 

quo’ não se manifestar a respeito, então, será cabível a interposição de embargos 

de declaração, com a finalidade de possibilitar suprimir a omissão ocorrida. Neste 

caso, na verdade, o prequestionamento, já deverá ter ocorrido, pois sequer caberá 

embargos de declaração, uma vez que não haverá omissão a sanar.  

 Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, 

através de suas primeira e quarta turmas, respectivamente, emitiram 

posicionamentos convergentes.  



 

 Com intuito de dirimir tal dúvida é que o Superior Tribunal de Justiça emitiu a 

súmula 98, “verbis”: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito 

de prequestionamento não tem caráter protelatório.” 

 Podemos observar este posicionamento em duas decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, uma da Corte Especial e outra da 6ª turma, onde declaram o 

nítido sentido do prequestionamento através dos embargos declaratórios e, dessa 

forma, deixando-os de considerar como protelatórios.   

 Também corrobora com esse entendimento Nelson Luiz Pinto quando 

corrobora e afirmou que no momento que a parte vencida interpõe embargos de 

declaração com o intuito de  prequestionar a matéria legal ou constitucional, 

baseado na imposição prevista na orientação jurisprudencial - súmula do STF -, este 

ato, praticado pelo sucumbente, não pode ser considerado de caráter 

procrastinatório, para que seja imposta ao recorrente a penalidade prevista no 

parágrafo único do art. 538 do CPC68 , uma vez que o mesmo está simplesmente 

cumprindo um requisito de admissibilidade para interposição do recurso 

extraordinário (latu sensu). 

 No caso, temos a clara intenção do embargante em suprir a exigência 

jurisprudencial, ou seja, à parte que interpôs embargos de declaração, agiu 

precavidamente, uma vez que mesmo não convicto da  existência de vício capaz de 

ser  eliminado através  de  embargos  de declaração, assim procedeu ante a dúvida 

a respeito da orientação jurisprudencial adotada pelo órgão que apreciará os 

recursos extraordinário e especial a serem interpostos futuramente69, caracterizando, 
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assim, um prequestionamento implícito, a ser analisado posteriormente, em nosso 

estudo.  

 Com efeito, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça é 

unânime em não considerar protelatórios os embargos de declaração, nos casos 

expostos nos parágrafos anteriores bem como no sentido de que o propósito de 

fazer o prequestionamento através de embargos de declaração não pode oferecer 

dúvida. Nesse sentido, vêm decidindo a primeira, quinta e sexta turmas do Superior 

Tribunal de Justiça. 

   

3.4  CONFIGURAÇÕES DO PREQUESTIONAMENTO 

 

O prequestionamento é tido como um pressuposto jurisprudencial dos 

recursos extraordinário e especial, ou seja, para questionarmos qualquer decisão 

com vistas à interposição dos referidos recursos à questão jurídica que fundamenta 

a alegação de violação a dispositivo de lei federal ou a constitucional, deverá ter sido 

apreciada na segunda instância. 

 Há, no entanto, na doutrina e na jurisprudência várias concepções acerca de 

prequestionamento, quais sejam, o prequestionamento implícito, o explícito, o ficto e 

o real.   

 A distinção entre prequestionamento implícito e explícito é visto sob dois 

aspectos distintos pela doutrina e jurisprudência. 

 A primeira afirma que o prequestionamento implícito ocorre quando, apesar 

de mencionar a tese jurídica, a decisão recorrida não menciona a norma jurídica 



 

violada, e o prequestionamento explícito quando a norma jurídica tiver sido 

mencionada pela decisão recorrida.70

 A segunda concepção afirma que há prequestionamento implícito quando a 

questão foi posta em discussão no primeiro grau, mas não foi mencionada no 

acórdão que, apesar disso, a recusa, implicitamente e o prequestionamento explícito 

ocorreria quando houvesse decisão expressa acerca da matéria no acórdão.71  

 O Superior Tribunal de Justiça em sua jurisprudência não admite a primeira 

concepção de prequestionamento implícito, ou seja, para este tribunal, que é 

responsável pela fiscalização do ordenamento infraconstitucional no nosso país, o 

prequestionamento só será reconhecido se mencionar o dispositivo que a parte 

entende ter sido infringido, caracterizando, assim, o oposto do prequestionamento 

admitido no Supremo Tribunal Federal (o implícito) que é o explícito. 

 Bruno Matos menciona que, na verdade, pode haver apreciação e debate da 

questão na segunda instância  sem que exista expressa menção do dispositivo 

violado72.    

 De acordo com a orientação jurisprudencial pacífica no âmbito do STJ, além 

de efetiva oposição dos embargos de declaração, o tribunal de apelação deverá, 

                                                           
70 Podemos observar, na doutrina posicionamentos a respeito do prequestionamento implícito, através dos  
pensamentos externados pelos juristas pátrios Nelson Luiz Pinto, Bruno Matos e Silva e Cândido Rangel 
Dinamarco dentre outros, os quais  afirmam que o prequestionamento implícito reduziram significativamente a 
importância do enunciado da súmula 356, pois não é necessário a menção, no acórdão recorrido, do dispositivo 
que se alega ter sido violado, bastando que a questão tenha sido enfrentada e decidida nas instâncias inferiores, já 
com relação ao prequestionamento explícito temos os entendimentos dos doutrinadores Perseu Gentil Negrão, 
Jurandir Fernandes de Souza, Manoel de Queiroz Pereira Calças, Luiz José Guimarães Falcão e Homildo Amaral 
de Mello Castro e outros que apontam o prequestionamento explícito como sendo a exigência  de que a decisão 
recorrida haja feito expressa menção ao dispositivo legal tido por infringido. Já na jurisprudência podemos citar 
decisões da  1ª,4ªe 5ª turmas do Superior Tribunal de Justiça.   
71 Temos como os defensores dessa corrente na doutrina são Carlos Mario da Silva Velloso, Nelson Nery Júnior, 
Antonio Janyr Agnol Junior, Miguel Francisco Urbano Nagib, Guilherme Caldas da Cunha e Hubert Vernon L. 
Nowill, os quais afirmam ser o prequestionamento implícito aquele que resulta do fato de a questão ter sido posta  
em discussão no primeiro grau mas não mencionada no acórdão, ou seja, a questão ter sido colocada nas razões 
recursais ou nas contra-razões e o tribunal recusando-a implicitamente, e o explícito é aquele cuja questão tem de 
ser decidida efetivamente pelo tribunal. Com relação ao pensamento jurisprudencial a esse respeito temos 
decisões da 1ª e 4ª turmas do Superior Tribunal de Justiça.    
72SILVA, Bruno Mattos e. Prequestionamento, Recurso especial e recurso extraordinário - Roteiro para a 
advocacia no STJ e no STF de acordo com as alterações efetuadas pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001, no 



 

efetivamente, apreciar a questão suscitada, para que fique configurada a existência 

de prequestionamento e, assim, seja aberta a via processual do recurso especial. 

 É o que dispõe a Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal ‘a quo’.”  

 Não basta, portanto, de acordo com a orientação sumulada do Superior 

Tribunal de Justiça, que a parte tenha oposto embargos de declaração para a 

caracterização do prequestionamento, mas necessariamente o tribunal deverá ter 

apreciado a questão motivo do recurso extraordinário ou especial. 

 No entender de José Miguel Garcia Medina, discordando de todas 

concepções, aqui apresentadas, a respeito do prequestionamento, este a rigor 

resulta de atividade anterior das partes, perante a instância ordinária, apta a 

provocar a manifestação do órgão julgador acerca da questão constitucional ou 

federal. Infere-se daí que  boa parte da doutrina denominada de “prequestionamento 

implícito” ou “prequestionamento explícito” liga-se, na verdade, à existência da 

questão constitucional ou federal, porquanto esta é que deverá estar presente na 

decisão, para efeito do cabimento do recurso extraordinário ou do recurso especial.73

 Há, da mesma forma, ao lado do prequestionamento implícito e explícito o 

prequestionamento ficto e o real. O primeiro apresenta-se com a interposição dos 

embargos de declaração prequestionadores perante a instância ‘a quo’, o que 

acarretaria a abertura da via recursal adequada - recurso extraordinário ou especial - 

conforme o caso, envolvendo-se questão constitucional ou questão federal, 

respectivamente, sendo, portanto, suprido o requisito do prequestionamento, mesmo 

                                                                                                                                                                                     
Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 11. 
73MEDINA, José Miguel Garcia. O prequestionamento nos recursos extraordinário e especial e outras 
questões relativas a sua admissibilidade e ao seu processamento.  3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 321.  



 

que os embargos de declaração não tenham sido conhecidos. Este é o modelo 

aplicado pelo Supremo Tribunal Federal através das súmulas 282 e 356/STF.  

 Esses aspectos envolvendo as súmulas prequestionadoras e suas 

configurações, como sendo pressupostos jurisprudenciais para interposição dos 

recursos extraordinário e especial, serão a seguir estudados. 

 

3.5  SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  E SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONCERNENTES AO 

PREQUESTIONAMENTO E SEUS ATUAIS SIGNIFICADOS 

JURISPRUDENCIAIS 

 

 As súmulas como orientações jurisprudenciais têm um papel importante na 

interposição dos recursos extraordinários lato sensu - recursos extraordinário e 

especial - , sendo, portanto, fontes orientadoras para que se possa interpor os 

respectivos recursos. 

 Dessa forma, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de 

Justiça  possuem suas respectivas orientações jurisprudenciais a  respeito de um 

requisito indispensável para interposição dos recursos extraordinário e especial, 

configurados através das súmulas 282, 356 e 211, respectivamente. 

 Estas orientações jurisprudenciais, representadas através dos verbetes 

sumulados, prescrevem a respeito de um pressuposto essencial para que se possa 

interpor os recursos extraordinários e o especial, isto é, o pressuposto 

jurisprudencial denominado de prequestionamento, já explanado anteriormente em 

nosso estudo, mais precisamente no item 1.6 do primeiro capítulo, que, de acordo 



 

com a jurisprudência predominante, tem um significado de grande relevância, como 

veremos nos próximos passos do nosso estudo.  

 A questão nodal dessas orientações jurisprudenciais, sumuladas do Supremo 

Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, são os divergentes entendimentos 

apresentados pelos profissionais do direito e pelos próprios Tribunais, gerando, com 

isso, embates doutrinários e até jurisprudenciais sem êxito, pois inexiste um futuro 

próximo para que ocorra a convergência desses entendimentos, o qual só 

acontecerá se o Tribunal responsável pela guarda da Constituição (Supremo 

Tribunal Federal) pronunciar-se por uma unificação dos entendimentos, uma vez que 

se trata de uma matéria constitucional. 

 Dessa forma, sem esse pronunciamento do Supremo tribunal Federal, sobre a 

unificação de entendimentos com respeito a esse requisito essencial para 

interposição dos recursos extraordinário e especial, é impossível chegarmos a um 

consenso sobre qual será o prequestionamento a ser aplicado, ou seja, o previsto na 

súmula 356/STF ou na súmula 211/STJ. 

 Tentaremos, pois, nos próximos itens do nosso estudo, decifrar essa 

divergência sumular e esclarecer ao profissional do direito qual o prequestionamento 

aplicável aos recursos extraordinário e especial. 

  

3.6  AS  SÚMULAS  E  O  JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO E  DO RECURSO ESPECIAL 

  

Com a Constituição Federal de 1988 foi criado o Superior Tribunal de Justiça, 

bem como o recurso a ele dirigido - o recurso especial, cabível em caso de na 

decisão recorrida existir discussão de questão federal, uma vez que, se houver 



 

discussão de questão constitucional, permanece o cabimento do recurso 

extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.  

 Diante desse fato, por ser um tribunal novo, as súmulas criadas pelo Supremo 

Tribunal Federal que regravam a admissibilidade do recurso extraordinário 

passaram, como uma espécie de empréstimo temporário, a serem aplicadas pelo 

recém criado tribunal para o recurso especial, até que fossem, com o decorrer dos 

tempos, criados as suas. 

 Nesse sentido, explica Nelson Luiz Pinto: 

 “o que se pode dizer em relação às Súmulas do Supremo Tribunal 
Federal que foram editadas para o antigo recurso extraordinário é 
que, em razão da própria origem do recurso especial, valendo-se o 
Superior Tribunal de Justiça da longa experiência vivida pelo 
Supremo Tribunal Federal, o enunciado de algumas delas  continua 
influenciando e interferindo indiretamente no juízo de 
admissibilidade do recurso especial, ainda que o Superior Tribunal 
de Justiça não tenha editado súmula em sentido idêntico ou 
semelhante.”74

 
Com efeito, esse procedimento não poderia ser diferente quanto às súmulas 

282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, que foram incorporadas pelo Superior 

Tribunal de Justiça. 

 No entanto, com a evolução dos tempos, o entendimento a respeito do 

prequestionamento também evoluiu nos tribunais superiores, culminando com a 

edição da súmula 211/STJ, a qual deu um entendimento diferente para o 

prequestionamento aplicado pela  súmula  356 / STF,  ou  seja,  elas  tratam  de  

modo  diverso a questão da necessidade de  

apresentação de embargos de declaração contra a decisão proferida no tribunal ‘a 

quo’ como pré-requisito para interposição de recurso às instâncias especiais - 

Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. 

                                                           
74PINTO, Nelson Luiz. Recurso especial para o STJ. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 158.  



 

 A súmula 282/STF prevê se não houver manifestação pela decisão recorrida 

acerca da questão federal ou constitucional, o recurso especial ou extraordinário, 

respectivamente, não será admitido, como depreendemos do acórdão da 1ª turma 

do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. Demócrito Reinaldo75

Com efeito, a anterior manifestação da parte, através do prequestionamento, 

é importante para interposição dos recursos extraordinários (recurso extraordinário e 

recurso especial), no entanto, ainda mais importante é a existência de questão 

constitucional ou federal na decisão recorrida, mesmo que não seja mencionado, ou 

seja, basta apenas que o julgado objeto de recurso extraordinário ou especial tenha 

abordado o tema de direito constitucional ou federal mesmo que não haja indicação 

de artigo de lei.  

 Apesar desse entendimento apresentado pelo Superior Tribunal Federal, 

através da súmula supramencionada a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça manifesta-se contrariamente, através de várias decisões no sentido da 

necessidade de expressa referência ao artigo de lei supostamente violado. 

Vemos, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça, mesmo decidindo sobre 

a necessidade de referência explícita ao dispositivo legal supostamente violado, 

também abriga a outra corrente, a de não conter no acórdão recorrido os dispositivos 

tidos como violados desde que a matéria controvertida tenha sido debatida e 

apreciada, pois a primeira tende a desaparecer, como podemos observar claramente 

através da ementa da decisão do Min. José Delgado.76

                                                           
75 Se a questão federal aventada pelo recorrente não foi objeto de decisão no acórdão recorrido de Segunda 
instância tem incidência, na espécie, o óbice erigido pela Súmula 282/STF (STF, 1ª T., REsp 156147-RJ, rel. 
Min. Demócrito Reinaldo, j. 06.04.1999, DJU 31.05.1999, p.89) 
76 Tendo a matéria controvertida sido debatida e apreciada, irrelevante não haver constado do acórdão recorrido 
os dispositivos tidos como violados. (STJ, 1ª T., REsp 358228-SP, rel. Min. José Delgado, j. 02.04.2002, DJU 
29.04.2002, p. 178) 



 

Temos, ainda, a corrente mista, ou seja, a decisão recorrida terá de fazer 

alusão à regra legal supostamente infringida, bem como sua interpretação e que 

esta tenha sido aplicada no julgamento da questão.   

Portanto, partindo do acima exposto, para interposição dos recursos 

extraordinário e especial não há necessidade da referência expressa ao dispositivo 

constitucional ou de lei federal entendidos como violados. No entanto, as instâncias 

ordinárias devem expressamente resolver as questões suscitadas pelas partes, 

sendo insuficiente à mera alusão aos fundamentos da sentença apelada, como 

podemos verificar nas decisões da 2ª e 5ª turmas do Superior Tribunal de Justiça, as 

quais determinam que o Tribunal de origem devem emitir juízo sobre as regras  

levantadas pelos recorrentes, não bastando se reportar aos fundamentos da decisão 

recorrida. Não procedendo dessa forma, tem-se que o julgado foi omisso sendo 

cabível a interposição de embargos de declaração com o objetivo de suprir essa 

omissão de acordo com a súmula 356/STF, o qual abrirá caminho para interposição 

do recurso extraordinário independente de seu acolhimento ou não.  

 No entanto, esse posicionamento só ocorre  na primeira turma Supremo 

Tribunal Federal, pois a segunda tem o mesmo posicionamento que a jurisprudência 

unânime do Superior Tribunal de Justiça através da sua súmula 211, como se 

poderá observar nos tópicos posteriores do nosso estudo. 

 Indiscutível, da mesma forma, é o entendimento da segunda turma do 

Supremo Tribunal Federal, a que se posiciona em conformidade com a 

jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça, através do verbete sumular 

nº 211, como é possível constatarmos nos tópicos seguintes, do presente estudo. 



 

Assim agindo, estará a parte praticando o prequestionamento ficto, o qual 

pela jurisprudência do recém-criado Superior Tribunal de Justiça é uma orientação 

rejeitada.  

 Diante desses fatos, verificamos uma nítida divergência entre o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, quanto ao emprego do 

prequestionamento das questões constitucional e federal, como suporte à tutela 

recursal extraordinária e especial, respectivamente, como veremos no tópico 

seguinte. 

 

3.7 EMBATES SOBRE O PREQUESTIONAMENTO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA 

356/STF X SÚMULA 211/STJ  

 

 Para a correta interposição dos recursos extraordinário e especial para os 

tribunais superiores, necessário se faz obedecer ao pressuposto jurisprudencial 

básico do prequestionamento, no entanto, a simples interposição de embargos de 

declaração e seu acolhimento ou não pelo tribunal local não é suficiente para 

considerar a matéria prequestionada, ou seja, para o recém-criado Superior Tribunal 

de Justiça e maior parte do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento não é 

conseqüência de interposição dos embargos de declaração.  

 Esses posicionamentos jurisprudenciais foram adotados por ambos os 

tribunais superiores, uma vez que tanto o Supremo Tribunal Federal  como o 

Superior Tribunal de Justiça possuem orientações jurisprudenciais (súmulas) nesse 

sentido. O primeiro adota a súmula 356, a qual por um bom período também foi 

adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, esta corte começou a ter 



 

posicionamentos divergentes daquela. Esse fato deu-se após o posicionamento do 

Min. Antônio de Pádua Ribeiro que pregou o entendimento do  prequestionamento 

real, ou seja, a parte entrará com embargos declaratórios, pretendendo revisão da 

sentença por omissão e, se este for rejeitado, entrará com recurso especial para o 

Superior Tribunal de Justiça por afronta ao art. 535 do CPC até que, unificando a 

sua jurisprudência, este tribunal superior, através do ordenamento legal (art. 479 do 

CPC), editou a súmula 211.  

 Nesse sentido, segundo esse preceito sumular, na esteira do posicionamento 

majoritário adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o preenchimento do requisito 

do prequestionamento somente será verificado quando a matéria tratada por 

dispositivo federal tido por ofendido tenha sido apreciada pelo acórdão recorrido, 

sendo que, no caso de omissão do acórdão, à parte cabe o ônus de opor embargos 

de declaração para fins de supri-la, caso em que, não acolhidos os embargos pelo 

tribunal, a parte haverá de interpor recurso especial por afronta ao art. 535, do 

Código de Processo Civil, pleiteando a nulidade do acórdão dos embargos, para que 

outro seja proferido, com a apreciação do tema jurídico invocado, prévia e 

tempestivamente, pela parte, sobre o qual o tribunal se recusou a apreciar.77

 Com efeito, as correntes jurisprudenciais surgidas em relação ao alcance da 

súmula 356/STF e 211/STJ, ainda têm suas divergências78, pois há julgados 

diferentes quanto à questão, no entanto, em um ponto convergem, pois se tiver 

havido interposição de embargos de declaração, os tribunais admitem a interposição 

                                                           
77FLEURY, José Theophilo. Do prequestionamento nos recursos especial e extraordinário Súmula 356/STF X 
Súmula 211/STJ? In NERY JR., Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos e 
atuais dos recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 418.  
78Nota-se que o posicionamento jurisprudencial a esse respeito no Superior Tribunal de Justiça é unânime, 
aplicando-se a súmula 211/STJ, no entanto, no Supremo Tribunal Federal há divergências, pois a primeira turma 
entende que basta interpor embargos declaratórios e quer sejam admitidos ou não a questão já está 
prequestionada. Entendimento este previsto através das súmulas 282 e 356/STF (prequestionamento ficto). 
Enquanto que a segunda turma segue a orientação do Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 211/STJ 
(prequestionamento real).   



 

do recurso extraordinário ou especial, conforme o caso, porém, adequadamente 

fundamentados, sendo este o ponto nodal da questão, levando os tribunais 

superiores a entendimentos divergentes sobre o assunto.  

 No entanto, após a uniformização da jurisprudência através da súmula 

211/STJ e a própria divergência entre a primeira e segunda turmas do Supremo 

Tribuna Federal, já mencionada, observamos que a polêmica gira em torno não só 

da interpretação da súmula 356/STF, como também dos pressupostos 

constitucionais dos referidos recursos extraordinário e especial previstos nos arts. 

102, III e 105, III da Constituição Federal, respectivamente.  

 Assim, pela súmula 211/STJ, além da interposição dos embargos de 

declaração contra decisão do tribunal local, deverá também a questão federal ter 

sido efetivamente analisada e julgada no acórdão prolatado no tribunal ‘a quo’.  

Dessa forma, os pressupostos constitucionais dos recursos extraordinário e 

especial, em parágrafos anteriores por nós analisados, encontram-se previstos nos 

arts. 102, III e 105, III da Constituição Federal, respectivamente, no entanto, as suas 

interpretações levam-nos a uma abrangência curiosa a ser dirimida, qual seja, a 

omissão da decisão a ser impugnada, usando os referidos recursos extraordinários 

‘lato sensu’, as quais deverão ser a respeito da questão constitucional ou federal. 

 Nessa hipótese não será admitida a interposição do recurso extraordinário ou 

especial, uma vez que estão prescritos nos artigos já mencionados, no entanto, 

hipoteticamente, poderíamos pensar que, sendo uma decisão omissa, esta seria 

inconstitucional e ilegal e desde já estariam abertas as possibilidades de 

interposição de recurso extraordinário e especial, conforme o caso. 

 Essa hipótese é refugada legalmente, pois pela previsão constitucional dos 

recursos extraordinário e especial, para que a decisão seja objeto de impugnação, 



 

pelos referidos recursos, deve ser definitiva, ou seja, na instância ‘a quo’ ser a última 

decisão possível prolatada, pois foram esgotados todos os recursos possíveis da 

instância ordinária, incluindo, nesta hipótese, o vício da omissão que é sanável 

através da interposição de embargos de declaração. 

 Observamos, pois, que os recursos para os tribunais superiores possuem as 

mesmas disposições constitucionais para sua interposição, diferenciando-se apenas 

pela questão da suas previsões que são em artigos distintos sendo um para 

infringência de dispositivo constitucional (recurso extraordinário) e outro para 

dispositivo legal (recurso especial), não justificando, assim, os distintos 

entendimentos dados pelos tribunais superiores aos pressupostos de 

admissibilidade desses recursos, através de suas orientações jurisprudenciais - 

súmulas, a 356 e 211, do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

respectivamente, levando até ao pensamento de inconstitucionalidade da segunda 

súmula. 

 Com efeito, essa indagação é muito discutida, no entanto, antes mesmo do 

seu surgimento, esse assunto foi arduamente debatido no Supremo Tribunal 

Federal. 

Sobre esse aspecto, o art. 105, III, não foi violado com a emissão da súmula 

211/STJ, pois com base neste dispositivo constitucional, o acórdão para ser 

questionado, por meio de recurso especial, deverá manifestar-se expressamente 

sobre a questão federal decidindo-a, e a interposição de embargos de declaração 

não se configura, exatamente, que o tribunal local tenha se pronunciado a respeito 

de questão federal, uma vez que este pode interpretar que não ocorreu omissão e 

rejeitar os embargos, o que  acarretaria a não manifestação do colegiado ‘a quo’ 



 

sobre a omissão da questão federal e, conseqüentemente, não caberia recurso 

especial baseado na omissão de apreciação de questão federal. 

 Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, após a edição da súmula 211, 

tem jurisprudência pacífica como os acórdãos prolatados nas quinta e sexta turmas, 

as quais não conhecem da insatisfação dos recorrentes, através da oposição de 

embargos declaratórios, se a questão não foi efetivamente apreciada pelo acórdão 

Tribunal de origem. 

Com efeito, após a rejeição dos embargos de declaração pelo tribunal 

ordinário a questão passou a ser definida, pois se esgotaram os recursos ordinários, 

no entanto, a decisão permaneceu omissa, o que, conseqüentemente, poderá ser 

objeto de recurso especial, mas não pelo argumento de omissão de apreciação de 

questão federal e sim postulando a anulação da decisão recorrida sob a argüição de 

violação ao art. 535, II do CPC. 

Nesse sentido, são as decisões das primeiras, segunda e terceira turmas do 

Superior Tribunal de Justiça, as quais asseveram de modo incisivo o requisito 

indispensável para interposição do recurso especial - o prequestionamento - sem o 

qual não seria aceito e que necessariamente não deverá ocorrer através dos 

embargos de declaração.  

Da mesma forma, ainda se suscita dúvida no sentido de que a súmula 

211/STJ contraria a 356/STF, no entanto observamos o contrário, uma vez que no 

caso da orientação do Supremo Tribunal Federal se a questão omissa não tiver sido 

objeto de apreciação pelo tribunal local, apesar da oposição de embargos de 

declaração, haverá vício de atividade cabendo, assim, recurso extraordinário com 

base na violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, 

LIV e LV da Constituição Federal, respectivamente.   



 

 A esse respeito, temos opinião doutrinária de que todas as oportunidades de 

alegações legítimas não podem ser suprimidas, bem como dessas o juiz ou o 

tribunal haverão de tomar conhecimento, decidindo-as; não se poderá, igualmente, 

negar o direito aos recursos existentes, às respostas respectivas, com o 

conseqüente direito à decisão. 

 Nesse sentido, são as decisões da segunda turma do Supremo Tribunal 

Federal, cujas ementas transcrevem nitidamente que o silêncio sobre a matéria de 

defesa, ou seja, omisso o provimento judicial e persistindo o vício de procedimento 

forçoso é assentar a configuração da nulidade do julgado por transgressão ao 

devido processo legal garantido pela Carta da República em seu art. 5º, LV.   

Temos, pois, bem claro, que os posicionamentos da referida turma do Excelso 

Supremo Tribunal Federal não divergem do disciplinado pela súmula 211/STJ, ou 

seja, apesar de ser aplicado a súmula 356/STF, nos referidos julgados 

infratranscritos, estes se embasam nas características da súmula do Superior 

Tribunal de Justiça (súmula 211/STJ), que admite os embargos de declaração com 

sua verdadeira função legal, isto é, o de esclarecer uma obscuridade, contradição ou 

omissão, sendo esta última a principal para a interposição dos recursos 

extraordinário ou especial aos tribunais superiores e não como embargos 

declaratórios prequestionadores. 

 Com efeito, para se interpor recurso extraordinário ou especial à questão 

constitucional ou federal deverá ser definitiva, esgotando-se, assim, todos os 

recursos para o tribunal local, no entanto, pela súmula 211/STJ, após interpostos 

embargos declaratórios o tribunal ‘a quo’ conheceu-os, mas rejeitou-os 

permanecendo, portanto, a omissão. Com isto a parte poderá interpor recurso 

especial com base na violação do art. 535, II do código de processo civil para que 



 

seja anulada a decisão do tribunal local e este aprecie a omissão e, segundo o 

entendimento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a súmula 

356/STF, como anteriormente exposto, neste estudo. 

 Quanto ao entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, 

observamos que esta admite os embargos declaratórios prequestionadores, 

anteriormente explanados79, como requisito essencial para interposição do recurso 

extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal. 

 É Importante ressaltarmos que a divergência entre a súmula 356/STF e a 

211/STJ, as quais tratam, como visto, do pressuposto jurisprudencial de 

admissibilidade dos recursos extraordinário e especial - o prequestionamento - leva 

os profissionais do direito a se questionarem como e qual seria o meio adequado 

para prequestionar a matéria, a fim de que possam fazer uso dos recursos 

extraordinários (‘lato sensu’), com os opostos entendimentos sobre esse aspecto 

entre os tribunais superiores.    

 No entanto, entendemos que o Superior Tribunal de Justiça, através da 

súmula 211, bem como o Supremo Tribunal Federal, através das súmulas 282 e 

356, como aplicada pela sua segunda turma, embora as segundas sejam mais 

antigas que a primeira, são as que mais se coadunam com a correta aplicação do 

prequestionamento, pressuposto intrínseco básico para interposição dos recursos 

extraordinários (‘lato sensu’). Este posicionamento justifica-se pela própria natureza 

dos recursos extraordinário e especial, uma vez que são recursos excepcionais, de 

                                                           
79 Sobre embargos de declaração esclarecedores e prequestionadores, este bastante utilizado como pressuposto 
jurisprudencial, através das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribuna Federal, para que se possa interpor recurso 
extraordinário no Supremo Tribunal Federal, remetemos o leitor para o item 2.1 desse capítulo, em que temos o 
devido esclarecimento doutrinário para esse duplo entendimento, no entanto, entendemos que inexiste o segundo 
tipo de embargos de declaração - embargos prequestionadores - uma vez que este é uma construção 
jurisprudencial e não legal, além do fator de a jurisprudência ser uma fonte secundária do direito, não podendo, 
dessa forma, ser hierarquicamente superior à lei que obedece um rígido processo legislativo previsto na 
Constituição Federal, mas sim uma complementação desta para em casos lacunosos complementá-la, o que não 
ocorre com os pressupostos de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, os quais são 



 

fundamentação vinculada, necessitando, dessa forma, que o acórdão trate da 

questão jurídica, objeto do dispositivo constitucional ou legal violado.  

 Em suma, esses antagonismos a respeito das súmulas 211/STJ e 356/STF, 

são de abordagens relevantes cujas soluções só caberão ao Supremo Tribunal 

Federal por serem questões expressamente previstas no texto constitucional em 

seus artigos 102, III e 105, III, dando, assim, um ponto final às divergências e, 

conseqüentemente, pacificando o entendimento sobre o prequestionamento, 

facilitando, desta forma, o trabalho dos operadores do direito, bem como 

desafogando um pouco os tribunais superiores, pois teríamos uma norma legal, além 

da Constituição Federal, para regrar as disposições sobre a interposição dos 

recursos extraordinário e especial, levando a um disciplinamento explícito sobre tais 

recursos, unificando, de uma forma rígida e legal, o modo de preparação dos 

referidos recursos, acabando de uma vez com a incerteza e a dúvida de como é a 

forma correta para prequestionar, se através de embargos esclarecedores ou 

prequestionadores, ou seja, acabaríamos com a hierarquização dos sistema 

sumulado, visto atualmente com grande freqüência nos tribunais brasileiros, a ponto 

de influenciar no livre convencimento do magistrado, levando-o, indiretamente, a 

tornar a súmula um instituto vinculante, o que não deixaria de infringir o princípio 

processual e constitucional do livre convencimento do juiz e até algumas vezes o do 

devido processo legal, com o qual o primeiro tem intima relação. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
constitucionalmente previstos.   



 

CONCLUSÃO 

 

 A existência de recursos para questionar uma decisão judicial adversa à 

pretensão da parte vem desde os primórdios da humanidade, entretanto, podendo 

ter diversos fundamentos como o interesse coletivo pela melhor aplicação do direito, 

e até a necessidade de manutenção da autoridade e da unidade de interpretação 

das leis80 do país. 

  Dessa forma, o princípio do duplo grau de jurisdição objetiva conceder ao 

cidadão a revisão de uma decisão contrária à parte, prolatada pelo juízo singular, a 

qual será revista por um colegiado com uma suposta maior experiência do magitrado 

prolator da decisão questionada e, assim agindo, estará mantendo a autoridade e 

unidade da interpretação das leis do país. 

  No entanto, este princípio não é constitucional, porquanto só de previsão na 

legislação processual civil sob a justificativa de que o homem erra e o magistrado é 

humano, podendo, assim, prolatar uma decisão equivocada, daí a permissão para a 

parte insatisfeita com o pronunciamento final do juiz poder submetê-lo a um 

colegiado mais experiente, através de recursos previstos no art. 496 do Código de 

Processo Civil. 

Há entretanto, em nosso ordenamento jurídico recursos que não têm a função 

de revisão da decisão do juízo singular, mas a de manutenção da autoridade e da 

unidade de interpretação da Constituição Federal e das leis ordinárias do país, 

respectivamente que são os recursos endereçados ao Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, ou seja, os recursos extraordinário e especial. 

                                                           
80 Leis a que nos referimos é colocada em sentido amplo, ou seja, inclui-se neste universo a Constituição Federal, 
bem como as previstas em seu art. 59, o qual disciplina o processo legislativo.   



 

      Observamos, dessa forma, que o princípio do duplo grau de jurisdição é 

totalmente estranho a estes recursos, uma vez que sequer de terceiro grau de 

jurisdição se poderá falar para tais recursos, pois destinam-se a apreciar matérias 

constitucionais e de controvertido entendimento na legislação pátria, 

respectivamente, e não toda e qualquer matéria, como o fazem as instâncias 

ordinárias. 

Estes recursos para o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de 

Justiça possuem um pressuposto denominado de prequestionamento, o qual é de 

exigência constitucional, uma vez que não vai de encontro com a normas 

constitucionais, servindo para instrumentalizar o conhecimento da questão 

constitucional ou federal pela decisão recorrida, decorrendo, assim, da manifestação 

do princípio dispositivo e do efeito devolutivo, perante a primeira instância.  

 A exigência do prequestionamento realizada pelos tribunais locais é um 

princípio constitucional, não se podendo afirmar sobre outros temas afins como o 

que diz respeito à necessidade de interposição de embargos de declaração 

‘prequestionadores’ e à admissibilidade do prequestionamento ficto e do implícito, 

dentre outros que só servem para embaraçar o acesso às instâncias superiores. 

 Por essa razão, a conceituação precisa do entendimento de 

prequestionamento é de grande dificuldade, devido aos opostos entendimentos 

relativos a este pressuposto recursal delineados pelos tribunais superiores e por 

essa razão leva o advogado, em casos tais, a alta conveniência na interposição de 

embargos de declaração, quer sejam prequestionadores ou esclarecedores. 

 Dessa forma, pelo que podemos observar, o prequestionamento é um 

requisito constitucional para a interposição dos recursos extraordinários e especiais 

definidos nos artigos 102, III e 105, III da Constituição Federal, os quais exigem que 



 

o tribunal local haja adotado tese explícita a respeito da questão e que sua decisão 

seja definitiva, ou seja, não caiba mais recurso algum nas instâncias ordinárias e por 

isto, entendemos que, não seja necessário uma uniformização de jurisprudência - 

súmula - com a finalidade de esclarecer a interpretação dos referidos artigos 

constitucionais, uma vez que o texto já é bem claro, não deixando dúvidas com 

relação aos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos referidos recursos 

não necessitando, desta maneira, do pressuposto jurisprudencial prescrito nas 

súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de 

Justiça, pois o prequestionamento já está implícito nos dispositivos constitucionais, 

referidos. 

 Com efeito, diante dessa assertiva, que os tribunais superiores possuem uma 

responsabilidade enorme ao julgarem os seus recursos, para que sua real função 

seja adequadamente desempenhada importando, assim, que todas as situações que 

careçam de definição acerca da inteligência de um dispositivo normativo sejam 

submetidas aos mesmos requisitos de admissibilidade. A existência de uma 

diversidade muito grande de entendimentos jurisprudenciais acerca  de tais 

requisitos em afronta à própria função constitucional dos Tribunais superiores, à 

medida que os recursos que acabam sendo julgados pelos mesmos são aqueles 

que se ajustam à orientação adotada por um determinado relator, ou uma 

determinada turma do tribunal. É possível por isto que, diante de duas situações 

idênticas, uma delas seja apreciada pelo tribunal superior,  e outra não, em virtude 

do entendimento particular do órgão julgador que venha a receber o recurso, acerca 

de seus requisitos de admissibilidade. 

 Assim, a função constitucional do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça torna-se prejudicada devido à excessiva existência dos 



 

pressupostos de admissibilidade em relação aos recursos a eles atinentes e, 

principalmente, ao prequestionamento, pois ao invés de cumprirem suas funções 

constitucionais que é a uniformização de entendimento à norma constitucional ou 

federal , mantêm divergências a respeito dos requisitos de admissibilidade dos 

recursos atinentes a suas funções, colhendo por conseguinte, resultados opostos ao 

seu verdadeiro objetivo - qual seja, uniformizar o entendimento da norma 

constitucional ou federal - criando um verdadeiro tumulto para os profissionais do 

direito, a respeito de quais são e de como se apresentam os requisitos 

constitucionais dos recursos extraordinário e especial.  

 Nessa linha de pensamento, entendemos que os recursos extraordinário e 

especial devem ser expressos a partir da norma constitucional, de acordo com a sua 

respectiva atribuição no ordenamento jurídico, desvalorizando, portanto, toda 

interpretação relativa aos pressupostos de admissibilidade dos recursos 

extraordinário e especial que não tenham a devida correlação com a finalidade dos 

mesmos.  

 Com efeito, mesmo sendo o instituto do prequestionamento de construção 

jurisprudencial e doutrinária, como podemos demonstrar no último capítulo do nosso 

estudo, a sua exigência é constitucional, conforme podemos constatar do permissivo 

da Lei Maior (art. 105, III), quando exige que a matéria tratada nos recursos 

extraordinário e especial tenha sido “decidida em única ou última instância.” 

Em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, de modo enérgico, 

manifestou esse pensamento, no sentido de que os tribunais superiores 

uniformizassem a interpretação da lei federal e constitucional. 



 

 Assim decidindo, o Superior Tribunal de Justiça tenta pôr fim aos famosos 

entendimentos personalíssimos, o qual, para doutrina pátria, é um desserviço às 

nossas instituições superiores. 

 Dessa forma, o prequestionamento é complexo, uma vez que além das sérias 

discussões a seu respeito, gerando divergências, entre as turmas do Supremo 

Tribunal Federal, no sentido de qual a aplicação correta deste pressuposto 

importantíssimo para interposição dos recursos extraordinário e especial,  causa 

danos gravíssimos e irreparáveis aos recorrentes com decisões locais nulas e 

aberrantes, escudadas em dispositivos de leis revogadas.    

 Daí o pedido dos tribunais superiores para uniformizar o entendimento sobre 

a questão do prequestionamento com vistas a que os guardiões do ordenamento 

constitucional e da lei federal não caiam no descrédito das suas relevantes funções. 

 Seria, portanto, convencer a primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 

aplicar a súmula 211/STJ ou vice-versa, no entanto, cremos na primeira hipótese, 

uma vez que o Superior Tribunal de Justiça é unânime em torno de sua súmula o 

que não ocorre no Supremo Tribunal Federal, onde ocorre uma divergência entre a 

primeira e segunda turma que aplicam o entendimento da súmula 211/STJ e 

356/STF, respectivamente. 

 Entretanto, o argumento de que a súmula 211/STJ viola o disposto no art. 

105, III da Constituição Federal, com o objetivo da não aplicação da referida 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não tem seu devido 

respaldo, pois a exigência constitucional é no sentido de que a última decisão do 

tribunal ordinário, para ser alvo de recurso especial, deverá manifestar-se 

expressamente sobre questão federal, decidindo-a, e a simples interposição de 

embargos de declaração não leva, necessariamente, à manifestação do Tribunal 



 

local acerca de questão federal, pois este pode entender que não houve omissão e, 

portanto,  incabíveis os embargos declaratórios. Neste caso, apesar dos embargos, 

o acórdão não terá se manifestado sobre à questão supostamente emitida.   

 A solução para este problema está justamente no posicionamento do Superior 

Tribunal de Justiça, calcado na sua súmula 211, a qual prevê recurso especial com 

base na violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e, se presentes, os demais 

requisitos constitucionais necessários para o cabimento do recurso, ou seja, não 

caber mais recurso algum nos tribunais locais - decisão definitiva - e que a questão 

seja constitucional ou federal, provenientes dos tribunais ordinários especificados 

nos arts. 102, III e 105, III da Constituição Federal.  

 Assim sendo, o prequestionamento não é requisito de admissibilidade para os 

recursos extraordinário e especial, uma vez que é mera decorrência do princípio 

dispositivo e do efeito devolutivo em relação ao recurso que provoca a manifestação 

dos tribunais ordinários em relação à questão constitucional ou federal. 

 Resta-nos, aqui, apenas, a esperança de que o presente estudo tenha 

atingido o objetivo que se propôs e aclarado alguns pontos ainda polêmicos e 

destoantes na doutrina sobre o respeito do tema analisado.  

 Nossa contribuição pretendeu apenas dar mais subsídios aos profissionais do 

direito, no sentido de elucidar este pressuposto de admissibilidade recursal que é o 

prequestionamento, uma vez que se trata de um tema ainda divergente nos meios 

forenses.  

Propomos, assim, que nossos legisladores tentem aprovar uma lei que 

estabeleça, de forma racional e lógica, o conceito de prequestionamento. Assim, o 

entendimento do tribunal, através de seus membros, quanto ao assunto, não se 



 

sobreporá à lei maior, facilitando, desta forma, a ação da parte para interpor um 

recurso extraordinário ou especial. 

 Concluímos que, atualmente, prevalece para interposição do recurso 

extraordinário e recurso especial, para o Supremo Tribunal Federal e Superior 

Tribunal de Justiça, respectivamente, o critério do rigor do conceito de 

prequestionamento dado pelos tribunais, que é aplicado com divergências entre o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, esquecendo-se, assim, 

das previsões legais inseridas nos arts. 102, III e 105, III da Constituição Federal 

combinado com os artigos 541 a 546 do Código de Processo Civil, que disciplinam 

os requisitos para a admissibilidade dos recursos endereçados ao Supremo Tribunal 

Federal e Superior Tribunal de Justiça. 

 Resta-nos, esperar que os componentes do Poder Judiciário não abdiquem 

da razão, da lógica e do bom senso quando da análise da admissibilidade dos 

recursos extraordinário e especial no que se refere ao prequestionamento. Agindo 

deste modo, não estará ferindo os princípios elementares da justiça e, 

conseqüentemente, não levará a instituição a caminhar para o descrédito perante a 

sociedade, que ainda conserva elevada imagem de confiança em sua justiça. 

 Além disso, adotando os critérios supracitados, o Poder Judiciário estará 

evitando uma possível convulsão social, já que pessoas, insatisfeitas com o 

desfecho dado a sua causa, tentarão fazer justiça com as próprias mãos, por terem 

sido tratadas desigualmente, afinal, é princípio constitucional o tratamento igual para 

qualquer cidadão, conforme instituído no art. 5º, caput, da Constituição Federal, 

alicerçado a partir do devido processo legal.  



 

 Enfim, apelamos, mais uma vez, no sentido de que seja explicitado o que vem 

a ser prequestionamento, prevenindo o Poder Judiciário contra situações extremas e 

aberrações a serem praticadas por nossos magistrados, no exercício do seu labor. 

Da mesma forma, gostaríamos que o bom senso dos ministros do Supremo 

Tribunal Federal eclodisse e com isso se reunissem o mais rápido possível para 

solucionar o problema da divergência ora estudada, pois como guardiões da 

Constituição, somente ao Supremo Tribunal Federal cabe solucionar a questão, uma 

vez que o prequestionamento é um requisito interpretado à luz da Constituição 

Federal, em seus arts. 102, III e 105, III, e só a partir daí, é que na questão discutida, 

e outras diversas questões, submetidas ao crivo do judiciário, a sociedade não 

deixará de confiar nos órgãos do Poder Judiciário para, enfim, solucionar seus 

conflitos de interesse, concedendo a paz, a justiça e a devida tranqüilidade social 

através de suas decisões coerentes e sem divergências, ou seja, dentro do 

respectivo preceito legal devidamente aprovado pelos rígidos passos previstos na 

Constituição Federal. 
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