
1. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO: Breves notas 
sobre as alterações promovidas pelo Novo Código de Processo Civil. 

 

1.1. Considerações Iniciais 
 

A discussão que envolve as alterações previstas pelo Novo Código de 

Processo Civil para os Recursos Especial e Extraordinário vai além da questão 

do exercício de sua admissibilidade, questão esta, inclusive, já superada pela 

Lei nº 13.256/2016, que o manteve pela presidência ou vice-presidência 

(conforme o regimento interno de cada tribunal) do tribunal de origem. 

Muitos verbetes de súmulas editados tanto pelo Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) quanto pelo Supremo Tribunal Federal (STF), quedaram 

incompatíveis como o novo código1. De outro lado, o código veio apenas 

consagrar alguns textos sumulares, que pode ser exemplificado pela Súmula nº 

456, do STF: “O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso 

extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à espécie”, que agora tem no 

artigo 1.034, do Novo Código de Processo Civil (NCPC) a norma transformada 

em lei. 

Outrossim, são instrumentos para a efetivação e maior aproximação do 

sistema jurídico brasileiro, embasado na Civil Law, com o sistema anglo-saxão 

da Common Law, fundado de forma mais moderna na força obrigatória dos 

precedentes2 quando do julgamento da causa (stare decisis3)4. 

A escolha do termo ‘efetivação’ não é sem causa, pois o sistema de 

precedentes já está no direito brasileiro há muito mais tempo do que se 

imagina5, basta observar o que diz o artigo 38, da Lei nº 8.038/90: 

                                            
1
 Como exemplo podemos citar a Súmula nº 418 (“É inadmissível o recurso especial interposto 

antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração, sem posterior ratificação”), do 
STJ que está incompatível com a atual redação do artigo 1.024, §§4º e 5º, NCPC. 
2
 “Precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial 

pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos” (DIDIER Jr.; 
OLIVEIRA,; BRAGA, 2015, p. 441) 
3
 Stare decisis et non quieta movere – termo completo – significa “mantenha-se a decisão e 

não se moleste o que foi  decidido” (TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como 
fonte do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.) 
4
 “ A relevância dos julgados dos Tribunais Superiores, sob o prisma da uniformização, significa  

segurança  jurídica sob  o  viés  da previsibilidade, vez  que,  ao  fixar  teses  e preceitos,  
essas  Cortes  incutem  na  cabeça  da  população  “mediamente  culta”  quais  as 
interpretações corretas  
acerca de determinada norma. Há, ainda, o fator legitimador que a uniformidade de 
entendimentos traz ao Judiciário perante a sociedade, na medida em que a sensação de 
respeito à isonomia acarreta credibilidade social”. (FARIA, 2015)   
5
 “A propósito, já se disse que aqueles que não reconhecem a existência da stare decisis no 

sistema da Civil Law estão apenas se iludindo e compactuando com o que a autorizada 



 

Art. 38 - O Relator, no Supremo Tribunal Federal ou no Superior 
Tribunal de Justiça, decidirá o pedido ou o recurso que haja perdido 
seu objeto, bem como negará seguimento a pedido ou recurso 
manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, 
que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula 
do respectivo Tribunal. 

 

Sendo instrumentos de formação de precedentes, os Recursos 

Especial e Extraordinário, tiveram, portanto, atenção especial do legislador, 

tanto que a nova redação referente a estes recursos extremos tem parte 

designada apenas para regular as disposições comuns aos dois recursos. 

Neste texto não se buscará repisar fatores históricos dos recursos 

extremos ou abordar temas já debatidos pela doutrina tradicional, mas destacar 

as principais alterações trazidas pela Lei nº 13.105/15, com as alterações 

promovidas pela Lei nº 13.256/16, contextualizando com a dogmática 

tradicional apenas quando necessário. 

 

1.2. Recurso Especial e Recurso Extraordinário 
 

A abertura da via extraordinária significa a estabilização da moldura 

fática do processo, ou seja, não serão reexaminadas as provas produzidas no 

processo nesta fase recursal. Mas isto não quer dizer que os fatos não serão 

considerados pelo julgador, já que são estes essenciais para a conclusão da 

lide daquele processo, tanto que o tribunal extremo deverá, depois de fixar a 

tese de direito, julgar aquele processo. 

Os recursos extremos são de difícil conhecimento pelo órgão julgador, 

porquanto possuem vários obstáculos a serem transpostos, mas uma vez 

admitido, será ele como qualquer outro recurso, ou seja, julga-se a causa 

examinando-se tudo aquilo posto nos autos. A única diferença é que também 

servirá o recurso como um instrumento para a fixação do entendimento. 

É o que se extrai da redação do artigo 1.034, do NCPC, que consagra 

o verbete da Súmula nº 456, do STF, que também já está incorporado nos 

Regimentos Internos do Supremo e da Corte Cidadã6 (STJ): 

 

                                                                                                                                
doutrina entende ser um verdadeiro folklore”. MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. 
Repercussão geral no recurso extraordinário. 2 ed. São Paulo: R. dos Tribunais, 2008, p. 25. 
6
 RISTJ. Art. 257. No julgamento do recurso especial, verificar-se-á, preliminarmente, se o 

recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma não conhecerá do recurso; se 
pela afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie. 



Art. 1.034.  Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o 
Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o 
processo, aplicando o direito. 
 
Parágrafo único.  Admitido o recurso extraordinário ou o recurso 
especial por um fundamento, devolve-se ao tribunal superior o 
conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo 
impugnado. 

 

O artigo mencionado não encontra correspondência no Código de 

Processo Civil de 1973 (CPC/73), sendo, portanto, uma novidade da legislação 

processual vigente e explicitando que tanto o STF quanto o STJ julgarão o 

processo, aplicando o direito fixado. 

O parágrafo único do mesmo artigo ainda destaca que se devolve ao 

tribunal ad quem todos os fundamentos para a solução da lide. Observe que a 

norma do parágrafo único ainda esclarece a profundidade do efeito devolutivo: 

o que se devolve são todos os fundamentos do capítulo impugnado, não toda a 

matéria debatida nos autos, pois, se determinado capítulo da sentença não foi 

objeto do recurso analisado, opera-se sobre ele a coisa julgada material 

(DINAMARCO, 2009, p. 105). 

A redação do artigo 1.029, do NCPC, praticamente mantém a redação 

do antigo artigo 541, do CPC/73. Isto porque o início do artigo 1.029, NCPC 

destaca a sujeição cabimento do Recurso Extraordinário e Recuso Especial à 

Constituição Federal. Exatamente pela qualidade destes recursos como meios 

de impugnação de ‘fundamentação vinculada’. 

Tal como no CPC/73, ambos os recursos extremos são interpostos 

perante a presidência ou vice-presidência do tribunal recorrido (a competência 

é definida no regimento interno de cada tribunal), ou até mesmo em órgão 

diverso no caso do Recurso Extraordinário originário de decisão de Turma 

Recursal. 

Quando o recurso interposto for fundado em dissídio jurisprudencial, 

ainda se faz necessário a distinção entre a decisão recorrida e aquela firmada 

como paradigma (o ‘cotejo analítico’ das decisões), como requisito para o 

conhecimento do recurso (parte final do parágrafo primeiro do artigo 1.029, 

NCPC7).  

                                            
7
 §1

o
  Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da 

divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou 
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão 
divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de 



Talvez uma das grandes modificações previstas pela Lei nº 13.105/15 

seria o dever de o tribunal, quando do exame de admissibilidade de recurso 

fundado em dissídio jurisprudencial, também ter o dever de demonstrar a 

distinção que afastasse o acórdão recorrido daquele escolhido como 

paradigma para não conhecer do recurso, porém, esta norma que estava 

prevista no parágrafo segundo do artigo 1.029, do NCPC, foi revogada pela Lei 

nº 13.256/16. 

Mas resistente às mudanças da norma alteradora, restou intacto o 

parágrafo terceiro do artigo 1.029, NCPC8, que reservando espaço à primazia 

do julgamento de mérito (art. 4º, do NCPC9), autoriza tanto o STF quanto o STJ 

a desconsiderarem defeitos formais ou determinar a sua correção, desde que 

não se repute erro grave. O mesmo parágrafo terceiro confirma a ideia que no 

Novo Código de Processo Civil a intempestividade é um vício não sanável. 

Os reflexos da criação do Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas (IRDR) também são sentidos na parte do código destinada aos 

recursos extremos. Isto porque o IRDR tem cabimento perante os Tribunais de 

Justiça, Tribunais Regionais Federais e, de forma análoga, nos Tribunais 

Regionais do Trabalho10, portanto, apenas considerando um assunto não 

trabalhista, são 32 (trinta e dois)11 tribunais em potencial para afetar ao IRDR 

uma mesma questão federal, com igual potencial de não uniformizar o direito, 

que apenas seria atingida com a atuação do STJ ou STF. Por esta razão, 

havendo IRDR sobre questão federal constitucional ou infraconstitucional, 

poderá o interessado requerer ao presidente do Supremo Tribunal Federal ou 

Superior Tribunal de Justiça a suspensão de todos os processos que se discuta 

a mesma questão. Neste ponto a novidade está na legitimidade da parte em 

pedir a suspensão, não reservando a legitimidade apenas aos julgadores, tal 

como acontecia no incidente de uniformização de jurisprudência previsto pelo 

artigo 476 e seguintes, do CPC/73. 

                                                                                                                                
computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar 
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 
8
 §3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar 

vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. 
9
 Art. 4º. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 

incluída a atividade satisfativa. 
10

 Isto porque a Lei nº 13.015/15 faz menção expressa ao incidente de uniformização de 
jurisprudência previsto pelo CPC/73, que foi substituído pelo IRDR no NCPC. 
11

 27 Tribunais de Justiça e 5 Tribunais Regionais Federais. 



Outra significante novidade diz respeito à atribuição de efeito 

suspensivo aos recursos extremo. O Código de Processo Civil de 1973 não 

previa um modo expresso para suspender a decisão guerreada através de um 

Recurso Especial ou Extraordinário, e restou para as súmulas nº 634 e 635, 

ambas do Supremo Tribunal Federal, definir a competência para a apreciação 

da medida cautelar que buscava a atribuição de efeito suspensivo nos recursos 

extremos, a depender da fase de tramitação do apelo.  

No entanto, o parágrafo quinto do artigo 1.029, do NCPC12, agora 

destaca que o pedido de suspensão poderá ser feito por simples requerimento 

a depender da fase que se encontra ao recurso extremo. Se entre a 

interposição do recurso e seu exame de admissibilidade, o competente para 

análise do pedido de suspensão será o presidente ou vice-presidente do 

tribunal recorrido. Se entre a publicação do exame de admissibilidade e sua 

distribuição no órgão ad quem, ao tribunal superior respectivo e, se já 

distribuído o recurso, caberá ao relator apreciar o pedido. 

No caso do inciso II, do artigo 1.029, do NCPC, ou seja, que compete 

ao tribunal superior respectivo decidir sobre o pedido de suspensão no ínterim 

da publicação do exame de admissibilidade e sua distribuição, o Ministro a 

quem for distribuído o pedido de suspensão, restará prevento para a análise do 

recurso extremo (parágrafo único, do artigo 930, do NCPC13). 

O parágrafo quinto sofreu alterações em sua redação original na forma 

da Lei nº 13.256/16, pois, foi esta mesma norma a responsável pelo retorno do 

exame de admissibilidade dos recursos ao órgão a quo, sendo, portanto, 

necessário algumas adaptações no texto do novo código. 

O fim do exame de admissibilidade pelos Tribunais de Justiça e 

Tribunais Regionais Federais foi comemorado por muitos juristas, inclusive pelo 

próprio presidente da comissão responsável pelo anteprojeto do novo código, 

                                            
12

 §5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso 
especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 
I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de 
admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento 
para julgá-lo; 
II - ao relator, se já distribuído o recurso; 
III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a 
interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no 
caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. 
13

 Art. 930.  Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-
se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. 
Parágrafo único.  O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para 
eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. 



Ministro Luiz Fux14. Porém, esta mudança sofreu resistência dos próprios 

Tribunais Superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça15, 

exatamente porque estavam preocupados com o volume de processos que 

seriam remetidos pelos Tribunais de Justiça e outros. 

Não sem motivo, pois, basta lembrar que pelo CPC/73 a 

admissibilidade era realizada pela presidência ou vice-presidência de cada 

tribunal e também pela equipe responsável pela análise da admissibilidade. Ou 

seja, o exame era realizado por, no mínimo, 32 (trinta e duas) equipes 

especializadas no assunto e a retirada desta competência causaria uma 

enxurrada de recursos nos tribunais superiores, que não teriam sequer 

estrutura para suportar o volume de processos que abarcariam a partir do novo 

código. 

Outrossim, números apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça 

mostram que apenas pequena parte dos Recursos Especiais que tiveram o 

seguimento negado pelo tribunal de origem foram objetos de recursos de 

agravo com o objetivo de destrancar sua subida, demonstrando que o exame 

de admissibilidade também era realizado pela própria parte16. 

Felizmente o fim do exame de admissibilidade no tribunal de origem 

sequer chegou a produzir efeitos, porquanto a norma alteradora da Lei nº 

13.256/16 restabeleceu regras objetivas para apreciá-la, algo que não 

acontecia no ordenamento processual de 1973. 

Então, pelo novo texto do artigo 1.030, do NCPC, cabe ao tribunal de 

origem realizar o exame de admissibilidade do recurso extremo e cinco podem 

ser as soluções dadas pela presidência ou vice-presidência do tribunal 

recorrido: a) negar seguimento; b) prover seu seguimento ao Supremo Tribunal 

Federal ou Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso; c) devolver o 

processo ao órgão julgador para o juízo de retratação, se a questão já tiver sido 

julgada pelo regime da repercussão geral ou de recursos repetitivos pelos 

Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal; d) sobrestar o feito 

se a matéria está pendente de apreciação pelo órgão competente no 

                                            
14

 SOUZA, Giselle. Mudar juízo de admissibilidade pode trazer mais rapidez ao processo, diz 
Luiz Fux. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, out. 2015. Disponível em:< 
http://www.conjur.com.br/2015-out-19/fim-juizo-admissibilidade-agilizar-processo-fux>. Aceso 
em: 2 mar. 2016. 
15

 O Superior Tribunal de Justiça propôs a alteração do NCPC, com a volta do exame de 
admissibilidade perante o tribunal recorrido, através do PLS nº 414/2015 e ainda em trâmite na 
CCJ do Senado. 
16

 SOUZA, op. cit. 



julgamento de recurso repetitivo ou repercussão geral e; e) selecionar o 

processo como representativo de controvérsia para o julgamento de recursos 

repetitivos, na forma do artigo 1.036, §6º, do NCPC. 

 

Observe, porém, que o juízo de admissibilidade provisório feito pelo 
Presidente ou Vice-Presidente do tribunal a quo pressupõe que o 
recurso extraordinário ou especial ainda não tenha sido submetido ao 
regime da repercussão geral ou do recurso especial repetitivo (art. 
1.030, V, “a”) e tenha sido selecionado como representativo da 
controvérsia (art. 1.030, V, “b”).

17
 

 

A negativa de seguimento dar-se-á quando a questão constitucional 

debatida no recurso já tenha sido objeto de inexistência de repercussão geral 

pelo Supremo Tribunal Federal ou quando o acórdão em conformidade com o 

entendimento firmado em regime de repercussão geral ou regime de recursos 

repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, 

conforme o caso. 

No caso de exame positivo de admissibilidade, o processo apenas será 

remetido ao tribunal seguinte se o recurso ainda não tenha sido submetido ao 

regime da repercussão geral ou de recursos repetitivos, ou caso ele tenha sido 

escolhido como representativo da controvérsia, ou, ainda, se o tribunal de 

origem tenha refutado a retratação que trata o inciso II, do artigo 1.030, do 

NCPC. 

Se a negativa de seguimento tiver como fundamento a conformidade 

do acórdão recorrido com o entendimento do tribunal superior firmado em 

repercussão geral ou recurso repetitivo, ou ainda porque inexistente a 

repercussão geral, caberá agravo interno. E da mesma forma caberá agravo 

interno se o recurso for sobrestado para aguardar a decisão da controvérsia em 

caráter de repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de 

Justiça, conforme for o caso. 

Mas se a decisão de inadmissibilidade tiver como fundamento qualquer 

das hipóteses do inciso V, do artigo 1.030, do NCPC, o recurso próprio para 

atacar essa decisão será agravo para o tribunal superior, na forma do artigo 

1.042, do NCPC. 
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 DIDIER Jr., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o 
processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originári de tribunal e querela 
nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. Salvador: JusPodivm, 2016, v. 3. 



A observação é importante, pois, como visto, a depender da decisão 

caberá ou agravo interno ou agravo para o tribunal superior. “Esse agravo 

interno cumprirá o papel de servir como veículo do direito à distinção: o 

recorrente poderá demonstrar que seu caso é distinto, a justificar a não 

aplicação dos precedentes obrigatórios referidos no inciso I do art. 1.030 do 

CPC”18. 

Alexandre Câmara (2016) entende que a alteração do artigo 1.030, 

pela Lei nº 13.256/16, trouxe mais entraves que soluções, pois “pode parecer 

que estaria bloqueado o acesso ao STF ou STJ. Em outros termos, havendo 

padrão decisório, e tendo a decisão sido proferida em conformidade com ele, 

não se poderia levar a mesma questão ao tribunal superior que o estabeleceu”. 

E sugere que a havendo padrão decisório, o acesso ao Supremo Tribunal 

Federal ou Superior Tribunal de Justiça ocorreria apenas com o manejo de 

novos Recurso Extraordinário ou Recurso Especial, conforme o caso, para 

guerrear o acórdão do agravo interno que negou seguimento aos primeiros 

Recursos Extraordinário ou Especial, já que o inconformismo contra o acórdão 

do agravo não estaria sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 

 

“Deste modo, o pronunciamento que declara inadmissível REsp ou 
RE por estar a decisão recorrida em conformidade com padrão 
decisório em caso no qual o recorrente tenha expressamente 
deduzido fundamentos destinados a suscitar a superação do 
precedente contraria o disposto nos artigos 947, parágrafo 3°, 985, II, 
e 986 do novo CPC, na sua aplicação supletiva aos recursos 
excepcionais. Neste caso, inadmitido o recurso originariamente 
interposto, e esgotadas as instâncias ordinárias, será cabível novo 
REsp (que, não sendo repetitivo, não se submete à regra que impede 
a subida de recursos que versem sobre matéria já apreciada pelo 
tribunal de superposição) 
(...) 
E, quando se inadmitir o RE, será então cabível novo RE, por 
violação do artigo 102, caput, da CF. Este novo RE, evidentemente, 
não terá caráter repetitivo e, por isso, não se poderá inadmiti-lo pelos 
mesmos fundamentos do recurso anterior.”

19
. 

 

O restabelecimento do exame de admissibilidade pelo tribunal recorrido 

provocou outra importante mudança no texto original publicado da Lei nº 

13.105/15: a nova redação do caput do artigo 1.042 e seu parágrafo segundo, 

bem como a consequente revogação dos incisos I, II e III, do artigo 1.042 e 
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 DIDIER Jr; CUNHA, op. cit. 
19

 CÂMARA, 2016. 



também dos incisos I, II e letras ‘a’ e ‘b’, do parágrafo primeiro do mesmo 

artigo. 

A mudança no artigo 1.042, do NCPC trouxe o sistema antes existente 

no CPC/73, sendo cabível, portanto, agravo da decisão que inadmitir Recurso 

Especial ou Recurso Extraordinário, aplicando-se ao agravo o regime da 

repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de 

sobrestamento e do juízo de retratação. 

A possibilidade de interposição simultânea dos Recursos Especial e 

Extraordinário não tem nenhuma inovação pela Lei nº 13.105/15 ao já previsto 

no antigo artigo 543, do CPC/73.  

Certo que há momentos que a interposição conjunta de ambos os 

recursos é cogente, sob pena do recurso não ser conhecido, conforme 

entendimento previsto na Súmula nº 126, do Superior Tribunal de Justiça20. 

Havendo a simultaneidade de interposição, os autos serão remetidos 

inicialmente para o Superior Tribunal de Justiça que então julgará o recurso 

que lhe competente e posteriormente remetendo os autos ao Supremo Tribunal 

Federal para a análise do Recurso Extraordinário. No entanto, caso o relator do 

Recurso Especial entenda que a matéria versada no Recurso Extraordinário 

seja prejudicial àquele, em decisão irrecorrível remeterá os autos ao STF, que 

lá chegando poderá ter duas soluções distintas do relator: a) é aceita a referida 

questão de prejudicialidade e julga-se o seu mérito, restando prejudicado o 

Recurso Especial em caso de provimento da questão prejudicial, ou 

devolvendo-se ao STJ em caso de não provimento; b) entende pela 

inexistência de prejudicialidade e em decisão irrecorrível devolve os autos para 

o relator no STJ julgar o Recurso Especial. 

O novo código ainda trouxe duas importantes inovações ao mundo 

jurídico.  

Consagrando novamente o princípio da primazia do julgamento do 

mérito, os artigos 1.032 e 1.033, do NCPC, possibilitam a conversão do 

Recurso Especial em Recurso Extraordinário e vice-versa. 

 

Art. 1.032.  Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender 
que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá 
conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre 

                                            
20

 Súmula nº 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta 
em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para 
mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” 



a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão 
constitucional. 
Parágrafo único.  Cumprida a diligência de que trata o caput, o relator 
remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de 
admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça. 
 
Art. 1.033.  Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a 
ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por 
pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, 
remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como 
recurso especial. 

 

Na sistemática do CPC/73, caso o relator do Recurso Especial 

entendesse que a matéria debatida versasse sobre questão constitucional, o 

recurso interposto não era admitido.  

Agora o Recurso Especial é convertido em Recurso Extraordinário, 

com concessão de prazo para que o recorrente adeque a formalidade exigida e 

demonstre a existência de repercussão geral e também aduza suas razões 

sobre a questão constitucional. 

O artigo 1.033, do NCPC é a outra via deste caminho, pois, possibilita 

que o relator do Recurso Extraordinário remeta as razões ao Superior Tribunal 

de Justiça para a análise da matéria infraconstitucional.  

Este dispositivo reforça a aplicabilidade da Súmula nº 636, do Supremo 

Tribunal Federal, porquanto consagra o entendimento que a ofensa reflexa ao 

texto constitucional não pode ser objeto de Recurso Extraordinário, mas, de 

acordo com o novo texto normativo, de “conversão” do REx em REsp21. 

Assim, novamente o Novo Código de Processo Civil combate a 

jurisprudência defensiva22 dos Tribunais Superiores e do Supremo, viabilizando 

o julgamento do recurso e o máximo aproveitamento dos atos processuais, 

fundando em “um novo formalismo que abandone a antiquíssima premissa 

ritual”23. 

                                            
21

 Há quem entenda que a redação do artigo 1.033, do NCPC, revogou a Súmula nº 636/STF. 
Neste sentido: SICA, 2016.No sentido que se mantém a redação da súmula: DIDIER, 2016. 
22

 “A jurisprudência defensiva consiste, grosso modo, em um conjunto de entendimentos — na 
maioria das vezes sem qualquer amparo legal — destinados a obstaculizar o exame do mérito 
dos recursos, principalmente de direito estrito (no processo civil, Recursos Extraordinário e 
Especial) em virtude da rigidez excessiva em relação aos requisitos de admissibilidade 
recursal”. OLIVEIRA Junior, Zulmar Duarte; ROQUE, Andre Vasconcelos; GAJARDONI, 
Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz. A jurisprudência defensica ainda pulsa no novo CPC. 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-set-06/jurisprudencia-defensiva-ainda-pulsa-
codigo-processo-civil. Acesso em: 2 mar. 2016. 
23

 THEODORO JR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; PEDRON, 
Flávio. Novo CPC: Fundamentos e sistematização.  2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. 



Entretanto, nem sempre se pode abandonar determinados 

formalismos, quais, em verdade, devem ser aperfeiçoados com a novel 

legislação.  

É o caso da repercussão geral, na qual a “eficácia vinculante da 

decisão a respeito da sua existência ou inexistência contribuem decisivamente 

para concretização do direito fundamental ao processo com duração 

razoável”24. 

A repercussão geral está tratada no artigo 1.035 no Novo Código Civil, 

que tem em seu caput o alerta que não será conhecido o recurso que, mesmo 

que trate de questão constitucional, não possua a relevância econômico, 

político, social ou jurídico e transcendência da questão para além do interesse 

subjetivo das partes naquela causa25. 

Os incisos I e III, do parágrafo terceiro do artigo 1.035, relacionam 

hipóteses objetivas de repercussão geral, em clara presunção legal absoluta de 

sua existência e, assim, portanto, haverá repercussão geral sempre que o 

recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante 

do Supremo Tribunal Federal ou quando o acórdão tiver reconhecido a 

inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do artigo 97 da 

Constituição Federal. 

O inciso II foi revogado pela Lei nº 13.256/16, e nele se previa a 

presunção absoluta de repercussão geral quando o acórdão guerreado tivesse 

sido proferido em julgamento de casos repetitivos, ou seja, tanto no incidente 

de resolução de demandas repetitivas quanto no julgamento de recursos 

especial e extraordinário repetitivos. 

Outro significativo aperfeiçoamento da repercussão geral encontra 

guarida entre os parágrafos quinto e sétimo, do artigo 1.035, do NCPC. 

Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal 

Federal determinará a suspensão de todos os feitos, individuais ou coletivos, 

que versem sobre a mesma questão em trâmite em todo o território nacional. 

Assim, uma vez afetado determinado recurso, a suspensão dos demais dar-se-

á de forma praticamente automática, uma vez que o comando legal é cogente, 

de observância obrigatória pelo relator. 
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 MARINONI; MITIDIERO, op. cit., p. 28. 
25

 Enunciado nº 224, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “A existência de 
repercussão geral terá de ser demonstrada de forma fundamentada, sendo dispensável sua 
alegação em preliminar ou em tópico específico”. 



Para se evitar que a suspensão automática das demais demandas em 

trâmite no território nacional prejudique o recorrido, o parágrafo sexto do artigo 

1.035, NCPC, autoriza o presidente ou vice-presidente, depois de provocado 

pela parte interessada, excluir da suspensão determinado recurso que seja 

intempestivo, não sem antes abrir a possibilidade do contraditório pela parte 

adversa. 

Com isso evita-se que o recorrente se escore no aguardo do 

julgamento do recurso afetado pela repercussão geral para cumprir o comando 

judicial que porventura tenha sido condenado e, de outro lado, viabilizando o 

direito do vencedor da demanda. 

O pedido de exclusão do sobrestamento não é sem justificativa, pois, 

atualmente há 320 (trezentos e vinte) temas com a repercussão geral 

reconhecida e ainda não julgados26 e, reconhecendo esta dificuldade de 

julgamento de temas afetos, a norma prevista no parágrafo nono, do artigo 

1.035, NCPC, aduz que o julgamento do leading case da repercussão geral 

tem preferência sobre os demais feitos, ressalvados os de réu preso e habeas 

corpus, e deve ser julgado em um ano. Até a publicação da Lei nº 13.256/16, 

se o caso afetado pela repercussão geral não fosse julgado no interregno de 

um ano, todos os processos sobrestados sairiam da inércia e retornariam ao 

seu regular trâmite, porém, a mencionada lei revogou o parágrafo décimo, que 

previa esta “penalização” pelo não julgamento da repercussão geral em um 

ano. 

Se o pedido de exclusão for indeferido, caberá ao interessado a 

interposição de agravo interno. Mesmo recurso que poderá ser manejado caso 

o relator aplique entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em 

julgamento de recursos repetitivos. 

Uma vez negado a existência da repercussão geral, o tribunal de 

origem negará seguimento a todos os demais processos sobrestados que 

versem sobre questão idêntica. 

Importante observação deve ser feita ao artigo 998, do NCPC, que 

permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer momento e sem 

necessária anuência da parte contrária ou mesmo de litisconsorte, tal como 
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 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Lista dos processos leading case com repercussão geral 
reconhecida e com mérito pendente de julgamento. Atualizado em 08 mar. 2016. Disponível 
em: 
http://stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pagina=lista
s_rg. Acesso em: 9 mar. 2016. 



previa o artigo 501, do CPC/73. Contudo, seu destaque não está no caput, mas 

na norma do seu parágrafo único, já que a desistência do recurso não obsta a 

análise de repercussão geral ou de recurso repetitivo. 

Ora, se os recursos extremos são instrumentos para se dizer o direito e 

analisar a matéria de relevância e transcendência, devem também sê-lo para 

permitir aos julgadores a ampliação do debate sobre aquela matéria.  

A ordem natural do julgamento da repercussão geral, bem como dos 

recursos repetitivos e até do IRDR, é o tribunal em questão dizer o direito e, 

então, depois de fixado o entendimento, aplica-lo ao caso concreto que liderou 

o debate (julgamento de tese e então caso). 

Na hipótese de desistência de caso afetado pela repercussão geral, 

processo piloto de repetitivo ou mesmo de IRDR, não será possível o 

julgamento do caso, mas não impedirá a fixação do direito e a alteração do 

julgamento do caso do recurso que se desistiu será possível apenas através de 

ação rescisória. 

 

1.3. Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos 
 

O artigo 928, do NCPC, destaca que se considera julgamento de casos 

repetitivos as decisões proferidas em incidentes de resolução de demandas 

repetitivas (IRDR) e em recursos extraordinário e especial repetitivos. 

Exatamente por esta simbiose entre os institutos do microssistema de 

precedentes é que este artigo limitará apontar apenas algumas características 

do microssistema de julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos27. 

O julgamento de casos repetitivos pode ser conceituado como uma 

técnica de julgamento de natureza híbrida, porque ao mesmo tempo que se 

julga casos repetitivos, ele também é um modo especial para gerar 

precedentes obrigatórios, tanto sobre o direito material quanto sobre o direito 

processual28. 

                                            
27

 Enunciado nº 345, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “O incidente de resolução 
de demandas repetitivas e o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos 
formam um microssistema de solução de casos repetitivos, cujas normas de regência se 
complementam reciprocamente e devem ser interpretadas conjuntamente”. 
28

 Enunciado nº 327, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Os precedentes 
vinculantes podem ter objeto questão de direito material ou processual”. 



Assim, identificada a multiplicidade de recursos extraordinários ou 

especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação da 

matéria ao regime dos recursos repetitivos (caput, art. 1.036, NCPC29), 

suspendendo-se as demais causas repetitivas, por decisão do presidente ou 

vice-presidente do tribunal de origem30. 

Neste ponto vale destacar o alerta promovido por MARINONI (2016) 

que o NCPC “ao aludir aos recursos extraordinário e especial repetitivos, pode 

ser mal interpretado, pode fazer supor que a tarefa das Cortes Supremas seja 

a de resolver casos que se multiplicam perante o Poder Judiciário. Essa 

certamente não é a missão do Supremo, nem a do Superior Tribunal de 

Justiça”31. 

E continua: 

 

Significa que é equivocado supor que há precedente em casos 
repetitivos e não em casos não suscetíveis de repetição. O raciocínio 
não pode ser invertido. Um caso não deve ser resolvido por uma 
Corte Suprema apenas por ter se multiplicado. (...) Nessa linha, o 
Supremo Tribunal Federal só terá motivo para discutir recurso 
extraordinário interposto contra acórdão que julgou “casos repetitivos” 
quando esses espelharem questão de repercussão geral.

32
 

 

E em que pese não existir filtro semelhante (repercussão geral) para o 

Superior Tribunal Federal, deve-se observar que estes tribunais não estão lá 

para julgamento de casos que derivam de recursos de massa, mas sim como 

formação de precedentes obrigatórios, no qual é sua ratio decidendi o que 

importa. 

Outrossim, ao contrário do IRDR, que tem objeto de discussão mais 

amplo (questões de direito local, por exemplo), os recursos especial e 

extraordinário repetitivos só poderão ter como objeto as questões de direito que 

possam ser objeto de recurso extraordinário ou especial (DIDIER; CUNHA, 

2016). 
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 Art. 1.036.  Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com 
fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as 
disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.  
30

 Enunciado nº 363, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “O procedimento dos 
recursos extraordinários e especiais repetitivos aplica-se por analogia às causas repetitivas de 
competência originária dos tribunais superiores, como a reclamação e o conflito de 
competência”. 
31

 MARINONI, Luiz Guilherme. Precedentes Obrigatórios. 4 ed. São Paulo: R. dos Tribunais, 
2016. 
32

 MARINONI, op. cit. 



O objetivo da afetação é promover a ampliação do debate, reforçando 

o contraditório, porquanto o microssistema de precedentes, do qual os recursos 

repetitivos também fazem parte, exige o dever de plena motivação do julgador, 

quando deverá expor todos os fundamentos que embasaram a sua decisão, 

bem como aqueles que foram afastados, também com a fundamentação 

necessária, para que aquele precedente obrigatório formado no julgamento do 

regime de repetitivos possa espelhar o posicionamento da corte e orientar toda 

a sociedade, de forma a divulga-la devidamente (artigo 1.038, §3º, NCPC). 

Tanto que a própria norma legal aponta que apenas os recursos que 

contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser 

decidida poderão ser selecionados. 

É decorrência do dever de coerência e integridade das decisões 

exposta pelo artigo 926, do NCPC, o que também obriga o julgador a delimitar 

de forma clara a tese discutida que será objeto do regime dos recursos 

repetitivos. 

Assim, tal como na repercussão geral, caberá ao tribunal de origem 

selecionar os dois processos piloto33, que representarão a controvérsia, pois, 

constatando-se o vínculo de afinidade entre elas, serão as demais suspensas 

até a decisão final do repetitivo paradigma. Deve-se observar que a escolha 

pelo tribunal de origem não vincula o relator no tribunal superior, que poderá 

ele próprio escolher outros dois ou mais recursos representativos da 

controvérsia, independentemente da escolha do presidente ou vice-presidente 

do tribunal de origem, inclusive (§§4º e 5º, do artigo 1.030, NCPC). 

Selecionados os processos e delimitado o tema a ser submetido a 

julgamento, o relator do recurso repetitivo no tribunal superior determinará a 

suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a mesma matéria, em todo o território nacional34. 

Observe que quando o tribunal de origem identifica a repetição de 

recursos com idêntica questão de direito e escolhe os processos 

representativos da controvérsia, determina a suspensão de todos os demais 

                                            
33

 “No sistema da causa-piloto, o órgão jurisdicional seleciona um caso para julgar, fixando a 
tese a ser seguida nos demais. Já na causa-modelo, instaura-se um incidente apenas para 
fixar a tese a ser seguida, não havendo a escolha de uma causa a ser julgada”. (DIDIER Jr.; 
CUNHA, 2016). 
34

 Enunciado nº 480, do Fórum Permanente de Processualistas Civis: “Aplica-se no âmbito dos 
juizados especiais a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, que versem 
sobre a questão submetida ao regime de julgamento de recursos especiais e extraordinários 
repetitivos, determinada com base no art. 1.037, II”. 



processos que ao paradigma possuam identidade nos limites territoriais do 

exercício de sua jurisdição, cabendo apenas ao relator do tribunal superior a 

suspensão em território nacional dos demais recursos idênticos. 

Caso o relator no tribunal de origem não proceda a afetação, 

comunicará sua decisão ao tribunal de origem que tenha enviado os recursos 

repetitivos para revogar a decisão de suspensão dos demais processos em seu 

território. 

A regra de prevenção no caso de duas ou mais afetações está prevista 

no parágrafo terceiro, do artigo 1.037, do NCPC, e será do relator que primeiro 

tiver proferido decisão sobre a identificação a ser submetida em julgamento. 

No entanto, os próximos parágrafos trazem também uma regra de 

prevenção, melhor dizendo, de alteração da prevenção. O parágrafo quarto do 

mesmo dispositivo 1.037, estabelece que os processos pilotos serão julgados 

em no máximo um ano, não o sendo, é permitido a outro relator do tribunal 

superior afetar dois ou mais recursos representativos da controvérsia. 

Percebam que se o primeiro relator não julgar o repetitivo no prazo de 

um ano, permitirá que outro relator adquira a prevenção, mesmo que não tenha 

sido o primeiro a delimitar a questão a ser submetida a julgamento, na forma o 

artigo 1.036, I, do NCPC. É praticamente uma “punição” para o primeiro que se 

manteve inerte ou que não conseguiu realizar o debate previsto pelo artigo 

1.038, do NCPC sobre a controvérsia em julgamento. 

Esta é a conclusão que se chega mesmo após a revogação do 

parágrafo quinto, do artigo 1.037, do NCPC, pela Lei nº 13.256/16. 

Afetando-se o processo com o recurso paradigma e suspendendo-se 

os demais, as partes deverão ser intimadas não apenas para a publicidade dos 

atos, mas para que ela possa, se necessário for realizar a distinção entre a 

questão a ser decidida no seu processo e aquela a ser julgada no recurso 

especial ou extraordinário repetitivo afetado, evitando-se, assim, a suspensão 

de processos com matérias que diferem daquela submetida ao julgamento das 

Cortes Superiores. 

O pedido de distinção poderá ter quatro diferentes direcionamentos: a) 

ao juiz, se o processo ainda estiver em primeira instância; b) ao relator, se o 

processo estiver no tribunal de origem; c) ao relator do acórdão recorrido, se for 

sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem e; 



d) ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso 

extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. 

Ouvida a parte contrária, o julgador decidirá pela existência ou não da 

distinção. Se reconhecida a distinção o juiz ou o relator dará prosseguimento 

ao processo, e caso esteja pendente a admissibilidade de recurso especial ou 

extraordinário, o relator do acórdão comunicará o presidente ou vice-presidente 

do tribunal para que encaminhe o recurso ao respectivo tribunal superior. Caso 

negada a distinção, caberá agravo de instrumento35, se o processo estiver em 

primeira instância e agravo interno se com relator. 

Decididos os processos afetados e publicada a decisão, a tese firmada 

será aplicada aos demais processos a depender da fase que se encontrem. 

Se em primeira instância a ação tiver matéria idêntica àquela resolvida 

pelo recurso representativo da controvérsia, poderá o autor desistir da ação 

desde que não proferida sentença e estará isento do pagamento de custas e 

honorários de sucumbência se a desistência ocorre antes da contestação. 

Independentemente de quando realizado o pedido, se antes ou depois da 

contestação, ela será deferida mesmo sem o consentimento da parte adversa. 

Se em segunda instância for mantido o acórdão contrário ao decidido 

pelo tribunal superior, seu recurso especial ou extraordinário será remetido ao 

respectivo tribunal superior. 

Geralmente os recursos especial ou extraordinário não atacam apenas 

uma questão de direito, mas várias, sendo, portanto, possível que o recurso 

sobrestado não guerreie apenas a questão de direito repetitiva. Nesse caso, o 

tribunal de origem após o exercício de retratação na questão objeto dos 

recursos repetitivas, o tribunal de origem se debruçará nas demais. Sendo a 

questão repetitiva prejudicial às demais, o recurso terá seu objeto atendido, 

não havendo mais motivos para prosseguir. Se, porém, houver retratação, e a 

solução das demais questões não forem afetadas por ela, o “restante” do 

recurso será submetido ao exame de admissibilidade, independentemente de 

ratificação pelo recorrente, e se admitido será remetido para o tribunal superior 

correspondente, caso contrário caberá agravo do artigo 1.042, do NCPC.  
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 Importante destacar que esta possibilidade de Agravo de Instrumento não está listada 
expressamente no artigo 1.051, do NCPC, sendo, portanto, exemplo de ‘outros casos 
expressamente referidos em lei’ que cita o seu inciso XIII. 
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