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CAP. I – INTRODUÇÃO  
 
 

§ 1º. APRESENTAÇÃO 

 
 

1 – OBJETO E ESTRUTURA DO TRABALHO  
 

A vida dos direitos é regida por fatos. Daí o provérbio ex facto 

oritur ius, que literalmente significa “o direito nasce dos fatos”. As próprias normas jurídicas 

não são outra coisa senão a previsão valorativa e abstrata de fatos tipificados com maior ou 

menor precisão, seguida da determinação de um efeito que deve incidir sempre que aquela 

fattispecie se realizar concretamente, dando origem a direitos subjetivos. Aliás, não é só o 

nascimento destes que depende de fatos, mas todo o seu desenvolvimento até a sua extinção. 1 

Assim, na medida em que só se cria, se altera ou se extingue uma situação jurídica com a 

interferência de um fato relevante, o demandante, no processo civil, tem o ônus de afirmar os 

fatos que sustentam a sua pretensão (fatos constitutivos do seu direito), e o réu tem o ônus de 

invocar os fatos que justificam a sua resistência àquela (fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor). 2 E mais, além desses fatos diretamente relacionados com o 

direito material, há outros cuja afirmação em determinado momento também constituem ônus 

dos litigantes, mas cuja eficácia é restrita ao próprio processo (v.g., a localização do imóvel 

em uma comarca é fato constitutivo da competência do foro em que ele está situado). 3 

Igualmente expressam a importância dos fatos para a prestação 

da tutela jurisdicional duas outras máximas: narra mihi factum dabo tibi ius e iura novit curia. 

                                                 
1 Na verdade, em todo e qualquer fenômeno jurídico, há necessariamente um fato subjacente, um valor 

que confere significado a esse fato e, obviamente, uma norma de direito, que reproduz a integração entre o fato e 
o valor (cf. MIGUEL REALE, Filosofia do direito, n. 195, p. 448; Lições preliminares de direito, cap. XV, p. 194-
195). 

2 Pode o réu também se limitar a negar os fatos constitutivos do direito do autor, sem alegar outros 
impeditivos, modificativos ou extintivos deste. 

3 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 450, p. 126 e n. 524, p. 253-
255; e III, n. 1.066, p. 464. 



     8 
 

A primeira, “narra-me o fato e dar-te-ei o direito”, indica que os fundamentos jurídicos 

alegados pelo autor não passam de mera sugestão endereçada ao juiz, ao qual compete 

enquadrar os fatos narrados e provados nas categorias jurídicas adequadas, de maneira que a 

estabilização da causa de pedir toca somente aos seus fundamentos fáticos. Em sentido 

semelhante, a segunda máxima, “a Corte conhece o direito”, acaba retirando do demandante o 

rigor do ônus de invocar precisamente as normas jurídicas aplicáveis aos fatos narrados, ao 

indicar que o juiz tem liberdade para aplicá-las conforme seu entendimento. Note-se que esse 

provérbio nada diz sobre os fatos, pela simples razão de que quanto a estes a parte tem o ônus 

absoluto de afirmação, sob pena de não serem levados em conta pelo julgador no momento de 

decidir. 4-5 

De um modo geral, portanto, no processo civil brasileiro, as 

alegações fáticas dos litigantes vinculam o juiz. Mas antes de aplicar o direito objetivo ao caso 

concreto, ele deve dirimir as dúvidas referentes a tais alegações; deve, em outras palavras, 

fixar os fatos sobre os quais as normas jurídicas hão de incidir. Após resolver todas as 

questões relevantes para o julgamento da causa, aí sim o juiz deve proferir a sentença. Contra 

essa decisão, os litigantes podem interpor apelação, impugnando tanto as questões de fato 

quanto as de direito; o tribunal local, por sua vez, tem liberdade para revisar a sentença 

integralmente, podendo inclusive dar soluções diversas a cada uma daquelas questões, 

obviamente dentro dos limites da devolução recursal (CPC, arts. 505 e 515, caput e §§). 

Exaurido o julgamento em segundo grau de jurisdição, o sistema processual ainda faculta ao 

litigante inconformado a interposição dos recursos especial e extraordinário, conforme o 

caso. Ocorre que, nesses recursos, os fatos não mais podem ser impugnados, pois a 

Constituição Federal cuidou de vincular o seu cabimento a determinadas quaestiones iuris. 

Todavia, ao mesmo tempo em que o texto constitucional excluiu as questões fáticas do âmbito 

                                                 
4 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Vocabulário do processo civil, n. 228, p. 318 e n. 329, p. 352; Instituições 

de direito processual civil, II, n. 416, p. 71 e n. 450, p. 127-128. Cf. tb. CARLOS ALBERTO CARMONA, “Em torno 
da petição inicial”, p. 20. 

5 Em razão disso, para MICHELI, “o ponto central de qualquer processo é a formação do convencimento 
do juiz, a respeito dos fatos da causa” (“Teoria Geral da Prova”, p. 161). Em sentido semelhante, KAZUO 

WATANABE  ensina que “na equação do problema jurídico, o dado de direito é, evidentemente, de grande 
importância, mas relevância superlativa tem o dado fático” (Da cognição no processo civil, n. 13, p. 72). 
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de controle dos tribunais de superposição, 6 ele conferiu a estes competência para o 

julgamento da causa subjacente aos recursos de direito estrito, dando-lhes assim natureza de 

cortes de revisão (arts. 102, inc. III, e 105, inc. III). 

Ao restringir a tipicidade do erro passível de ser impugnado a 

questões constitucionais e federais infraconstitucionais, a Constituição estabeleceu a 

importantíssima função dos recursos extraordinário e especial de controlar a aplicação da 

norma jurídica. Não obstante, equivoca-se quem pensa que o Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça devem ficar totalmente alheios aos fatos nos julgamentos desses 

recursos. Primeiro porque é a partir do suporte fático delineado no acórdão recorrido que se 

realiza o controle da aplicação do direito. Segundo – e principalmente – porque, como já dito, 

é o próprio texto constitucional que determina aos tribunais de superposição, após a superação 

do prévio juízo de admissibilidade, o rejulgamento da causa, para o qual obviamente o exame 

de matéria fática é indispensável. 

Isso não significa, entretanto, que o exame dos fatos em recursos 

extraordinário e especial seja irrestrito. Ao contrário, por conta dos escopos institucionais e da 

marca de excepcionalidade desses recursos, a incursão em matéria fática na instância de 

superposição encontra mais limites do que nas instâncias ordinárias. Contudo, muito embora 

sejam bem conhecidos os enunciados sumulares que expressam a vedação ao reexame dos 

fatos em sede de recursos de direito estrito (5 e 7 do STJ, e 279 e 454 do STF), 7-8 o papel dos 

fatos no julgamento desses recursos ainda é mal compreendido, não só no que tange ao juízo 

de admissibilidade, mas também no que diz respeito ao juízo de mérito da impugnação. 

                                                 
6 Tribunais de superposição são aqueles que julgam recursos interpostos em causas que já tenham 

exaurido todos os graus das Justiças (comuns e especiais, se for o caso) de determinado país; por isso, é que se 
diz que eles se sobrepõem a elas. No Brasil, ostentam tal condição o Supremo Tribunal Federal (órgão de cúpula 
do Poder Judiciário) e o Superior Tribunal de Justiça. Nem um nem outro pertence a qualquer Justiça 
(cf. CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, Teoria Geral do Processo, n. 98, p. 178-179; CASTRO NUNES, Teoria e 
prática do Poder Judiciário, p. 201; CÂNDIDO DINAMARCO, “A função das Cortes supremas na América Latina”, 
p. 784; Instituições de direito processual civil, I, n. 160, p. 382). 

7 “A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial (5 do STJ)”; “A pretensão 
de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (7 do STJ); “Para simples reexame de prova não cabe 
recurso extraordinário” (279 do STF); “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso 
extraordinário” (454 do STF). 

8 Não se ignora a precisa observação de BARBOSA MOREIRA, no sentido de que a expressão correta é 
“Enunciado nº x da Súmula da jurisprudência predominante do STF” [“A redação da Emenda Constitucional nº 
45 (Reforma da Justiça)”, p. 42-43]. 
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O presente trabalho, por conseguinte, tem o escopo de definir os 

aludidos limites ao exame de matéria fática na instância de superposição. Para tanto, em um 

primeiro momento, serão apresentados o recurso extraordinário e o especial, enfatizando as 

características que os identificam como recursos de direito estrito. Merecerão destaque 

também as funções institucionais desses recursos, cuja análise sistemática revelará que elas 

efetivamente se inter-relacionam na aplicação do direito à espécie, a ponto de o êxito de uma 

depender do sucesso das demais. 

Em seguida, será abordada a dicotomia fato e direito. Nesse 

capítulo, após o estudo das dificuldades do assunto, inclusive no que tange à subsunção do 

fato às normas denominadas abertas, concluir-se-á que, ao menos para efeito de 

admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, a distinção entre questão de fato e 

questão de direito é possível e bastante útil. 

Mais adiante, adentrar-se-á no cerne do trabalho. Nele, serão 

aplicadas as premissas assentadas nos capítulos antecedentes, a fim de entender e melhor 

dimensionar a vedação ao reexame dos fatos na instância de superposição. Inicialmente, tal 

vedação será conciliada com a natureza de corte de revisão dos tribunais de superposição 

brasileiros, sempre à luz das suas funções institucionais e dos princípios processuais 

consagrados na Constituição. Após a fixação dos limites ao julgamento da causa nos recursos 

extraordinário e especial, direcionar-se-á o foco do estudo para o cabimento desses recursos. 

Serão analisados, assim, dois tipos de erro frequentemente impugnados pelos recursos de 

direito estrito: o cometido na qualificação jurídica do fato e aquele perpetrado na valoração 

jurídica da prova. Por fim, ainda com a atenção especialmente voltada para o juízo de 

admissibilidade, serão traçados os limites da revisão – na instância de superposição – da 

rejeição liminar da demanda (art. 285-A), do julgamento antecipado do mérito (art. 330) e da 

tutela de urgência. 
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CAP. II – RECURSOS EXTRAORDINÁRIO 

E ESPECIAL 
 
 

§ 2O. RECURSOS DE DIREITO ESTRITO 

 
 

2 – CONCEITO E CARACTERÍSTICAS GERAIS  
 

Instituídos para serem órgãos de superposição, o Supremo 

Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça exercem jurisdição sobre todo o território 

nacional (CF, art. 92, § 2º). 9 Como centros de convergência que são, 10 ambos os tribunais, no 

âmbito de suas competências, realizam a tarefa de controle da aplicação da norma jurídica e 

uniformização da jurisprudência, evitando que o direito positivo nacional se disperse em 

interpretações locais diferentes entre si. Essa missão é cumprida principalmente pela via dos 

recursos extraordinário e especial, 11 que se classificam como recursos de direito estrito, 

justamente porque destinados ao controle da interpretação do direito e à uniformização da 

jurisprudência. 12 

O cabimento restrito às questões jurídicas, aliás, é a característica 

mais marcante dos recursos de direito estrito. Outro traço comum consiste no fato de estes 

recursos serem meios impugnativos de fundamentação vinculada, porque devem se basear 
                                                 

9 CF, art. 92: “§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o 
território nacional”. 

10 A rigor, todos os Tribunais Superiores, além do próprio Supremo Tribunal Federal, são centros de 
convergência de causas. Afinal, “cada uma das Justiças especiais da União tem por cúpula seu próprio Tribunal 
Superior, que é o responsável pela última decisão nas causas de competência dessa Justiça – ressalvado o controle 
de constitucionalidade, que sempre cabe ao Supremo Tribunal Federal. Quanto às causas processadas na Justiça 
Federal ou nas locais, em matéria infraconstitucional a convergência conduz ao Superior Tribunal de Justiça, que 
é um dos Tribunais Superiores da União embora não integre Justiça alguma; em matéria constitucional, 
convergem diretamente ao Supremo Tribunal Federal” (CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual 
civil, I, n. 160, p. 382). 

11 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, “A função das Cortes supremas na América Latina”, p. 784 e 796; 
Instituições de direito processual civil, I, n. 160, p. 382 e n. 219, p. 466. 

12 O recurso de revista, dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, e o recurso especial eleitoral, dirigido 
ao Tribunal Superior Eleitoral, também podem ser considerados recursos de direito estrito. 
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necessariamente em motivos predeterminados pela lei, ao contrário daqueles meios 

impugnativos chamados de fundamentação livre, cujo cabimento não depende do tipo de 

crítica que é feita à decisão. 13 No caso específico do recurso extraordinário e do especial, é a 

própria Constituição Federal que discrimina o tipo de erro passível de ser impugnado. O 

primeiro só é cabível se o recorrente invocar uma das hipóteses previstas no art. 102, inc. III, 

a-d. O recurso especial, por sua vez, só deve receber juízo positivo de admissibilidade se 

invocada alguma das hipóteses previstas no art. 105, inc. III, a-c (infra, n. 12). A tipicidade do 

vício, assim, é pressuposto do cabimento do recurso, já a sua efetiva ocorrência é pressuposto 

do provimento. 14 

Deve-se observar, por fim, a inadequação de chamar os recursos 

de direito estrito de “recursos extraordinários”. A distinção entre recursos ordinários e 

recursos extraordinários é importante em alguns sistemas jurídicos, porque diferencia os 

recursos interponíveis antes da formação da coisa julgada (ordinários) e os apresentáveis após 

o advento da coisa julgada (extraordinários). 15 No ordenamento brasileiro, embora aludida na 

parte final do art. 467 do Código de Processo Civil, 16 tal distinção não tem nenhuma utilidade 

prática, pois nenhum recurso pode ser interposto depois do trânsito em julgado da decisão. 

Além disso, classificar os recursos entre extraordinários e ordinários, no Brasil, tem ainda o 

grave inconveniente de atribuir ao gênero denominações já aplicadas às suas espécies, o que 

pode gerar equívocos conceituais. 17-18 

                                                 
13 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 142, p. 253; TERESA 

ARRUDA ALVIM WAMBIER, Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, n. 9.2, p. 247; CLARA 

MOREIRA AZZONI, Recurso especial e extraordinário: aspectos gerais e efeitos, n. 2.2.4, p. 46-48; RODRIGO 

BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 154-155. Sobre recursos de fundamentação 
vinculada, cf. tb. FLÁVIO CHEIM JORGE, Teoria geral dos recursos cíveis, n. 4.2, p. 34. 

14 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 142, p. 253-254; ARAKEN 

DE ASSIS, Manual dos Recursos, n. 3.2, p. 55. 
15 Para uma resenha sobre o assunto, cf. WALTER J. HABSCHEID, Introduzione al diritto processuale 

civile comparato, § 31-37, p. 201-247. 
16 CPC, art. 467: “Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a 

sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”. 
17 Com efeito, a Constituição Federal já prevê um recurso extraordinário (art. 102, inc. III) e um 

conjunto heterogêneo de figuras recursais chamado de recurso ordinário (arts. 102, inc. II, e 105, inc. II). 
18 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 142, p. 254-257; RODRIGO 

BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 156. No mesmo sentido, na doutrina 
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3 – BREVE ESCORÇO HISTÓRICO  
 

O estudo das origens históricas dos recursos de direito estrito, 

bem como de sua evolução ao longo do tempo, é imprescindível para a boa compreensão do 

seu perfil atual. No direito brasileiro, como se verá, só com a proclamação da República é que 

se criou um meio impugnativo a que se pode chamar efetivamente de recurso de direito 

estrito. Trata-se do recurso extraordinário, descendente direto do writ of error norte-

americano, uma vez que ambos são fruto da formação de estados federativos. 

Não é de hoje o interesse social e – principalmente – político 

pelos institutos destinados ao controle da aplicação das normas jurídicas. Mesmo em Estados 

unitários é comum a instituição de um órgão de cúpula de jurisdição nacional e de um recurso 

por meio do qual se cumpra a missão de interpretar e aplicar uniformemente o direito. 19 A 

fortiori , nos Estados que adotam a forma federativa, tal necessidade é ainda maior, por conta 

da duplicidade de órgãos jurisdicionais (locais e federais ou nacionais) e de fontes normativas 

do direito positivo. 20 Nesse sentido, a composição federativa dos Estados Unidos foi 

determinante para a criação de um órgão de cúpula do Judiciário, incumbido de manter a 

unidade da Federação, principalmente no que concernia à aplicação das normas 

constitucionais e federais infraconstitucionais. 21 Assim, quando a Convenção Federal se 

reuniu em Filadélfia – entre maio e setembro de 1787 – para elaborar a Constituição dos 

Estados Unidos da América, 22 determinou-se a criação de uma Corte Suprema, que seria 

                                                                                                                                                         
argentina, cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 49, p. 207. Em 
sentido contrário, CÂNDIDO DINAMARCO afirma que é possível classificar o recurso especial de “recurso 
extraordinário, sim, no sentido que tal locução comporta perante o sistema recursal brasileiro” (“Superior 
Tribunal de Justiça e acesso à ordem jurídica justa”, p. 17). 

19 Tal como ocorre, v.g., em Portugal, na Espanha e na Itália. 
20 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. I, p. 4. 

Segundo PONTES DE MIRANDA, “em todos os Estados civilizados, representa problema de política constitucional 
e problema de técnica legislativa constitucional, da mais alta importância (...), o de eficaz e correta administração 
da justiça. Para se assegurar a exata aplicação do direito objetivo, não basta conjunto de boas regras de direito 
processual; é de mister a criação de certas vias de recursos, que permitam a apreciação da lei pelos tribunais (...). 
A gravidade do problema cresce de ponto quando, nos Estados federais, há a dualidade de justiça, Justiça local e 
Justiça federal, pois que morreria a contenda nos tribunais locais de apelação, ou de agravo, com as 
possibilidades de diferente interpretação da Constituição federal, das leis federais e dos tratados” (Comentários à 
Constituição de 1967, t. IV, p. 91). 

21 Cf. RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 145. 
22 A ratificação da Constituição por todos os Estados (ex-Colônias) só se findou, porém, em meados de 

1788. 
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responsável pela preservação da legalidade, da Constituição e do equilíbrio entre os entes 

federativos. 23-24 

Desde o início, formou-se divergência sobre os poderes que 

seriam atribuídos à Supreme Court, no que tangia ao controle judicial dos atos emanados dos 

Poderes Executivo e Legislativo. Na opinião de THOMAS JEFFERSON, a doutrina da judicial 

review, além de violar o mandamento constitucional da separação de poderes, representava 

clara denegação da vontade popular, expressa pela deliberação soberana dos representantes 

eleitos para o Congresso. Por isso, para essa corrente, a judicial review seria elitista e 

antidemocrática, à medida que daria supremacia a um órgão – o Poder Judiciário – que não era 

composto por representantes diretos do povo. 25 

Apesar da autoridade de THOMAS JEFFERSON, prevaleceu a 

corrente defendida por JOHN MARSHALL 
26 e BENJAMIN CARDOZO, no sentido de que seria 

dever do Judiciário rever os atos abusivos emanados dos outros dois Poderes. Somente o 

controle judicial poderia dar eficácia suficiente à Constituição, ao princípio da legalidade e, 

por conseguinte, a todo o ordenamento jurídico norte-americano. 27 Na opinião de BERNARD 

SCHWARTZ, aliás, o êxito da judicial review foi importante não só para prestigiar o Poder 

Judiciário, mas também para impedir que se desenvolvesse, nos Estados Unidos, a doutrina 

inglesa da supremacia parlamentar, a qual não se coaduna com o modelo de separação de 

poderes estabelecido pela Constituição norte-americana. 28 

                                                 
23 Constituição dos Estados Unidos, art. III: “Section 1 – The judicial Power of the United States, shall 

be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and 
establish (...)”. 

24 Cf. BERNARD SCHWARTZ, Direito constitucional americano, cap. II, p. 62. 
25 Cf. HENRY J. ABRAHAM , The judicial process, cap. 8, p. 346-348. 
26 Logo no primeiro caso em que a doutrina da judicial review foi discutida pela Supreme Court, JOHN 

MARSHALL sustentou que “it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law 
is. Those who apply the rule to particular cases, must of necessity expound and interpret that rule. If two laws 
conflict with each other, the courts must decide on the operation of each” [Marbury v. Madison, 5 U.S. 1 Cranch 
137 177 (1803)]. Íntegra desta decisão disponível em: 
<http://www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=19&page=transcript>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2009. 

27 Cf. BERNARD SCHWARTZ, Direito constitucional americano, cap. I, p. 23-27 e 39-44. 
28 Direito constitucional americano, cap. I, 27. Convém ponderar, todavia, que “o princípio da 

supremacia do parlamento, na Inglaterra, esteve muito longe da ideia de supremacia da lei sobre o juiz, tendo 
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Quanto à competência recursal da Supreme Court, a Constituição 

dos Estados Unidos não previu expressamente a revisão das decisões finais dos tribunais 

estaduais; em matéria de recursos, fez menção apenas aos interpostos contra decisões dos 

órgãos judiciários inferiores da União. 29 Nada obstante, na Constituição também inexiste uma 

só expressão que restrinja a appellate jurisdiction aos tribunais federais, excluindo os 

estaduais. Diante disso, HAMILTON  pertinentemente concluiu, logo em 1788, que o texto 

constitucional deveria ser interpretado no sentido de a competência recursal da Corte Suprema 

abranger as decisões proferidas pelos tribunais estaduais, a fim de preservar a autoridade 

legislativa federal e a própria unidade federativa. 30 De acordo com esta interpretação, foi 

então editado o Judiciary Act de 24 de setembro de 1789, que previu expressamente o controle 

pela Corte Suprema, mediante o writ of error, das decisões proferidas pelos tribunais dos 

Estados, submetendo as questões constitucionais e as federais infraconstitucionais ao seu 

reexame. 31 

Com esta lei, incluiu-se, na competência recursal da Supreme 

Court, a revisão de decisões proferidas pelos tribunais estaduais de última instância, nos 

seguintes casos: quando for a) questionada a validade de tratado, lei ou ato de autoridade dos 

Estados Unidos que a decisão impugnada considerou inválida; b) arguida a invalidade de lei 

ou ato de autoridade de qualquer Estado em face da Constituição, tratados ou leis da União, 

que a decisão recorrida considerou válidos; c) impugnada decisão contrária a título, direito, 
                                                                                                                                                         
significado, na verdade, supremacia do direito sobre o monarca e sobre as próprias leis, inclusive as das colônias. 
Nesta perspectiva, quando se controlava a legitimidade da lei colonial a partir do direito inglês, afirmava-se a 
common law e não a lei, nos moldes da civil law. E o juiz, nesta dimensão, já se sobrepunha ao elaborador da lei 
destoante. De modo que o controle de constitucionalidade estadunidense, nesta linha, significou muito mais uma 
continuidade do que uma ruptura com o modelo inglês” (L UIZ GUILHERME MARINONI, “Aproximação crítica 
entre as jurisdições de civil law e de common law e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil”, p. 273). 

29 Cf. HAMILTON , The Federalist, n. 82, p. 387; BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de 
Processo Civil, V, n. 316, p. 580; MATOS PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. IV, p. 88-89; PONTES DE 

MIRANDA, Comentários à Constituição de 1967, t. IV, p. 93. 
30 The Federalist, n. 82, p. 387-388. Segundo HAMILTON , “from the reason of the thing, it ought to be 

construed to extend to the state tribunals. Either this must be the case, or the local courts must be excluded from a 
concurrent jurisdiction in matters of national concern, else the judiciary authority of the union may be eluded at 
the pleasure of every plaintiff or prosecutor” (op. cit., n. 82, p. 387). Sobre a necessidade de controle das decisões 
dos tribunais locais por tribunal da União, cf. tb. op. cit., n. 80, p. 371-376 e n. 82, p. 385-388. 

31 Cf. MATOS PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. IV, p. 88-89; BARBOSA MOREIRA, Comentários ao 
Código de Processo Civil, V, n. 316, p. 580; PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição de 1967, t. IV, p. 
93. JOSÉ AFONSO DA SILVA  noticia que o writ of error foi instituído originariamente na Inglaterra e só 
ulteriormente entrou na legislação norte-americana, com as devidas adaptações à realidade jurídica, social e 
política dos Estados Unidos (Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 9, p. 27-29). 
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privilégio ou isenção, com fundamento na Constituição, tratado, lei, ou concessão (outorgada 

por autoridade). 32-33 Questionou-se, mais de uma vez, a constitucionalidade da atribuição, por 

lei ordinária, de competência à Suprema Corte; mas esta, em duas decisões famosas – 

proferidas nos casos Martin v. Hunter’s Lessee e Cohens v. Virginia, respectivamente em 1816 

e 1821 –, julgou válida a previsão legal. 34 

Este mesmo Judiciary Act estabeleceu também que a Supreme 

Court deveria, após cassar a decisão impugnada, devolver os autos ao tribunal a quo para 

aplicação do direito conforme definido pelo órgão de cúpula. Caso, após o reenvio, o tribunal 

de origem não o fizesse corretamente, daí sim a Corte Suprema poderia julgar a causa 

definitivamente e autorizar a execução da decisão. 35 Foi só em 1867 que a Corte Suprema foi 

investida de competência para julgar a causa desde logo, sem que esta tivesse sido devolvida – 

nem ao menos uma vez – ao tribunal local. 36  

Por meio de alterações legislativas, o writ of error foi substituído 

pelo writ of certiorary e pelo appeal, ambos também instrumentos de impugnação de decisões 
                                                 

32 Judiciary Act, Section 25: “That a final judgment or decree in any suit, in the highest court of law or 
equity of a State in which a decision in the suit could be had, where is drawn in question the validity of a treaty or 
statute of, or an authority exercised under the United States, and the decision is against their validity; or where is 
drawn in question the validity of a statute of, or an authority exercised under any State, on the ground of their 
being repugnant to the constitution, treaties or laws of the United States, and the decision is in favour of such 
their validity, or where is drawn in question the construction of any clause of the constitution, or of a treaty, or 
statute of, or commission held under the United States, and the decision is against the title, right, privilege or 
exemption specially set up or claimed by either party, under such clause of the said Constitution, treaty, statute or 
commission, may be re-examined and reversed or affirmed in the Supreme Court of the United States upon a writ 
of error, the citation being signed by the chief justice, or judge or chancellor of the court rendering or passing the 
judgment or decree complained of, or by a justice of the Supreme Court of the United States, in the same manner 
and under the same regulations, and the writ shall have the same effect, as if the judgment or decree complained 
of had been rendered or passed in a circuit court, and the proceeding upon the reversal shall also be the same, 
except that the Supreme Court, instead of remanding the cause for a final decision as before provided, may at 
their discretion, if the cause shall have been once remanded before, proceed to a final decision of the same, and 
award execution. But no other error shall be assigned or regarded as a ground of reversal in any such case as 
aforesaid, than such as appears on the face of the record, and immediately respects the before mentioned 
questions of validity or construction of the said constitution, treaties, statutes, commissions, or authorities in 
dispute”. Íntegra desta lei disponível em: <http://www.constitution.org/uslaw/judiciary_1789.htm>. Acesso em: 
28 de outubro de 2009. 

33 Cf. WILLOUGHBY , The Constitutional Law of the United States, vol. I, § 62, p. 120-121. 
34 Cf. WILLOUGHBY , The Constitutional Law of the United States, vol. I, § 63-64, p. 121-123; MATOS 

PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. IV, p. 94-96; BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo 
Civil, V, n. 316, p. 581. 

35 V., supra, nota de rodapé 32. Cf. tb. MATOS PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. IV, p. 90-91. 
36 Cf. MATOS PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. IV, p. 97. 
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judiciais e dirigidos à Corte Suprema. Em 1928, a via do certiorary ficou restrita aos casos 

considerados relevantes. E, com a edição, em 1988, da Supreme Court Case Selections Act, foi 

o appeal que teve seu cabimento restringido drasticamente. 37  

O writ of error serviu de fonte de inspiração para a criação de 

instituto recursal análogo na Argentina. Tal se deu com a Lei 27, de 1862, e mais nitidamente 

com a Lei 48, de 1863, cujo art. 14 é quase a tradução literal da Section 25 do Judiciary Act de 

1789. Instituiu-se então uma “apelação”, para a Corte Suprema de Justicia de la Nación, das 

sentenças definitivas proferidas em última instância nas províncias. A prática e os novos 

diplomas legais encarregaram-se de dar a esse recurso, de requisitos e características 

singulares, a denominação de recurso extraordinário. 38-39 Note-se que a figura do recurso de 

direito estrito foi criada (rectius: “copiada”) no direito argentino antes mesmo de chegar ao 

direito brasileiro, também por influência do writ of error norte-americano. 

Antes, porém, de cuidar mais atentamente da introdução do 

instituto no Brasil, cumpre fazer uma remissão para as origens do sistema francês de controle 

da aplicação da norma jurídica, o qual serviu de modelo para muitos países de civil law. 40  

Embora tenha antecedentes remotos e indiretos no direito 

romano, no germânico e no direito comum, o instituto da cassação é uma criação 

primordialmente da Revolução Francesa. 41 Explica-se.  

                                                 
37 Cf. HENRY J. ABRAHAM , The judicial process, cap. 5, esp. p. 190-191; BARBOSA MOREIRA, 

Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 316, p. 580-581. 
38 “Es preferible llamar recurso extraordinario federal, no sólo por la materia que abarca, que no se 

circunscribe, como se verá, a preservar la supremacía constitucional, sino también para distinguirlo de los 
restantes recursos extraordinarios previstos tanto en el orden nacional como en el provincial” (LINO ENRIQUE 

PALACIO , Manual de derecho procesal civil, n. 343, p. 604). 
39 Cf. LINO ENRIQUE PALACIO , Manual de derecho procesal civil, n. 343, p. 604-605 (com reprodução 

do art. 14 da Lei 48); MATOS PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. V, p. 99-103; BARBOSA MOREIRA, 
Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 316, p. 582. 

40 Cf. TARUFFO, “The role of the Supreme Courts at the national and international level: Civil Law 
countries”, p. 104. 

41 Cf. SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho en la casación civil, p. 17-39 (esp. p. 18-19 e 
32); JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 1-2, p. 21-37 (esp. p. 
28-29); LÚCIA HELENA FERREIRA PALMEIRO DA FONTOURA, Recurso Especial: questão de fato/questão de 
direito, p. 17-27. Como ensina CALAMANDREI  em sua célebre obra, o Tribunal de cassation é instituto 
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Os juízes do ancien régime constituíam uma classe sem qualquer 

compromisso com os valores da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Os magistrados, 

sem o menor constrangimento, negavam-se a aplicar a lei contra os interesses da aristocracia, 

com quem mantinham laços visivelmente espúrios. 42 Por conta disso, os revolucionários 

franceses, empenhados em desenvolver uma nova ordem jurídica, encamparam as idéias de 

pensadores ilustres, notadamente de MONTESQUIEU e ROUSSEAU, com o intuito de limitar os 

poderes dos juízes. A idéia era criar um instituto para anular a decisão judicial que 

desrespeitasse as leis emanadas do Poder Legislativo, pois estas, em última análise, 

representavam a vontade geral da população. 43 

Para os revolucionários, influenciados pela teoria da separação 

rígida dos poderes de MONTESQUIEU, seria inconcebível que um órgão do Poder Judiciário 

pudesse dar a última palavra sobre a interpretação da lei no país. Por isso, em 1790, 

instituíram a cassação, 44 dirigida a um órgão não-jurisdicional, que controlava a aplicação da 

lei pelos juízes, anulando a sentença que a infringisse, mas sem decidir a causa subjacente. 45 

Conforme o art. 3º do Decreto de 27 de novembro e 1º de dezembro de 1790, censurada a 

decisão, os autos deveriam ser enviados ao órgão que a proferiu, para que a causa fosse 

rejulgada. 46 Gradualmente, porém, o Tribunal de cassation ganhou independência e maior 

poder de controle e decisão sobre a interpretação da lei, passando a conhecer dos casos de 

falsa interpretação e aplicação da lei (e não apenas da contravention expresse au texte de la 

loi). 47 A partir do advento da lei de 1º de abril de 1837, agora sob a denominação Cour de 

                                                                                                                                                         
genuinamente francês, no qual foi praticamente nula a influência advinda do constitucionalismo inglês ou norte-
americano (La cassazione civile, vol. I, n. 145, p. 392-394). 

42 Cf. LUIZ GUILHERME MARINONI, “Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e de common 
law e a necessidade de respeito aos precedentes no Brasil”, p. 275-276. Cf. tb. CALAMANDREI , La cassazione 
civile, vol. I, n. 138-144, p. 377-392. 

43 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. I, n. 145, p. 392-394. 
44 O Decreto fundamental data de 27 de novembro e 1º de dezembro de 1790, mas o Tribunal de 

cassation só iniciou as suas atividades em 20 de abril de 1791 (cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. I, n. 
156, p. 417). 

45 O objetivo dos líderes da Revolução Francesa, ao criar a cassação nesses moldes, era “proteger a lei 
contra o juiz” (PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição de 1967, t. IV, p. 92). 

46 Cf. GUINCHARD-FERRAND, Procédure civile, n. 1.858, p. 1.301; CALAMANDREI , La cassazione civile, 
vol. I, n. 158-A)-159, p. 420-423. 

47 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. I, n. 160, p. 423-426 e n. 181-182, p. 115-119. 
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cassation, suas decisões passaram a ser impositivas aos órgãos inferiores. O tribunal de 

superposição, que no princípio somente controlava a aplicação do texto expresso da lei, passou 

a controlar toda e qualquer interpretação jurídica, inclusive a que envolvesse aplicação do 

direito aos fatos. Assim, à medida que se delineava o caráter jurisdicional da cassação, a 

função de uniformização da jurisprudência – antes quase inexistente 48 – passava a ser 

preponderante. 49 

No Brasil, os primeiros contornos de um tribunal de 

superposição remontam ao ano de 1808. Diferentemente do modelo originário da cassação 

francesa, dom João VI criou a Casa da Suplicação do Brasil já como órgão de cúpula da 

Justiça colonial, para, dentre outras funções, tentar unificar a jurisprudência nacional. 50 Com 

a outorga da Constituição de 1824, sua denominação foi alterada para Supremo Tribunal de 

Justiça 51 e novas atribuições lhe foram conferidas. 52 

Proclamada a República e instituída a forma de Estado federal, 

urgia conferir à União um meio de manter a autoridade e a unidade do direito nacional. O 

Governo Provisório deu, então, os passos iniciais para a fundação do novo órgão de cúpula da 

Justiça brasileira. O primeiro, com o Decreto n. 510, de 22 de junho de 1890, publicando a 

                                                 
48 Segundo CALAMANDREI , os revolucionários não simpatizavam com a idéia de “jurisprudência”. O 

ideal, para eles, não era que os juízes interpretassem a lei de forma uniforme e correta, mas sim que “non la 
interpretassero in nessun modo” (La cassazione civile, vol. I, n. 178, p. 461). 

49 Cf. GUINCHARD-FERRAND, Procédure civile, n. 1.858, p. 1.301; CALAMANDREI , La cassazione civile, 
vol. I, n. 190-192, p. 485-494; SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho en la casación civil, p. 38-39; 
JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 35, p. 151; TARUFFO, “The 
role of the Supreme Courts at the national and international level: Civil Law countries”, p. 103-104; HERNANDO 

MORALES MOLINA, Técnica de casación civil, n. 4, p. 28. 
50 Cf. ALIOMAR BALEEIRO, O Supremo Tribunal Federal, êsse outro desconhecido, cap. I, p. 17-19; 

GERMANO SCHWARTZ e DIEGO DEZORZI, “A história da Corte Suprema no Brasil: da Casa da Suplicação até a 
criação do Supremo Tribunal Federal”, p. 103-104. Na verdade, o que se determinou, no alvará de 10 de maio de 
1808, foi a elevação da Relação do Rio de Janeiro à Casa da Suplicação do Brasil (cf. GERMANO SCHWARTZ e 

DIEGO DEZORZI, op. cit., p. 103). 
51 Constituição de 1824, art. 163: “Na Capital do Imperio, além da Relação, que deve existir, assim 

como nas demais Provincias, haverá tambem um Tribunal com a denominação de - Supremo Tribunal de Justiça - 
composto de Juizes Letrados, tirados das Relações por suas antiguidades; e serão condecorados com o Titulo do 
Conselho. Na primeira organisação poderão ser empregados neste Tribunal os Ministros daquelles, que se 
houverem de abolir”. 

52 Constituição de 1824, art. 164: “A este Tribunal Compete: I. Conceder, ou denegar Revistas nas 
Causas, e pela maneira, que a Lei determinar; II. Conhecer dos delictos, e erros do Officio, que commetterem os 
seus Ministros, os das Relações, os Empregados no Corpo Diplomatico, e os Presidentes das Provincias; III. 
Conhecer, e decidir sobre os conflictos de jurisdição, e competencia das Relações Provinciaes”. 
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Constituição provisória da República, que sequer chegou a viger, na qual não só já constava a 

denominação Supremo Tribunal Federal, em substituição a Supremo Tribunal de Justiça, mas 

também já se assentavam as suas novas feições, inclusive a competência para julgar recurso 

voltado contra as decisões de última instância das Justiças estaduais. O segundo passo foi dado 

com o Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, que estabeleceu as características gerais que 

a Corte deveria adotar e ampliou as hipóteses de cabimento do recurso previsto nos preceitos 

do Decreto n. 510. 53 

Idealizado pelo Governo Provisório, o Supremo Tribunal Federal 

foi instalado somente em 28 de fevereiro de 1891, 54 quatro dias após a promulgação da 

Constituição republicana, com a responsabilidade de preservar a República, o federalismo e o 

presidencialismo. A missão política e jurídica da nova Corte brasileira era muito diferente 

daquela reservada à Casa da Suplicação e ao Supremo Tribunal de Justiça imperial, cujas 

funções eram meramente acessórias e subordinadas à vontade do Imperador. Todavia, o fato 

de os primeiros juízes terem sido escolhidos, em sua maior parte, dentre os quadros do extinto 

Supremo Tribunal de Justiça dificultou bastante a compreensão – pelos seus próprios 

integrantes – da nova razão de ser do tribunal de superposição, inclusive no que tangia ao 

controle de constitucionalidade das leis. 55 

A Constituição de 1891, ao estabelecer a competência recursal 

do Supremo Tribunal Federal, deliberadamente seguiu o modelo instituído pelo Judiciary Act 

de 1789 para a Corte norte-americana, de cunho também federalista. 56 Foi criado, assim, o 

                                                 
53 Cf. ALIOMAR BALEEIRO, O Supremo Tribunal Federal, êsse outro desconhecido, cap. I, p. 20-21; 

JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 2, p. 22 e n. 10, p. 29-31; 
BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 316, p. 582; GERMANO SCHWARTZ e DIEGO 

DEZORZI, “A história da Corte Suprema no Brasil: da Casa da Suplicação até a criação do Supremo Tribunal 
Federal”, p. 108. 

54 Cf. GERMANO SCHWARTZ e DIEGO DEZORZI, “A história da Corte Suprema no Brasil: da Casa da 
Suplicação até a criação do Supremo Tribunal Federal”, p. 112. 

55 Cf. ALIOMAR BALEEIRO, O Supremo Tribunal Federal, êsse outro desconhecido, cap. I, p. 21 e 23. 
56 “Controverteu-se a respeito da origem do Recurso Extraordinário. Alguns viram sua fonte mais 

remota na Suplicação do Direito antigo português, e sua fonte próxima na Revista, que, no Direito brasileiro pré-
republicano, se interpunha, em caso de nulidade ou injustiça notória, para o então Supremo Tribunal de Justiça. 
Não se pode negar, com efeito, certa afinidade entre o Recurso Extraordinário e êsses recursos; e bem poderia ser 
uma evolução dêles. Assim, porém, não se deu. Nos têrmos em que o Recurso Extraordinário entrou na legislação 
nacional, reconhece-se, nìtidamente, sua filiação ao Direito saxônico, através do Writ of error dos americanos” 
(JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 8, p. 27). 
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recurso de direito estrito brasileiro, 57 sem denominação própria, já que o nome recurso 

extraordinário só lhe foi dado pelo primeiro Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 

passando ao art. 24 da Lei n. 221, de 1894, depois a outros diplomas legais e finalmente à 

Constituição de 1934. 58 Todas as Constituições seguintes, ao atribuírem competência ao 

tribunal de superposição, trataram do recurso extraordinário, em dispositivos cujos teores, até 

a Carta de 1988, “substancialmente não variaram muito (Constituição de 1934, art. 76, n. 2, 

III; de 1937, art. 101, n. III; de 1946, art. 101, n. III; de 1967, art. 114, n. III; Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969, art. 119, n. III)”. 59 

Na reforma constitucional de 1926, ampliou-se a admissibilidade 

do recurso extraordinário, de maneira a abranger os dissídios jurisprudenciais e a destacar seu 

cabimento nas questões relativas a direito criminal e civil internacional. 60 A hipótese de 

interposição com fundamento na divergência de interpretação da mesma lei federal por dois ou 

mais tribunais locais (art. 60, § 1º, letra c) trazia consigo uma outra inovação: a previsão de 

um recurso extraordinário ex officio, mas facultativo, que poderia ser interposto pelo tribunal 

local ou pelo Procurador Geral da República. Durante a curta vigência do Dec. n. 23.055, de 

9.8.1933, tal recurso, em determinados casos, chegou inclusive a ser obrigatório. Na 

Constituição de 1934, ele voltou a ser facultativo, mas nas Constituições subsequentes não foi 

prevista semelhante norma. 61 De todo modo, a notícia histórica de um recurso extraordinário 

ex officio demonstra a preocupação do legislador brasileiro com a tarefa do tribunal de 

superposição de uniformizar a jurisprudência nacional. 

                                                 
57 Constituição de 1891, art. 59: “§ 1º Das sentenças das Justiças dos Estados, em última instância, 

haverá recurso para o Supremo Tribunal Federal: a) quando se questionar sobre a validade, ou a aplicação de 
tratados e leis federais, e a decisão do Tribunal do Estado for contra ela; b) quando se contestar a validade de leis 
ou de atos dos Governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis federais, e a decisão do Tribunal do 
Estado considerar válidos esses atos, ou essas leis impugnadas”. 

58 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 316, p. 582-583; JOSÉ 

AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 10, p. 30, nota de rodapé 51; 
PONTES DE M IRANDA, Comentários à Constituição de 1967, t. IV, p. 107. 

59 BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 316, p. 583. 
60 Cf. ALFREDO BUZAID, “A crise do Supremo Tribunal Federal”, p. 141. Segundo GERMANO 

SCHWARTZ e DIEGO DEZORZI, a reforma constitucional de 1926 teve o propósito de fortalecer a uniformização da 
jurisprudência em sede de recurso extraordinário (“A história da Corte Suprema no Brasil: da Casa da Suplicação 
até a criação do Supremo Tribunal Federal”, p. 115). 

61 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 316, p. 583. Segundo 
ALFREDO BUZAID , o recurso extraordinário ex officio assemelhava-se “ao que na Europa era autorizado ‘no 
interesse da lei’” (“A crise do Supremo Tribunal Federal”, p. 141). 
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Quase cem anos após a sua criação, o recurso extraordinário 

recebeu a sua mais profunda modificação com a promulgação da Constituição Federal de 

1988. Esta Carta introduziu o recurso especial no ordenamento jurídico brasileiro e lhe 

transferiu parte das matérias que antes eram reservadas à via do recurso extraordinário – as 

questões federais infraconstitucionais –, de modo que ao recurso de direito estrito dirigido ao 

Supremo Tribunal Federal restaram somente as questões constitucionais. Paralelamente, a 

Constituição previu a criação de um segundo tribunal de superposição no país – o Superior 

Tribunal de Justiça – a quem compete, dentre outras atribuições, julgar o recurso especial. 

A criação do Superior Tribunal de Justiça e a bifurcação do 

antigo recurso extraordinário inserem-se no contexto do que se convencionou chamar de crise 

do Supremo. 62-63 Com efeito, a competência para apreciar todo o direito nacional – i. e., toda 

a matéria decorrente de fontes federais, constitucionais ou não – foi uma das principais causas 

do congestionamento de processos no Supremo Tribunal Federal. Várias foram as tentativas 

de solucionar a crise; 64 dentre elas, destaca-se a instituição do Superior Tribunal de Justiça 

pelo legislador constituinte de 1988, a fim de retirar do âmbito de controle do Supremo 

Tribunal Federal as questões federais infraconstitucionais, as quais – na opinião de JOSÉ 

                                                 
62 “Sob a denominação de crise do Supremo Tribunal Federal entende-se o desequilíbrio entre o número 

de feitos protocolados e o de julgamento por êle proferidos; sendo a entrada daqueles consideràvelmente superior 
à capacidade de sua decisão, vão se acumulando os processos não julgados, resultando daí o congestionamento” 
(ALFREDO BUZAID, “A crise do Supremo Tribunal Federal”, p. 144). 

63 Parece correta a avaliação de que uma das origens da chamada crise do Supremo seria a amplíssima 
competência legislativa conferida à União, pelas sucessivas Constituições do Estado federal brasileiro. Para JOSÉ 

MIGUEL GARCIA MEDINA, “a competência legislativa federal, no Brasil, é ampla, ao contrário do que ocorre no 
direito norte-americano, onde tal competência é bem mais restrita. Como o recurso extraordinário tinha a 
peculiaridade de ser exercitável em qualquer causa na qual estivesse presente a questão federal (aqui abrangidas 
as questões constitucionais e as questões federais propriamente ditas), é compreensível que se tenha verificado 
um grande número de recursos distribuídos ao Supremo Tribunal Federal” (Prequestionamento e repercussão 
geral: e outras questões relativas aos recursos especial e extraordinário, n. 1.2.3, p. 45). Em sentido semelhante, 
cf. RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 218-219. Mas, além disso, deve 
ser lembrado que, no século XX, o país passou por grandes transformações, urbanizou-se aceleradamente e sofreu 
com a explosão demográfica, de modo que tudo isso contribuiu enormemente para o aumento da litigiosidade e 
do número de demandas em todas as instâncias do Judiciário. Nesse sentido, cf., por todos, ALFREDO BUZAID, “A 
crise do Supremo Tribunal Federal”, p. 149-150. 

64 Sobre as tentativas de vencer a crise, cf. ALFREDO BUZAID , “A crise do Supremo Tribunal Federal”, p. 
158 e s.; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Recurso extraordinário e recurso especial, cap. III, p. 73-106. 
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AFONSO DA SILVA  – constituíam o motivo fundamental da sobrecarga de trabalho geradora dos 

problemas mencionados. 65 

Embora ainda longe da solução definitiva da aludida crise, 

recentemente têm surgido sinais animadores de que os tribunais de superposição brasileiros 

podem superá-la, prestando uma tutela jurisdicional mais célere, previsível e justa. Deve-se 

consignar também que os primeiros passos nessa direção deram-se com alterações legislativas 

relevantes na disciplina dos recursos dirigidos à instância de superposição. Destacam-se, 

apenas para citar um exemplo, as novas técnicas de julgamento dos recursos extraordinário e 

especial repetitivos. O legislador, consciente de que os tribunais de superposição encontram-se 

abarrotados de recursos extraordinários e especiais atrelados a idênticas controvérsias 

jurídicas, 66 criou mecanismos voltados à racionalização, uniformização e aceleração do 

julgamento desses recursos repetitivos (CPC, arts. 543-B e §§, e 543-C e §§), 67 que – na 

prática – já têm produzido resultados alentadores. 68 

                                                 
65 Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 208, p. 447-450. JOSÉ AFONSO DA 

SILVA , em 1963, visando a propor uma solução para a chamada crise do Supremo, já sugeria a criação de um 
“Tribunal Superior de Justiça” para julgar a matéria federal infraconstitucional (ob. cit., n. 212, p. 456), veiculada 
em “recurso especial (ou que outro nome venha a ter), cuja finalidade é assegurar a unidade e a incolumidade do 
Direito objetivo federal, inclusive a uniformidade de sua interpretação” (ob. cit., p. 478). 

66 São propostas diariamente inúmeras demandas envolvendo controvérsias jurídicas idênticas, as quais 
acabam chegando, primeiro aos tribunais locais e, ulteriormente, aos tribunais de superposição nacionais. Assim, 
como é natural, “esse tipo de matéria avulta, já há algum tempo, nos tribunais do país. Basta a observação 
profissional de registros nos repertórios de julgados. Lides sobre redução de valor de aposentadorias e pensões, 
cálculo de valores de fundo de garantia por tempo de serviço, recuperação de valor de ativos patrimoniais 
bloqueados ou expurgados, correção monetária decorrente de sucessivos planos econômicos, correção de 
mensalidades escolares, cobertura e correção de valores relativos a planos de saúde, compensação tributária, 
cobrança de tributos e numerosos outros casos” (SIDNEI BENETI, “Assunção de competência e fast-track 
recursal”, p. 11). 

67 “Em linhas gerais, esses mecanismos permitem a prévia seleção de um ou mais recursos 
representativos da controvérsia para um julgamento diferenciado (CPC, arts. 543-B, § 1º, e 543-C, § 1º; RISTF, 
art. 328, § ún.; Res. n. 8 do STJ, de 7.8.08, art. 1º, caput e §§ 1º e 2º). Enquanto esse julgamento não acontece, os 
demais recursos ficam sobrestados (CPC, arts. 543-B, § 1º, e 543-C, § 1º; RISTF, art. 328, caput; Res. n. 8 do 
STJ, de 7.8.08, art. 1º, caput e § 3º). Uma vez julgados os recursos selecionados, os recursos sobrestados têm seu 
destino decidido à luz daquele julgamento (CPC, arts. 543-B, §§ 3º e 4º, e 543-C, §§ 7º e 8º; RISTF, art. 328-A; 
Res. n. 8 do STJ, de 7.8.08, art. 5º)” (LUIS GUILHERME BONDIOLI, “A nova técnica de julgamento dos recursos 
extraordinário e especial repetitivos”, p. 28-29).  

68 Nesse sentido, SIDNEI BENETI afirma que “alterações relevantes e com grande potencial de eficiência 
têm sido incluídas na lei processual com o objetivo de otimizar a atividade dos magistrados de Tribunais 
Superiores, gerando, concomitante e desejavelmente, maior uniformidade na jurisprudência e um nível 
satisfatório de segurança jurídica. Exemplos destas mudanças são os regimes dos arts. 543-B e 543-C” 
(“Assunção de competência e fast-track recursal”, p. 14). Em sentido semelhante, embora exclusivamente do 
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§ 3O. FUNÇÕES DOS RECURSOS DE DIREITO ESTRITO  

E DOS TRIBUNAIS DE SUPERPOSIÇÃO 
 
 
4 – GENERALIDADES  
 
 

O estudo das finalidades institucionais dos recursos dirigidos aos 

tribunais de superposição transcende a importância meramente teórica, tendo em vista que ele 

proporciona melhores condições para estabelecer quais são – ou quais devem ser – os limites 

da cognição na instância de superposição. O tema é complexo, porque o instituto tem um 

conjunto de escopos e estes estão em constante evolução. Além disso, é natural que 

especialmente os institutos político-constitucionais sejam objeto de enfoques ideológicos 

divergentes por parte de seus estudiosos. 69 Todavia, a despeito das dificuldades apontadas, à 

medida que o assunto for tratado nos itens seguintes, restará evidente a interdependência das 

funções desempenhadas pelos tribunais de superposição no julgamento dos recursos de direito 

estrito. 

 
 
5 – CONTROLE DA APLICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA  
 

Para os revolucionários franceses, como já se sabe, os juízes 

deveriam ser meros aplicadores do direito positivo, destituídos de qualquer prerrogativa de 

interpretá-lo. A partir dessas idéias, foi instituído o Tribunal de cassation, órgão de natureza 

político-administrativa, situado entre o Poder Judiciário e o Legislativo, e inicialmente com o 

único escopo de defender a lei contra possíveis arbitrariedades judiciais. 70-71 Esta é a função 

                                                                                                                                                         
ponto de vista quantitativo e especificamente sobre o descongestionamento de processos no Supremo Tribunal 
Federal, GILMAR MENDES noticia que “ao compararmos a distribuição de processos nos seis primeiros meses do 
ano de 2007 com a distribuição, no mesmo período, deste ano, percebemos uma redução na ordem de 63,6%. 
Reduziu-se, também, o número de processos em tramitação em aproximadamente 29% nesse período” (STF, 
Pleno, AI 760.358-QO, rel. Min. GILMAR MENDES, j. 19.11.09, não conheceram, v.u., DJ 19.2.10; a citação é do 
voto do relator). 

69 Cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 36-37, 
p. 157-159. 

70 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. I, n. 177, p. 455-460. Cf. tb. GUINCHARD-FERRAND, 
Procédure civile, n. 1.858, p. 1.301; JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la 
casación, n. 37, p. 159-160. 
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nomofilática, 72 cujo fundamento reside na percepção de que a missão pacificadora do Estado 

não se esgota com a positivação das normas jurídicas, mas depende ainda da atuação estatal 

para exigir o cumprimento delas no caso concreto (atividade de controle jurídico).  

Competindo ao Judiciário – quando provocado – controlar as 

condutas de todos os destinatários das normas jurídicas, e estando os próprios órgãos 

jurisdicionais submetidos a um controle de legalidade, exercido por um outro órgão judicial, é 

inegável que há, neste caso – conforme CALAMANDREI –, um “controllo sul controllo”. 73-74 

Com efeito, o Estado e a sociedade têm um interesse primário em que o direito objetivo seja 

observado, inclusive pelos próprios juízes. Já a parte recorrente individualmente tem um 

interesse secundário na correta aplicação da norma jurídica, (apenas) na medida em que esta 

lhe pode ser um meio de reverter um julgamento desfavorável. Tomando essa coincidência de 

interesses, o Estado, então, entendeu ser conveniente aproveitar a iniciativa particular como 

veículo de proteção do seu ordenamento jurídico. 75 No Brasil, com base em modelos já 

existentes em outros países, foi criado o recurso extraordinário – e mais recentemente, o 

especial – como instrumento, colocado à disposição da parte, para impugnar tanto error iuris 

                                                                                                                                                         
71 A concepção do Tribunal de cassation representou tanto uma exigência do princípio da separação dos 

poderes – pois, ao coibir a violação à lei cometida por um órgão jurisdicional, evitava-se que a função legislativa 
fosse distorcida ou indevidamente usurpada pelo Poder Judiciário – quanto um meio de defesa do próprio 
princípio da legalidade, segundo o qual todos devem sujeição ao ordenamento jurídico, enquanto expressão da 
vontade geral da nação (cf. RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 158). 
Por isso, de certo modo, os tribunais de superposição “não exercem unicamente a tarefa jurisdicional tradicional; 
antes, são órgãos políticos, com a função essencial de assegurar o mandamento constitucional de separação dos 
Poderes” (op. cit., p. 159). 

72 A palavra nomofilaquia deriva dos vocábulos gregos nomos e phylásso, que significam 
respectivamente lei e guarda. Por isso, a locução “função nomofilática” é empregada no sentido de função de 
controle da aplicação da norma jurídica. Nesse sentido, cf. FRANCISCO CLÁUDIO DE ALMEIDA SANTOS, “Recurso 
especial – visão geral”, p. 124; JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, 
n. 38, p. 166; BRUNO DANTAS, Repercussão Geral, n. 2.2, p. 34. 

73 La cassazione civile, vol. II, n. 7, p. 26. Cf. tb. HERNANDO MORALES MOLINA, Técnica de casación 
civil, n. 1, p. 10-11 e n. 11, p. 40; RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, 
p. 161. Nesse sentido, JOSÉ AFONSO DA SILVA  afirma que “a positividade jurídica estaria, entretanto, 
comprometida se o próprio Direito positivo não se armasse de instrumento eficaz de sua realização no plano 
prático. Por isso, o sistema jurídico positivo criou um instituto processual, cujo fim precípuo é o de assegurar a 
sua inteireza, contra possível violação de suas normas pelos órgãos jurisdicionais. Êsse instrumento, entre nós, é 
o Recurso Extraordinário, que, dêsse modo, tem por fim imediato a tutela dos valores certeza e segurança 
jurídica” (Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 3, p. 23). 

74 Desse prisma, o tribunal de superposição pode ser considerado o último e supremo intérprete do 
direito objetivo (cf. COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul processo civile, v. I, cap. 22, p. 650). 

75 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 64, p. 133-135. 
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in iudicando quanto error in procedendo. 76 Propositalmente, não foi incluído no cabimento 

destes recursos o error facti in iudicando, isto é, o erro cometido exclusivamente na resolução 

de uma questão de fato, pela simples razão de que este tipo de vício não afeta diretamente a 

finalidade nomofilática – nem a uniformizadora – dos recursos de direito estrito. 

Para encerrar este tópico, uma última observação sobre um 

entendimento jurisprudencial que felizmente tem perdido prestígio nos tribunais de 

superposição brasileiros. Trata-se do enunciado sumular 400 do Supremo Tribunal Federal, 

segundo o qual “decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não 

autoriza recurso extraordinário pela letra ‘a’ do art. 101, III, da Constituição Federal”. 77 Esse 

“pesado óbice” 78 à admissibilidade do recurso extraordinário foi imposto no contexto da 

chamada “crise do Supremo”; 79 entretanto, tal obstáculo vai – ou ia – de encontro ao princípio 

da isonomia e às próprias funções institucionais do tribunal. 80 Afinal, “para tribunal que julga 

quaestiones iuris, não é possível admitir-se que ache duas interpretações razoáveis. Por mais 

                                                 
76 Grosso modo, o error iuris in iudicando é aquele relativo a norma de direito material e o error in 

procedendo é aquele relativo a norma de direito processual (cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, v. II, n. 78, 
p. 163 e s.; EDUARDO COUTURE, Fundamentos del derecho procesal civil, n. 212, p. 344-346). Conforme 
TARUFFO, é comum, nos países de civil law, a previsão de impugnação tanto de error iuris in iudicando quanto 
de error in procedendo, em sede de recurso de direito estrito (“The role of the Supreme Courts at the national and 
international level: Civil Law countries”, esp. p. 105 e 123). 

77 “A Súmula 400 perdeu quase todo o seu prestígio e não tem sido invocada no STJ para não 
conhecimento do recurso especial. Outrora, no STF, ela e as Súmulas 282 e 356, combinadas, constituíam 
obstáculos dificilmente ultrapassáveis para o conhecimento do recurso extraordinário. ‘O enunciado n. 400 da 
Súmula STF é incompatível com a teleologia do sistema recursal introduzido pela Constituição de 1988’ (STJ-4ª 
T., REsp 5.936-PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.6.91, deram provimento, v.u., DJU 7.10.91, p. 13.971)” 
[NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 3 ao art. 
255 do RISTJ – “Súmula 400 do STF (Interpretação razoável)”, p. 2.057]. Ainda: “Não se aplica a Súmula 400 se 
houver alegação de ofensa à Constituição, porque ‘a necessidade de preservar-se a atuação precípua do STF - de 
guardião da Lei Básica - afasta a jurisprudência segundo a qual a interpretação razoável da lei, embora não seja a 
melhor, inviabiliza o acesso à via extrema. Ou bem a decisão mostra-se harmônica com a Constituição Federal, 
ou a contraria, não havendo campo propício a enfoque intermediário’ (RTJ 145/303)” [op. cit., nota 2 ao art. 321 
do RISTF – “Súmula 400 do STF (Interpretação razoável)”, p. 2.149]. 

78 Expressão de CÂNDIDO DINAMARCO (“Superior Tribunal de Justiça e acesso à ordem jurídica justa”, 
p. 14). 

79 Sobre a “crise do Supremo”, v., supra, tópico n. 3. 
80 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, “Superior Tribunal de Justiça e acesso à ordem jurídica justa”, esp. p. 18-

19. 
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razoáveis que sejam as interpretações que se possam dar à mesma regra jurídica, só uma é 

verdadeira, só uma tem razão”. 81 

Pondere-se, todavia, que unidade do direito não pode ser 

confundida com “imutabilidade”; controla-se a integridade do direito no espaço, não a sua 

perenidade no tempo. 82 Por isso, o tribunal de superposição, ao mesmo tempo em que não 

pode admitir brecha para interpretações dissonantes do ordenamento jurídico, também deve 

estar atento à evolução da própria interpretação da norma jurídica, à medida que muda o 

sistema constitucional e legal, bem como evoluem a sociedade, o pensamento jurídico e a 

jurisprudência. 

 
 
6 – UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA E FORMAÇÃO DE PRECED ENTES 
 

Ao controlar a aplicação da norma jurídica pelos tribunais locais, 

o tribunal de superposição realiza outra de suas funções: a uniformização da jurisprudência. 

Como se sabe, a interpretação do direito objetivo não é um “monopólio” do tribunal de 

superposição, já que cada tribunal local exerce tal controle, nos limites de sua competência 

territorial, sobre as decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição. 83 

Não obstante seja natural que da pluralidade de órgãos 

jurisdicionais – inclusive de segundo grau – surjam interpretações divergentes, 84 deve-se 

reconhecer que, quando a mesma base fática recebe – em dois processos diferentes – 

tratamentos jurídicos discrepantes, acabam sendo violados os princípios da isonomia e da 

                                                 
81 PONTES DE MIRANDA, Comentários à Constituição de 1967, t. IV, p. 168. No mesmo sentido, cf. 

TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins de cabimento 
de recurso especial”, esp. p. 255, nota de rodapé 4. Com razão, a citada processualista pondera ainda que “o 
princípio de que deve haver uma só resposta, uma só solução (a melhor, a justa, a verdadeira), nada tem que ver 
com o princípio de una respuesta y sólo una, criticado por GUASP. Este autor critica a tese de que existe uma 
unidade absoluta na ordem jurídica e que o direito tende sempre a dar respostas únicas e harmônicas entre si” 
(“Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins de cabimento de recurso especial”, p. 273, nota de 
rodapé 43). 

82 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 21, p. 60. 
83 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 40, p. 88-89. 
84 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 27, p. 69-70. 
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legalidade, assim como os valores da certeza e segurança jurídicas, comprometendo a própria 

credibilidade do Poder Judiciário perante a população. 85 

Para propiciar um melhor controle da aplicação do ordenamento 

jurídico e, assim, amenizar os males causados pelas divergências jurisprudenciais, a 

organização judiciária dos países normalmente estrutura-se em forma piramidal, em cujo 

vértice encontram-se um ou mais tribunais de superposição. 86 No Brasil, pela via dos recursos 

de direito estrito, as questões constitucionais e as federais infraconstitucionais convergem 

respectivamente para o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça; juntos, 

esses dois tribunais realizam a tarefa de tentar uniformizar a aplicação do direito nacional 

pelos trinta e dois tribunais locais, hoje em funcionamento no país. 87 

Convém observar, porém, à semelhança da ponderação feita no 

tópico anterior, que o ideal de jurisprudência uniforme refere-se ao espaço, não ao tempo. Em 

outras palavras, repudia-se apenas que – em um mesmo momento histórico – pretensões 

idênticas sejam acolhidas ou rejeitadas conforme o entendimento subjetivo do órgão 

jurisdicional responsável pelo julgamento. Já o desenvolvimento da jurisprudência, com a 

própria evolução social, econômica e jurídica do país é um bem que deve ser almejado pelo 

Estado e por toda a sociedade. 88  

Além disso, embora a subsistência de interpretações jurídicas 

opostas seja indesejada pelo sistema, não pode ser ignorada a contribuição da divergência 

jurisprudencial para a evolução do direito. A começar pelos juízes de primeiro grau, cujas 

                                                 
85 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 28-29, p. 70-72; COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, 

Lezioni sul processo civile, v. I, cap. 22, p. 650-651; JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos 
extraordinarios y de la casación, n. 39, p. 167-168. Na lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA , é “a própria certeza do 
Direito que põe e exige a uniformidade da interpretação. Sem esta, estaria aquela inteireza positiva 
comprometida” (Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 6, p. 25). Mais além, JORDI 

NIEVA FENOLL chama a atenção para o fato de que a imprevisibilidade das decisões judiciais prejudica até o 
ambiente econômico, porque torna-se mais um obstáculo para os empresários realizarem os seus negócios (“La 
relevancia social de la casación: la importancia del ius litigatoris”, p. 116).  

86 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 37, p. 83; COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul 
processo civile, v. I, cap. 22, p. 651. Para um panorama geral, cf. JOLOWICZ, “The role of the Supreme Courts at 
the national and international level: General Report”, p. 37 e s. 

87 Ao todo, são vinte e seis Tribunais de Justiça estaduais, um Tribunal de Justiça distrital e cinco 
Tribunais Regionais Federais. 

88 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 31, p. 73-75. 



     29 
 

visões de mundo distintas servem para enriquecer o debate em torno do direito positivo. Em 

seguida e subindo na aludida estrutura piramidal do Poder Judiciário, as muitas interpretações 

havidas na primeira instância passam pelo filtro dos tribunais locais. Por fim, a possibilidade 

de estes tribunais, situados em regiões de diferentes culturas do país, oferecerem variadas 

interpretações sobre o texto normativo complementa e integra o trabalho dos tribunais de 

superposição, os quais – ao desempenharem a tarefa unifomizadora – optam por uma das 

soluções já apresentadas ou deliberam por uma interpretação nova e autêntica, afastando a 

divergência. 89 

Apesar de a jurisprudência realmente evoluir pelo trabalho de 

todos os juízes e tribunais brasileiros, o fato de se situarem no topo da organização judiciária – 

e de exercerem jurisdição sobre todo o território nacional – faz com que os tribunais de 

superposição sejam efetivamente os principais responsáveis pelo desenvolvimento do direito 

no país. 90-91 Assim, paralelamente à uniformização da jurisprudência, o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça realizam hoje importante papel de formar precedentes 

judiciais. 92 Com efeito, nos últimos anos, tem sido forte o movimento de valorização dos 

precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. A fim de racionalizar e acelerar a prestação 

jurisdicional e, ao mesmo tempo, proporcionar maior segurança jurídica para o jurisdicionado, 
                                                 

89 Eventualmente, ainda pode ocorrer divergência em julgamentos do próprio tribunal de superposição, 
caso em que é cabível outro recurso para suprimi-la: os embargos de divergência previstos no art. 546 do Código 
de Processo Civil (cf. RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 169-170 e 
nota de rodapé 471). 

90 A propósito, os números confirmam a importância dos recursos de direito estrito no Brasil. De um 
total de 106.984 recursos especiais julgados em 2008, 49,31% foram providos, 40,25% foram improvidos e 
8,24% não foram conhecidos. Portanto, excluídos os 2,20% de recursos especiais cujo resultado foi classificado 
na categoria “outros” (p. ex., decisões homologatórias), a maioria dos recursos especiais recebidos no Superior 
Tribunal de Justiça anulou ou  reformou o acórdão do tribunal local. Registre-se, porém, que esses dados 
abrangem apenas os recursos especiais que subiram diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, ou seja, que não 
dependeram de interposição de agravo de instrumento contra decisão denegatória para serem admitidos (Fonte: 
Relatório estatístico do Superior Tribunal de Justiça, ano 2008. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Boletim/?vPortalAreaPai=183&vPortalArea=584>. Acesso em: 26 de 
janeiro de 2009). 

91 Na precisa lição de CALAMANDREI , “se la giurisprudenza è il mezzo pratico nel quale il diritto 
positivo si precisa e si perfeziona, rivelandosi, nel continuo sforzo di adattamento alla realtà, in aspetti sempre 
nuovi che nella sua primitiva espressione erano contenuti solo potenzialmente, e se la Corte di cassazione viene a 
costituire, per necessità della sua funzione, il vertice della giurisprudenza, si intende come la Corte di cassazione 
sia stata a buon diritto considerata nello Stato moderno come il centro dello sviluppo del diritto” (La cassazione 
civile, vol. II, n. 40, p. 88). 

92 Trata-se da função paradigmática dos recursos de direito estrito (cf. CLARA MOREIRA AZZONI, 
Recurso especial e extraordinário: aspectos gerais e efeitos, n. 2.1.4.3, p. 25 e s.). 
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o legislador alterou a Constituição Federal e o Código de Processo Civil para conferir efeitos 

maiores, mais objetivos e concretos às decisões dos tribunais de superposição, especialmente 

àquelas tomadas em leading cases. Nesse contexto, para citar apenas alguns dos novos 

mecanismos introduzidos pelas reformas constitucionais e legais, foram criadas a “súmula 

vinculante”, a “súmula impeditiva de recursos”, a “repercussão geral da questão 

constitucional”, além das novas “técnicas de julgamento de recursos extraordinário e especial 

repetitivos”. 93 

Em suma, a nomofilaquia, a uniformização da jurisprudência e a 

formação de precedentes são funções fundamentais exercidas pelos tribunais de superposição 

no julgamento dos recursos de direito estrito. São, ademais, tarefas que se realizam 

conjuntamente: corrigindo um error iuris, o tribunal fixa o sentido e o alcance do texto 

normativo, uniformiza o entendimento jurisprudencial e cria um precedente judicial, com 

poder persuasivo ou até vinculante. 94 Contudo, todas essas atividades só são possíveis se a 

parte recorrer para reverter uma decisão que lhe é desfavorável; são, nessa medida, 

dependentes do impulso do litigante em defender o seu próprio interesse. 95 

 
 
7 – ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA NO CASO CONCRETO (ius constitutionis x ius litigatoris) 
 

As finalidades institucionais dos tribunais de superposição e dos 

recursos de direito estrito têm passado, desde o século XVIII, por notável evolução. Na 

França, por exemplo, o tribunal de cassação foi concebido apenas para evitar a arbitrariedade 

judicial, mediante a tarefa nomofilática, 96 de modo que – como já visto – foi só em 1837 que 

                                                 
93 Cf. PIERPAOLO CRUZ BOTTINI, “Mecanismos de uniformização jurisprudencial e a aplicação da 

súmula vinculante”, p. 23-24 e 28. 
94 Embora possam ser distinguidas em um estudo científico, a nomofilaquia e a uniformização de 

jurisprudência, na prática, são dois lados de um mesmo fenômeno. Nesse sentido, cf. CALAMANDREI , La 
cassazione civile, vol. II, n. 42, p. 92-94; HERNANDO MORALES MOLINA, Técnica de casación civil, n. 11, p. 41. 

95 Cf. SERGI GUASH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho en la casación civil, p. 176-177. Cf. tb. 
CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 64, p. 133-135. Embora inexistente atualmente no Brasil, convém 
ressalvar a hipótese, prevista em alguns ordenamentos, de “recurso no interesse da lei” (v. tópico seguinte, n. 7). 

96 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. I, n. 190-192, p. 485-494; SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, 
El hecho y el derecho en la casación civil, p. 38-39; JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos 
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ele começou a contemplar a função de uniformização da jurisprudência. A evolução do 

instituto ficou ainda mais evidente quando – na segunda metade do século XX – a Cour de 

cassation passou inclusive a poder julgar a causa se o conjunto fático estiver relativamente 

completo. 97 

Até meados do século passado, o tribunal de cassação francês, 

após fixar a solução jurídica a prevalecer no caso, devia obrigatoriamente remeter os autos a 

outro tribunal para que a tese fixada fosse aplicada concretamente. A opção dos 

revolucionários franceses pelo sistema do reenvio obrigatório explica-se pelo fato de que o 

Tribunal de cassation foi criado como órgão estranho ao Poder Judiciário, o que justificava a 

sua incompetência para solucionar definitivamente o litígio judicial. 98 Inobstante essa 

peculiaridade do nascimento da cassação francesa, o sistema do reenvio obrigatório foi 

adotado até por países cujos tribunais de superposição foram instituídos já como órgãos 

jurisdicionais. 99 De todo modo, a partir de meados do século XX, os ordenamentos jurídicos 

de alguns desses países passaram a conferir aos respectivos tribunais de cúpula, por medida de 

celeridade e economia processual, o poder de decidir a causa in totum, sem reenvio, desde que 

os fatos estejam bem delineados nos autos. 100 Experimentou semelhante evolução, além da 

França, v.g., a Itália, cujo ordenamento jurídico, que antes limitava a atividade da Corte di 

                                                                                                                                                         
extraordinarios y de la casación, n. 35, p. 151; TARUFFO, “The role of the Supreme Courts at the national and 
international level: Civil Law countries”, p. 103-104. 

97 “Oportuno registrar, mesmo na França, a evolução no sentido de permitir-se à Cour de Cassation, pelo 
menos sob certas condições, que decida ela própria “ le fond de l’affaire”. Vide o art. 16, 1ª alínea, da Lei n. 67-
523, de 3.7.1967; mais recentemente, a Lei n. 79-9, de 3.1.1979, que, modificando (entre outros) o art. L.131-5 
do Code l’organisation judiciaire, ampliou de modo sensível o âmbito da cassation sans renvoi; e, ainda o art. 
627 do Code de procédure civile” (BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 324, p. 
604, nota de rodapé 58). No mesmo sentido, cf. GUINCHARD-FERRAND, Procédure civile, n. 1.859-1.860, p. 
1.302-1.303; JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 2, p. 36; 
JOLOWICZ, “The role of the Supreme Courts at the national and international level: General Report”, p. 53-54. 

98 Segundo JORDI NIEVA FENOLL “ese reenvío del asunto al tribunal cuya sentencia se había casado, 
existía simplemente porque cuando se creó el tribunal de casación se descartó que fuera un órgano judicial. Como 
rezaba la regulación originaria, el tribunal de cassation era un órgano que se situaba al lado del poder legislativo 
(auprès du corps legislatif), idea inicial que fue corregida tiempo después” (“La relevancia social de la casación: 
la importancia del ius litigatoris”, p. 100). No mesmo sentido, cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos 
extraordinarios y de la casación, n. 40, p. 173-174. 

99 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. I, n. 223-236, p. 599-606. Este foi o caso, por exemplo, 
do modelo inicialmente implantado nos Estados Unidos (v., supra, nota de rodapé 32, in fine). 

100 Cf. TARUFFO, “The role of the Supreme Courts at the national and international level: Civil Law 
countries”, esp. p. 112; JOLOWICZ, “The role of the Supreme Courts at the national and international level: 
General Report”, p. 52-54. 
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cassazione ao iudicium rescindens, passou a prever o julgamento integral da causa no órgão de 

superposição. 101 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de 

Justiça nunca tiveram natureza de meras cortes de cassação. 102 Em regra, se um tribunal de 

superposição brasileiro conhece e dá provimento a recurso de direito estrito, ele anula a 

decisão impugnada e remete os autos para a instância de origem somente na hipótese de error 

in procedendo; se o caso for de error in iudicando, ele deve julgar a causa integralmente, 

substituindo o acórdão recorrido. Essa competência para o julgamento da causa subjacente aos 

recursos extraordinário e especial é dada pela própria Constituição Federal de 1988 (arts. 102, 

inc. III, e 105, inc. III, respectivamente).  

Da natureza de cortes de revisão dos tribunais de superposição 

brasileiros decorrem consequências importantes, que serão detalhadamente tratadas mais 

adiante (infra, n. 23 e 24). Antecipa-se porém a seguinte: as funções nomofilática e 

uniformizadora, primordialmente ligadas ao interesse público (ius constitutionis), 

preponderam no juízo de admissibilidade do recurso, o que justifica algumas restrições ao seu 

conhecimento, como o cabimento limitado a quaestio iuris prequestionada; entretanto, 

conhecido o recurso, o tribunal de superposição deve levar em consideração – dentro de certos 

limites – também o interesse da parte (ius litigatoris). 103-104 Essa consequência é reforçada 

ainda pelo argumento de que não há no direito positivo brasileiro um recurso voltado 

                                                 
101 “In base all’art. 384, comma 3, modificato dalla legge n. 353 del 1990 (e da ultimo dal d.lgs. n. 40 del 

2 febbraio 2006), la cassazione cassa senza rinvio, pronunciando però essa stessa la decisione di merito, quando 
accoglie il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3) ma ritiene che per la 
decisione di merito non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto” (COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, Lezioni sul 
processo civile, v. I, cap. 22, p. 670-671). No mesmo sentido, cf. PROTO PISANI, “Crisi della Cassazioni: la (non 
più rinviabile) necessita di una scelta”, p. 265. 

102 Cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 166, 
p. 384. 

103 Nesse sentido, na Alemanha, cf. HANS PRÜTTING, “A admissibilidade do recurso aos tribunais 
alemães superiores”, p. 155. 

104 Segundo JUAN CARLOS HITTERS, mesmo no juízo de admissibilidade dos recursos de direito estrito, a 
maioria dos tribunais de superposição tem sido mais liberal, de uma forma geral, do que costumava ser, “sobre 
todo en lo que hace a la interpretación y calificación del material fáctico y de la aplicación de las máximas de 
experiencia. Se puede ver también – con no tanta nitidez – una cierta proclividad de la casación hacia ‘la justicia 
del caso’, sobre todo en Italia – a través del control de la motivación de la sentencia – y en Alemania, y también 
en la Argentina, especialmente en la Corte Suprema de la Nación; y en la bonaerense, por mediación del absurdo 
y la arbitrariedad” (Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 35, p. 152). 
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exclusivamente à defesa do ordenamento jurídico, como o recurso no interesse da lei previsto 

– por exemplo – na Itália, 105 onde tal instituto revelou-se inútil e sobrevive apenas por razões 

históricas. 106 Aqui, os recursos extraordinário e especial são de iniciativa das partes e no 

interesse destas, não “da lei”; ademais, quando providos, têm sempre o condão de produzir 

efeitos concretos na esfera de direitos dos litigantes. 

Além disso, lembre-se novamente de que a nomofilaquia, a 

uniformização da jurisprudência e a formação de precedentes judiciais são dependentes do 

impulso da parte em defender o seu próprio interesse em juízo. 107 A fortiori, no ordenamento 

jurídico brasileiro e naqueles que também não contemplam a figura do recurso no interesse da 

lei, tal dependência é ainda maior, na medida em que é sempre a parte que deve recorrer. 

Por todas essas razões, é incorreta a afirmação de que os recursos 

extraordinário e especial destinam-se exclusivamente à tutela do direito objetivo. 108 Afinal, na 

                                                 
105 CPC italiano, art. 363: “Principio di diritto nell'interesse della legge 1) Quando le parti non hanno 

proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in 
cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che 
la Corte enunci nell'interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto 
attenersi; 2) La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di 
diritto poste a fondamento dell'istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci 
a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza; 3) Il principio di diritto può essere 
pronunciato dalla Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la 
Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza; 4) La pronuncia della Corte non ha effetto sul 
provvedimento del giudice di merito”. 

106 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 57 e 58, p. 117-120; PROTO PISANI, Lezioni di 
diritto processuale civile, cap. 11, p. 558. Segundo TARUFFO, o recurso no interesse da lei também está previsto, 
v.g., na França e na Espanha (“The role of the Supreme Courts at the national and international level: Civil Law 
countries”, p. 106). Especificamente sobre o recurso no interesse da lei espanhol, SERGI GUASH FERNÁNDEZ 

observa que ele é menos eficaz e econômico processualmente do que o recurso interposto pela parte litigante (El 
hecho y el derecho en la casación civil, p. 176). 

107 “El proceso civil es básicamente el fruto de un acto egoísta aunque el fin social no lo tiene la parte 
sino el Estado. Por lo tanto, partiendo de la idea de que la casación configura la importante función de unificar la 
jurisprudencia, es preciso concluir que, en todo caso, esta función no entra en contradicción com la defensa del 
interés personal de las partes sino que es consecuencia de ésta” (SERGI GUASH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho 
en la casación civil, p. 176-177). No mesmo sentido, JORDI NIEVA FENOLL afirma que “la dimensión social de la 
casación pasa por el respeto al ius litigatoris, única forma de que el tribunal preste debidamente la función 
nomofiláctica” (“La relevancia social de la casación: la importancia del ius litigatoris”, p. 122). 

108 O recurso extraordinário, assim como o especial, “é um recurso, no sentido integral do vocábulo. 
Tanto quanto os demais recursos ele constitui uma oportunidade a mais para o vencido. Serve de canal através de 
que a parte contrariada veicula ao órgão mais elevado o seu inconformismo e pedido de nova decisão, na 
esperança de obter melhor resultado. Por isso desaconselham-se interpretações muito restritivas quanto à sua 
admissibilidade, que frustrem ao recorrente as expectativas de acesso ao grau superior e à ordem jurídica justa, 
com infração à cláusula due process of law” (CÂNDIDO DINAMARCO, “Superior Tribunal de Justiça e acesso à 
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precisa lição de CÂNDIDO DINAMARCO, a falsa idéia de que os recursos de direito estrito teriam 

só a missão de preservar o ordenamento jurídico federal constitui “reflexo de uma premissa de 

maior espectro, que é a suposta indiferença ética do sistema processual”. 109 

 
 
8 – FUNÇÕES DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL: SÍNTESE 
 

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça têm natureza constitucional de cortes de revisão, os recursos 

extraordinário e especial são dotados das quatro funções apresentadas (nomofilaquia, 

uniformização da jurisprudência, formação de precedentes e realização de justiça no caso 

concreto), as quais devem ser desempenhadas de maneira harmônica, 110 já que o êxito de uma 

depende do sucesso das demais. 

Especificamente quanto à realização de justiça no caso concreto, 

convém enfatizar que tais recursos têm sim a finalidade – inerente a todos os institutos e 

remédios processuais – de aprimorar decisões em vista do valor do justo, 111 razão pela qual 

não podem se tornar “palco de desfile de teses meramente acadêmicas”, 112 ou simplesmente 

                                                                                                                                                         
ordem jurídica justa”, p. 17). Em sentido semelhante, LEONARDO GRECO afirma que os tribunais de superposição 
“também exercem função jurisdicional, cuja natureza essencial é a de instrumento de tutela de situações 
subjetivas de vantagem protegidas pelo Direito, e não, como às vezes se alega, de tutela do direito objetivo” 

(“Publicismo e privatismo no processo civil”, p. 54). Ainda no mesmo sentido, CASTANHEIRA NEVES ensina que 
está presente no recurso de revista dirigido ao Supremo Tribunal de Justiça português “o fim da realização da 
justiça, da justa aplicação concreta do direito – fim indefectível, sem dúvida, em toda a decisão jurídica da 
causa, do seu ‘mérito’” (Questão-de-facto–questão-de-direito ou o problema metodológico da juridicidade, § 1º, 
p. 34, nota de rodapé 15). 

109 “Superior Tribunal de Justiça e acesso à ordem jurídica justa”, p. 15. 
110 Sobre a harmonização dos fins dos recursos de direito estrito, cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de 

los recursos extraordinarios y de la casación, n. 41, p. 180-183. 
111 Os recursos extraordinário e especial são ligados “aos objetivos dos recursos em geral, ou seja: (a) 

preservar a ordem jurídica em sua autoridade e unidade de interpretação, mas também (b) servir de canal para as 
insatisfações e inconformismos e, portanto, meio instrumental da justiça” (CÂNDIDO DINAMARCO, “Superior 
Tribunal de Justiça e acesso à ordem jurídica justa”, p. 16). Em sentido semelhante, na Itália, cf. SATTA, Diritto 
processuale civile, n. 119, p. 324 e esp. n. 121, p. 326. Ainda no mesmo sentido, na Espanha, cf. GUASP, Derecho 
procesal civil, t. II, n. 91, p. 810; SERGI GUASH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho en la casación civil, p. 176. 

112 “O recurso especial não é uma via meramente consultiva, nem um palco de desfile de teses 
meramente acadêmicas. Também na instância extraordinária o Tribunal está vinculado a uma causa e, portanto, a 
uma situação em espécie” (STJ, 1ª Turma, REsp 609.144, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 6.4.04, conheceram para, 
de ofício, anular o acórdão que julgou o agravo regimental, v.u., DJ 24.5.04). 



     35 
 

veículo de enunciação de juízos abstratos sobre a interpretação e aplicação do direito 

objetivo. 113 

Por fim, registre-se que defender a inserção dos recursos 

extraordinário e especial na garantia do acesso à ordem jurídica justa não significa afirmar 

que os tribunais de superposição devam se transformar em terceira instância. 114 Ao contrário, 

os requisitos de admissibilidade desses recursos devem sempre ser respeitados. 115 E mais, 

uma vez admitido o recurso, o tribunal de superposição deve ainda observar alguns limites na 

etapa de rejulgamento da causa (infra, n. 24), os quais – à semelhança dos pressupostos de 

admissibilidade – também decorrem das finalidades institucionais e do perfil dogmático-

constitucional dos recursos de direito estrito. 

 
 

§ 4º. PERFIL DOGMÁTICO -CONSTITUCIONAL  

DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL 
 
 
9 – BREVES APONTAMENTOS SOBRE A EXPRESSÃO “ CAUSAS DECIDIDAS EM ÚNICA OU ÚLTIMA 

INSTÂNCIA ” 
 

Os recursos extraordinário e especial estão previstos 

respectivamente nos arts. 102, inc. III, e 105, inc. III, da Constituição Federal de 1988. Ambos 

os dispositivos constitucionais determinam que tais recursos de direito estrito são interponíveis 

somente contra decisões que configurem “causas decididas em única ou última instância”. 

                                                 
113 Nas palavras de ALCIDES DE MENDONÇA LIMA , “a preservação da ‘unidade ou incolumidade do 

direito objetivo’ não se resolve em simples discussão teórica dentro dos pretórios, mas sempre tem como mira 
primacial defender a parte atingida pela errônea ou defeituosa interpretação e aplicação do texto legal respectivo” 
(Introdução aos recursos cíveis, cap. IV, p. 314). 

114 Nesse sentido, no direito espanhol, cf. SERGI GUASH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho en la 
casación civil, p. 175-176 e 409-410. 

115 Convém sempre ter em mente a lição de BARBOSA MOREIRA, segundo a qual “negar conhecimento a 
recurso é atitude correta – e altamente recomendável – toda vez que esteja clara a ausência de qualquer dos 
requisitos de admissibilidade. Não devem os tribunais, contudo, exagerar na dose; por exemplo, arvorando em 
motivos de não conhecimento circunstâncias de que o texto legal não cogita, nem mesmo implicitamente, 
agravando sem razão consistente exigências por ele feitas” (“Restrições ilegítimas ao conhecimento dos 
recursos”, p. 270). 
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Dessa expressão, derivam-se consequências importantes relacionadas com a admissibilidade 

das impugnações dirigidas aos tribunais de superposição. 

A locução “causas decididas” empregada no texto constitucional 

tem recebido interpretação ampliativa, de maneira a abranger não só as questões de mérito, 

mas também as processuais, tanto as finais quanto as interlocutórias. Assim, inexiste limitação 

quanto à natureza e ao conteúdo do provimento jurisdicional recorrido: são impugnáveis as 

decisões de natureza cognitiva, executiva ou cautelar, seja na denominada jurisdição 

voluntária ou na contenciosa. 116 Além disso, admite-se recurso de direito estrito contra 

acórdão proferido não só em julgamento de outro recurso ou de reexame necessário, mas 

também em causa de competência originária dos tribunais, como é o caso, v.g., da ação 

rescisória. 117 Evidentemente, porém, é essencial que a decisão recorrida tenha sido proferida 

em processo de natureza estritamente jurisdicional, de modo que restam excluídos do âmbito 

de controle dos recursos de direito estrito os provimentos meramente administrativos, ainda 

que proferidos por órgão do Poder Judiciário. 118 Em razão disso, não cabe recurso 

extraordinário ou especial, por exemplo, “contra decisão proferida no processamento de 

precatórios”. 119  

A segunda consequência que se destaca diz respeito ao requisito 

da definitividade da decisão impugnada, segundo o qual é indispensável que esta não seja 

(mais) recorrível nas instâncias ordinárias, ressalvado o cabimento de embargos de 

                                                 
116 Cf. CASTRO NUNES, Teoria e prática do Poder Judiciário, p. 328, 329 e 334; JOSÉ AFONSO DA 

SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 118-124, p. 290-294; ROBERTO ROSAS, “A 
causa como pressuposto do recurso”, p. 209-213; ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, Recurso especial, agravos e 
agravo interno, n. 6, p. 13; BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 319, p. 590 e n. 
320, p. 593; ARAKEN DE ASSIS, Manual dos Recursos, n. 84.1.1.2, p. 697; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, 
Recurso extraordinário e recurso especial, cap. V, p. 146-147. 

117 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 319, p. 590-591; RODRIGO 

BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 183 e 289 e s.; NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, 
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 3 ao art. 321 do RISTF – “Recurso 
extraordinário em reexame necessário”, p. 2.157. 

118 Cf. CASTRO NUNES, Teoria e prática do Poder Judiciário, p. 327-330; MATOS PEIXOTO, Recurso 
extraordinário, cap. XI, p. 192-195; ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, Recurso especial, agravos e agravo interno, n. 
7, p. 14. 

119 Súmula 733 do STF. No mesmo sentido: “Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre 
processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional” (Súmula 311 do STJ). 
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declaração 120 e do próprio recurso para a instância de superposição. 121 Desse modo, somente 

depois de esgotadas as instâncias ordinárias é que a parte deve interpor os recursos 

extraordinário e especial. 122 A razão de ser dessa exigência – como diz CASTRO NUNES – é 

óbvia: antes de exauridos os recursos na instância local, não se pode afirmar que esta tenha 

violado o direito federal, “de vez que se lhe não deu oportunidade para, ela mesma, reparar a 

infração”. 123 

Como já foi dito, a expressão “causas decididas em única ou 

última instância” recebeu interpretação para se aceitar a interposição de recurso extraordinário 

ou especial que tem à sua base decisão interlocutória. 124 Todavia, com apoio em clássica lição 

doutrinária, 125 tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça não 

                                                 
120 Os embargos de declaração são sempre cabíveis, pois todo e qualquer provimento judicial comporta 

embargos de declaração (cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 298, p. 549-
550). 

121 Cf. MATOS PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. XI, p. 202; PONTES DE MIRANDA, Comentários à 
Constituição de 1967, t. IV, p. 104; JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual 
brasileiro, n. 108, p. 246; BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 319, p. 589-590 
e n. 320, p. 592-593. 

122 “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso ordinário da 
decisão impugnada” (Súmula 281 do STF). Pelas mesmas razões, o Superior Tribunal de Justiça editou o 
enunciado sumular 207: “É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o 
acórdão proferido no tribunal de origem”. Especificamente sobre a relação existente entre o cabimento de 
embargos infringentes e a exigência do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, o Código de Processo Civil 
dispõe que: “Art. 498. Quando o dispositivo do acórdão contiver julgamento por maioria de votos e julgamento 
unânime, e forem interpostos embargos infringentes, o prazo para recurso extraordinário ou recurso especial, 
relativamente ao julgamento unânime, ficará sobrestado até a intimação da decisão nos embargos. Parágrafo 
único. Quando não forem interpostos embargos infringentes, o prazo relativo à parte unânime da decisão terá 
como dia de início aquele em que transitar em julgado a decisão por maioria de votos”. 

123 Teoria e prática do Poder Judiciário, p. 331-332. No mesmo sentido, cf. MATOS PEIXOTO, Recurso 
extraordinário, cap. XI, p. 202. 

124 O Superior Tribunal de Justiça inclusive editou o seguinte enunciado sumular: “Cabe recurso especial 
contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento” (Súmula 86 do STJ). Esse entendimento foi 
endossado pela Lei 9.756, de 17.12.98, que introduziu no art. 542 do CPC o § 3º, o qual dispõe sobre o cabimento 
do recurso extraordinário e do especial contra decisão interlocutória. 

125 “Se, por decisão interlocutória ou incidente, se resolveu terminativamente sôbre uma preliminar, será 
ela a recorrível, de vez que seja a última que sôbre a questão possam proferir as instâncias locais, porque, como 
diz Costa Manso, ‘a decisão que comporta o recurso extraordinário é a que resolver definitivamente a questão 
constitucional suscitada’” (CASTRO NUNES, Teoria e prática do Poder Judiciário, p. 334). No mesmo sentido, 
MATOS PEIXOTO leciona que o recurso extraordinário não pode “ser usado senão depois que a magistratura local 
houver proferido sobre a questão sua ultima palavra, depois que tiver consummado de modo irremediavel a 
violação do direito federal” (Recurso extraordinário, cap. XI, p. 203). Ainda no mesmo sentido, cf. MATOS 

PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. XI, p. 206-212; JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no 
direito processual brasileiro, n. 117, p. 276 e esp. n. 118, p. 290-291. 
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dispensaram o requisito da definitividade da questão recorrida, já que eles têm exigido que o 

acórdão recorrido consubstancie juízo conclusivo acerca da matéria sobre a qual delibera, 

ainda que se trate de decisão interlocutória. Este, aliás, foi o principal fundamento dos 

precedentes que deram origem ao enunciado sumular 735 do Supremo Tribunal Federal, 

segundo o qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida 

liminar”. 126 Esse tema, porém, será detalhadamente tratado mais adiante (infra, n. 53). 

Por fim, registre-se interessante discussão que veio à tona, com o 

advento da Constituição Federal de 1988, acerca do cabimento de recurso extraordinário 

contra decisão irrecorrível por outro meio, proferida em primeiro grau de jurisdição. É que a 

Carta de 1967 referia-se a “causas decididas, em única ou última instância, por outros tribunais 

ou juízes” (art. 114, inc. III); entretanto, com o nítido intuito de afastar o cabimento de recurso 

extraordinário contra decisões proferidas em primeira instância, o Ato Institucional n. 6, de 

1º.6.1969, deu nova redação ao dispositivo citado, suprimindo a sua parte final. A Emenda 

Constitucional n. 1, de 1969, manteve tal exclusão (art. 119, inc. III). A Constituição 

atualmente em vigor, por sua vez, nem incluiu nem afastou expressamente a hipótese em 

comento. Nada obstante, o simples cotejo do art. 102, inc. III, com o art. 105, inc. III, é capaz 

de solucionar a questão. Isso porque, no último dispositivo, o constituinte deixou claro que 

recorríveis ao Superior Tribunal de Justiça são apenas as causas decididas por tribunais; 127 já 

no texto do dispositivo que trata do recurso extraordinário, ele não fez constar semelhante 

cláusula restritiva, razão pela qual não prevalece a limitação para o recurso dirigido ao 

Supremo Tribunal Federal. 128-129 

 

                                                 
126 O entendimento consolidado neste enunciado sumular tem sido aplicado também em sede de recurso 

especial pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 4 ao art. 255 do RISTJ – “Tutela antecipada”, p. 2.073-2.074). 

127 Mais especificamente, “pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do 
Distrito Federal e Territórios” (CF, art. 105, inc. III, in fine). Diante dessa redação, firmou-se a posição de que 
“não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais” (Súmula 
203 do STJ). 

128 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 319, p. 591. Cf. tb. 
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Curso de direito processual civil, v. I, n. 572, p. 715. 

129 Por isso, “é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas 
causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal” (Súmula 640 do STF). 
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10 – O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO  
 

Inspirada no Judiciary Act de 24 de setembro de 1789, 130 a 

Constituição brasileira de 1891 empregou o verbo questionar no dispositivo constitucional que 

previa o recurso de direito estrito para o Supremo Tribunal Federal. Em 1946, o constituinte 

modificou parcialmente a redação atinente ao recurso extraordinário que, com pequenas 

variações, vinha predominando nos sucessivos textos constitucionais desde a primeira Carta 

republicana. 131 Todavia, a partir da Carta de 1967, o verbo questionar deixou de constar nos 

dispositivos que trataram do recurso extraordinário – e na Constituição de 1988, também no 

dispositivo que tratou do recurso especial. Diante dessa omissão, parte da doutrina inclusive 

colocou em xeque a subsistência do requisito do prequestionamento no direito brasileiro, 132 

mas essa posição não chegou a influenciar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 133 

Com efeito, desde a Carta de 1934 até a atual, todas as Constituições brasileiras determinaram 

expressamente que o recurso extraordinário e o especial só devem ser admitidos se interpostos 

contra decisões que configurem “causas decididas” nas instâncias ordinárias. Assim, além de 

ser da natureza do recurso de direito estrito, 134 o prequestionamento é inerente aos seus 

                                                 
130 V., supra, nota de rodapé 32, que reproduz o Judiciary Act, Section 25. Sobre a exigência, no direito 

norte-americano, de a questão federal ter sido efetivamente decidida no pronunciamento judicial recorrido para 
que este possa ser reformado pela Supreme Court, COOLEY leciona que “but to authorize the removal, it must 
appear from the record, either expressly or by clear and necessary intendment, that some one of the enumerated 
questions did arise in the State court, and was there passed upon” (A treatise on the constitutional limitations, p. 
13). 

131 A Constituição de 1946, em seu art. 101, inc. III, omitiu o verbo questionar na alínea “a”, mas o 
manteve na alínea “b”, que versava sobre validade de lei federal em face da Constituição. 

132 Cf., por todos, JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, 
n. 77, p. 198-199. Mais recentemente, também considerando inconstitucional o prequestionamento, cf. GALENO 

LACERDA, “Críticas ao prequestionamento”, esp. p. 80-81.  
133 A respeito da exigência do prequestionamento na Constituição de 1946, asseverou o Supremo 

Tribunal Federal que “essa mudança de redação é irrelevante” (STF, Pleno, ED no RE 46.882, rel. Min. VICTOR 

NUNES, j. 9.11.62, não conheceram, v.u., DJ 14.12.62; a citação é do voto do relator). Reafirmando, na vigência 
da Carta de 1967 (com a redação da Emenda de 1969), a subsistência do requisito do prequestionamento: STF, 
Pleno, ED no RE 96.802-AgRg, rel. Min. ALFREDO BUZAID , j. 12.5.83, negaram provimento, v.u., DJ 4.11.83. 

134 “Pode-se dizer que lhe é ínsito. Assim como norte-americanos e argentinos, que a conservam em 
pleno vigor, também no Brasil, como foi visto, a exigência do pré-questionamento perdura nos sucessivos 
preceitos constitucionais que a este aludem, mesmo nos mais recentes, embora não o tenham feito de forma 
explícita como os anteriores” (EGAS D. MONIZ DE ARAGÃO, “Pré-questionamento”, p. 39). Com razão, TERESA 

ARRUDA ALVIM WAMBIER afirma que o requisito do prequestionamento decorre “natural e inexoravelmente do 
texto da Constituição Federal” (“Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins de cabimento de 
recurso especial”, p. 253). Ainda no mesmo sentido, EDUARDO RIBEIRO consigna que “o prequestionamento, 
entendido como a necessidade de o tema, objeto do recurso, haver sido examinado pela decisão atacada, constitui 
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fundamentos e a suas funções nomofilática e uniformizadora, já que a prévia manifestação do 

tribunal local a respeito de determinada questão jurídica é pressuposto lógico para o seu 

controle na instância de superposição. 135 

Mas se – por um lado – já não existe tanta controvérsia acerca da 

constitucionalidade do prequestionamento, o mesmo não é possível dizer com relação à 

definição e caracterização deste pressuposto de admissibilidade recursal. Há, ao menos, três 

diferentes correntes sobre o conceito de prequestionamento. A primeira delas identifica este 

requisito com a existência, na decisão recorrida, de pronunciamento sobre a questão jurídica 

que se tenciona discutir na instância de superposição. A segunda corrente dimensiona o 

prequestionamento como a prévia alegação da questão constitucional ou federal 

infraconstitucional pelo recorrente. Por fim, a terceira corrente exige tanto a anterior arguição 

da questão impugnada pela parte quanto a manifestação expressa do tribunal local a seu 

respeito. 136 

No que concerne à caracterização do prequestionamento, 

verificam-se, na doutrina e mesmo na jurisprudência, vários graus de exigência para se 

considerar satisfeito o requisito em comento. Este inclusive recebeu três qualificações para 

diferenciar as aludidas intensidades da exigência de prequestionar: prequestionamento 

explícito, prequestionamento implícito e prequestionamento ficto. A primeira geralmente é 

usada para designar a imposição de que o aresto recorrido tenha não só tratado da questão 

jurídica objeto da impugnação, mas também tenha feito menção expressa aos dispositivos 

constitucionais ou legais que a parte pretende discutir na instância de superposição. A segunda 

qualificação remete à exigência de que a matéria jurídica veiculada no recurso de direito 

estrito tenha sido efetivamente enfrentada e discutida no acórdão impugnado, ainda que este 

não tenha mencionado expressamente os artigos de lei objeto do inconformismo. E a última 

delas é invocada para assinalar a suficiência da simples diligência da parte na arguição da 

                                                                                                                                                         
conseqüência inafastável da própria previsão constitucional, ao estabelecer os casos em que cabíveis 
extraordinário e especial” (“Prequestionamento”, p. 249). 

135 Afinal, não pode haver o alegado error iuris se o acórdão do tribunal local sequer cogitou da questão 
que lhe diz respeito. 

136 Sobre essas três correntes, cf., por todos, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, Prequestionamento e 
repercussão geral: e outras questões relativas aos recursos especial e extraordinário, n. 3.1.1, esp. p. 113-116; 
EDUARDO RIBEIRO, “Prequestionamento”, p. 245. 
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quaestio iuris impugnada: se o recorrente opõe embargos de declaração, com o intuito de 

provocar a manifestação do tribunal local a respeito de determinado tema, considera-se que 

este foi prequestionado, ainda que sobre ele a corte permaneça indevidamente silente. 137 

Não obstante as divergências apresentadas, é preciso ter em 

mente que, visando os recursos extraordinário e especial a corrigir decisões que tenham 

contrariado o ordenamento jurídico, essa violação deve constar no acórdão recorrido. 138 

Pouco importa se o tribunal a quo tratou da matéria jurídica por provocação da parte ou por 

iniciativa própria (ex officio). 139 Já no que tange à caracterização do prequestionamento, deve 

ser afastada a exigência de que a decisão impugnada tenha expressamente mencionado os 

dispositivos constitucionais ou legais referentes às questões jurídicas que a parte tenciona 

discutir na instância de superposição. Imprescindível para os objetivos do recurso de direito 

estrito é que o tribunal de origem tenha tratado da quaestio iuris impugnada, e não que ele 

                                                 
137 Sobre os chamados prequestionamentos “explícito”, “implícito” e “ficto”, cf., por todos, JOSÉ 

MIGUEL GARCIA MEDINA, Prequestionamento e repercussão geral: e outras questões relativas aos recursos 
especial e extraordinário, n. 3.3.3.3, p. 232-239, n. 3.5.1, p. 245-251 e n. 3.6.6, p. 291-300; NELSON LUIZ PINTO, 
Recurso especial para o STJ, cap. VII, p. 178-183 e 191-192; LUIS GUILHERME BONDIOLI, Embargos de 
declaração, n. 50, esp. p. 255-257. 

138 Registre-se, porém, que “a questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito 
do prequestionamento” (Súmula 320 do STJ). 

139 Essa posição está refletida – de certa forma – no enunciado 282 do Supremo Tribunal Federal, 
segundo o qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão 
federal suscitada”. No Superior Tribunal de Justiça é paradigmático o seguinte julgado: “Não supre o 
prequestionamento o fato de os temas suscitados no especial terem sido objeto da apelação e dos embargos de 
declaração. Mister que o Tribunal de origem efetivamente emita juízo a respeito” (STJ, 3ª Turma, AI 286.716-
AgRg, rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 8.6.00, negaram provimento, v.u., DJ 21.8.00). Na doutrina: “Não seria 
apropriado afirmar que a natureza de tais recursos reclama haver sido debatida, antes do julgamento, a questão 
que se busca levar à instância superior. Destina-se um a assegurar a supremacia da Constituição; o outro, a 
autoridade e uniformidade da interpretação do direito federal. A necessidade de garantir tais valores apresenta-se 
em vista da decisão proferida e não da circunstância de a matéria haver sido agitada pelas partes. Se a 
Constituição foi desatendida ou a lei violada é o que importa” (EDUARDO RIBEIRO, “Prequestionamento”, p. 247). 
No mesmo sentido, ATHOS GUSMÃO CARNEIRO afirma que “o prefixo ‘pré’ significa anterioridade com relação 
ao momento processual em que a parte manifesta o recurso extraordinário ou especial, e não ao momento em que 
prolatada a decisão recorrível” (Recurso especial, agravos e agravo interno, n. 14, p. 48). Em sentido contrário, 
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA entende que “o prequestionamento propriamente dito não ocorre, a rigor, na 
decisão recorrida, já que na decisão recorrida deverá estar presente a questão constitucional ou federal apta a 
ensejar a interposição do recurso extraordinário ou do recurso especial. Por isso, o prequestionamento é 
justamente a atividade anterior, realizada pelas partes, no sentido de ensejar a manifestação do órgão judicante a 
respeito do tema” (Prequestionamento e repercussão geral: e outras questões relativas aos recursos especial e 
extraordinário, n. 3.3.3.4, p. 239). 
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tenha se referido a determinado artigo de lei. 140 Assim, v.g., se o acórdão recorrido entendeu 

ter havido a transferência da propriedade de um imóvel de valor superior a trinta salários 

mínimos, apesar da ausência de escritura pública, considera-se prequestionada a questão da 

“prova substancial à validade do ato jurídico” (infra, n. 40), independentemente da menção 

aos dispositivos correspondentes. 141 

Além disso, excepcionalmente deve ser aceito o denominado 

prequestionamento ficto, desde que o recorrente tenha diligentemente oposto embargos 

declaratórios para provocar a manifestação do tribunal local a respeito da questão jurídica 

impugnada. Esse entendimento encontra respaldo no Supremo Tribunal Federal, 142 ao 

contrário do que ocorre no Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência majoritária é no 

sentido de, diante de acórdão omisso quanto à questão recorrida, só admitir recurso especial 

voltado para a correção desse error in procedendo. 143-144 Embora essa posição restritiva seja 

                                                 
140 Essa é a posição majoritária no Superior Tribunal de Justiça: “‘Para que se tenha por configurado o 

pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal 
controvertida, não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial’ 
(RSTJ 157/31, v.u., acórdão da Corte Especial). No mesmo sentido: RSTJ 30/341, 84/268, 102/170, 148/247, 
154/1993, STJ-RT 659/192. Mais recentemente: STJ-Corte Especial, ED no REsp 161.419, Min. Ari Pargendler, 
j. 15.8.07, DJ 10.11.08” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor, 41ª ed., nota 3 ao art. 255 do RISTJ – “Prequestionamento implícito ou explícito”, p. 2.053). No Supremo 
Tribunal Federal, por sua vez, o chamado prequestionamento implícito não é tão prestigiado, como se vê, v.g., no 
seguinte julgado: “Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a 
respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso 
submetido à sua apreciação” (STF, 2ª Turma, RE 355.847-AgRg, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, j. 27.5.03, 
negaram provimento, v.u., DJ 14.11.03). 

141 “O chamado prequestionamento implícito há de ser suficiente, desde que esteja fora de dúvida a 
intenção das partes em discutir a causa sobre fundamentos ligados à ordem jurídica federal. Calcada a discussão 
sobre determinada categoria jurídica (v.g., vícios do consentimento, responsabilidade civil extracontratual, a regra 
pacta sunt servanda etc.), consideram-se prequestionados os pontos referentes à disciplina dessa categoria na lei, 
ainda que a parte ou o acórdão não haja feito expressa alusão a artigos” (CÂNDIDO DINAMARCO, “Superior 
Tribunal de Justiça e acesso à ordem jurídica justa”, p. 17). No mesmo sentido, cf. EDUARDO RIBEIRO, “Recurso 
especial – algumas questões de admissibilidade”, p. 186; SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “O recurso especial e 
o Superior Tribunal de Justiça”, p. 72; ATHOS GUSMÃO CARNEIRO, Recurso especial, agravos e agravo interno, 
n. 14, p. 47. 

142 O Supremo Tribunal Federal sustenta sua posição no seu enunciado sumular 356, segundo o qual “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”. 

143O Superior Tribunal de Justiça inclusive editou o seguinte enunciado sumular: “Inadmissível recurso 
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 
‘a quo’” (Súmula 211). Entretanto, como já foi dito, o Supremo Tribunal Federal aceita o chamado 
“prequestionamento ficto”. Sobre essa divergência entre os tribunais de superposição, cf. NEGRÃO-GOUVÊA-
BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 2 ao art. 255 do RISTJ – 
“Súmula 211 do STJ (Recurso especial e embargos de declaração)”, p. 2.050, e nota 2 ao art. 321 do RISTF – 
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tecnicamente correta, ela deixa a desejar quando se pensa em economia, tempestividade e 

efetividade da prestação jurisdicional (CF, art. 5º, incs. XXXV e LXXVIII), à medida que 

exige outro julgamento pelo tribunal de origem, novo recurso de direito estrito e outro 

julgamento na instância de superposição. É portanto mais adequada a solução preconizada 

pelo Supremo Tribunal Federal, pois melhor atende aos anseios do jurisdicionado, para quem 

importa mais a efetiva apreciação da pretensão posta em juízo do que a discussão em torno de 

rigorismos técnico-processuais. 145 

De todo modo, se o tribunal de superposição considerar que a 

questão jurídica objeto do recurso está devidamente prequestionada, e obviamente se 

satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, ele deve passar ao julgamento do mérito 

recursal. Nessa segunda etapa, tendo em vista a sua natureza de corte de revisão (infra, n. 23), 

o tribunal está autorizado inclusive a apreciar questões jurídicas não prequestionadas – tais 

como, v.g, matérias cognoscíveis de ofício –, desde que relativas a capítulo do acórdão 

                                                                                                                                                         
“Prequestionamento. Rejeição, pelo tribunal local, de embargos de declaração opostos para prequestionamento”, 
p. 2.147. 

144 “Embora o STJ continue em regra levando a Súmula 211 às últimas conseqüências, tem-se notícia de 
lúcidos acórdãos, que flexibilizam o entendimento sumular, para julgar desde logo as questões de fundo 
ventiladas no recurso especial: ‘deixa-se de pronunciar a nulidade, se é possível decidir o mérito, a favor da parte 
vitimada pela nulidade (art. 249, § 2º, CPC)’ (STJ-3ª T., REsp 768.069, Min. Gomes de Barros, j. 18.9.07, DJU 
8.10.07). No mesmo sentido: ‘Constatada a omissão, deveria ser anulado o julgamento, para que o Tribunal a quo 
saneasse a questão, considerando o julgamento do STF. Não obstante, em razão do constante no art. 249, § 2º, do 
CPC, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, deve ser declarada de logo a 
improcedência da exigência fiscal’ (STJ-1ª T., REsp 851.488, Min. Francisco Falcão, j. 25.3.08, DJU 17.4.08). 
Caso em que se flexibilizou a orientação da Súmula 211 em razão da reiterada omissão do E. Tribunal a quo: 
‘Havendo comprovada omissão do acórdão recorrido, restando violado o art. 535 do CPC, os autos devem ser 
enviados ao Tribunal a quo com a finalidade de correção do defeito processual. Todavia, constatando-se que 
apesar desse procedimento o Tribunal recorrido persistiu na omissão, deve este STJ colocar o feito em pauta e 
julgá-lo, ainda que seja para verificar a sua admissibilidade. Não é mais caso, porém, de se realizar uma, duas ou 
mais vezes o reenvio dos autos à Corte de origem, hipótese que, se aplicada, resultaria em negativa de prestação 
jurisdicional, também, por este STJ’ (STJ-1ª T., REsp 521.784, Min. José Delgado, j. 14.3.06, dois votos 
vencidos, DJU 8.6.06)” [NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor, 41ª ed., nota 2 ao art. 255 do RISTJ – “Súmula 211 do STJ (Recurso especial e embargos de declaração)”, 
p. 2.050]. 

145 Cf. LUIS GUILHERME BONDIOLI, Embargos de declaração, n. 52, p. 268-269. No mesmo sentido, 
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON entende que “o tribunal de superposição deve estar autorizado, verificando 
que houve um mínimo de análise da questão federal ou constitucional, a enfrentar o mérito do recurso, sem 
determinar a anulação da decisão recorrida” (“Art. 515, § 3º, do Código de Processo Civil, ordem pública e 
prequestionamento”, p. 43). Em sentido contrário, cf., por todos, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, 
Prequestionamento e repercussão geral: e outras questões relativas aos recursos especial e extraordinário, n. 
3.5.1, p. 245-251 e n. 3.6.6, p. 291-300. 
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abrangido pelo efeito devolutivo (ou translativo) do recurso. 146-147 Por outro lado, a contrario 

sensu: deve ser inadmitido o recurso que tiver por objeto apenas questão não prequestionada, 

ainda que ela seja “de ordem pública”. 

Como se percebe, a excepcionalidade dos recursos de direito 

estrito, no que tange ao requisito do prequestionamento, está concentrada somente no juízo de 

admissibilidade. Superado esse obstáculo, o exercício jurisdicional do tribunal de superposição 

não deve ser ilegitimamente cerceado na aplicação do direito à espécie. Essa idéia é de suma 

importância, inclusive para o tema do exame dos fatos em sede de recurso dirigido à instância 

de superposição: indubitavelmente o cabimento da impugnação é limitado a determinadas 

questões jurídicas, mas se preenchido este e os demais requisitos de admissibilidade, o tribunal 

                                                 
146 São cognoscíveis de ofício, v.g., os pressupostos do julgamento do mérito, os quais constituem 

capítulos condicionantes preliminares aos capítulos de meritis (cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Capítulos de sentença, 
n. 15, p. 43-46). Os capítulos condicionantes preliminares, aliás, representam uma das exceções à regra de que 
apenas os capítulos recorridos são devolvidos ao tribunal ad quem. Como é sabido, em seu aspecto vertical, a 
devolutividade é a mais ampla possível, não só por força do que dispõem os §§ 1º e 2º do art. 515, mas também 
por conta daquilo que é possível inferir a partir de uma “análise prática dos fenômenos processuais”. Isso porque, 
para decidir cada pedido, o julgador deve examinar todas as questões trazidas pelas partes, além daquelas que – a 
despeito de não terem sido suscitadas – devem ser conhecidas de ofício. Desse modo, o juiz percorre um iter 
lógico-necessário no exame prévio de uma série de questões para dar a resposta jurisdicional a cada capítulo da 
demanda. O efeito translativo, portanto, consiste exatamente na transferência ao tribunal de uma classe dessas 
questões, quais sejam, as de “ordem pública”, que podem ser conhecidas independentemente da provocação das 
partes. A devolução desses capítulos, portanto, não só é autorizada pelo Código de Processo Civil (art. 245, § ún., 
art. 267, § 3º, e art. 301, § 4º), mas é uma decorrência lógica e necessária desse caminho que o julgador deve 
percorrer a fim de dar a resposta a cada capítulo impugnado (cf. JOÃO FRANCISCO NAVES DA FONSECA, “Efeito 
devolutivo na apelação e ‘questões de ordem pública’”, p. 93-94).  

147 “‘Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito devolutivo amplo, já que 
cumprirá ao Tribunal ‘julgar a causa, aplicando o direito à espécie’ (art. 257 do RISTJ; Súmula 456 do STF). 
Para assim proceder cabe ao órgão julgador, se necessário, enfrentar a matéria prevista no art. 267, § 3º e no art. 
301, § 4º, do CPC. Em outras palavras, a devolutividade do recurso especial, em seu nível vertical, engloba o 
efeito translativo, consistente na possibilidade, atribuída ao órgão julgador, de conhecer de ofício as questões de 
ordem pública’ (STJ-1ª T., REsp 869.534, Min. Teori Zavascki, j. 27.11.07, DJU 10.12.07). No mesmo sentido: 
STJ-2ª T., REsp 799.780, Min. Eliana Calmon, j. 17.5.07, um voto vencido, DJU 8.6.07; STJ-5ª T., REsp 
906.839, Min. Arnaldo Esteves, j. 21.8.08, DJ 29.9.08. ‘Ao tomar conhecimento do recurso especial, o STJ deve 
apreciar, de ofício, nulidades relacionadas com os pressupostos processuais e as condições da ação. Não é 
razoável que – mesmo enxergando vício fundamental do acórdão recorrido – o STJ nele opere modificação 
cosmética, perpetuando-se a nulidade’ (RSTJ 103/65)” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil 
e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 3 ao art. 255 do RISTJ – “Prequestionamento. Matéria de ordem 
pública e questão cognoscível de ofício”, p. 2.053). Nesse sentido, na doutrina, dentre outros, cf. EGAS D. MONIZ 

DE ARAGÃO, Comentários ao Código de Processo Civil, II, n. 541, p. 459; ADA PELLEGRINI GRINOVER, 
“Litisconsórcio necessário e efeito devolutivo do recurso especial”, p. 97-104; JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, O 
prequestionamento nos recursos extraordinário e especial, n. 3.5.2, p. 255-256; LUIS GUILHERME BONDIOLI, 
Embargos de declaração, n. 51, p. 264-265. Em sentido contrário, cf., por todos, RICARDO DE CARVALHO 

APRIGLIANO, A ordem pública no direito processual civil, n. 10.7, p. 283-287. 
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deve julgar a causa, podendo até – na medida de suas funções e da devolução recursal – 

examinar fatos não apreciados pelo acórdão recorrido (infra, n. 24). 148 

 
 
11 – A REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL  
 

O acúmulo de trabalho nos tribunais de superposição, além de 

contribuir para o retardamento do desfecho dos litígios, pode prejudicar a própria qualidade da 

prestação jurisdicional, na medida em que ele vai de encontro ao aprofundamento do debate e 

da reflexão que as matérias mais complexas requerem. 149 Para enfrentar esse problema, nota-

se certa tendência mundial na criação de “filtros” destinados a limitar os casos sujeitos à 

apreciação daqueles tribunais. 150-151 No Brasil, buscando solucionar o que se convencionou 

                                                 
148 Em se tratando de restrições ao acesso à instância de superposição, a radicalização deve ser evitada, 

sob pena de viabilizar a propositura de eventual ação rescisória, que é (ou deveria ser) modalidade impugnativa 
mais excepcional do que os recursos de direito estrito – remédios cabíveis antes da formação da res iudicata. 
Nesse sentido, FLÁVIO YARSHELL chama ainda a atenção para o seguinte paradoxo: “para a rescisória não 
vigoram os requisitos do prequestionamento e do necessário esgotamento dos recursos cabíveis, ambos 
indispensáveis para o cabimento dos recursos especial e extraordinário (Ação rescisória: juízos rescindente e 
rescisório, n. 3, p. 29-30, nota de rodapé 28). Cf. tb. FLÁVIO YARSHELL, “Breve ‘revisita’ ao tema da ação 
rescisória”, p. 243-244. 

149 Sobre o acúmulo de processos na Corte di cassazione, PROTO PISANI afirma que “non è esigible che 
un simile numero di decisioni siano prese con quella attencioze e quell’approfondimento necessario e 
indispensaile che dovrebbe essere proprio di un giudice superiore di ultima istanza” (“Crisi della Cassazioni: la 
(non più rinviabile) necessita di una scelta”, p. 263). Em sentido semelhante, JOLOWICZ entende que “it is 
manifest that a Supreme Court will be unable adequately to fulfil its public purpose role if its judges do not have 
the time for full discussion and reflexion on the complex problems they have to consider” (“The role of the 
Supreme Courts at the national and international level: General Report”, p. 56). Ainda em sentido similar, cf. 
ARRUDA ALVIM , “A EC n. 45 e o instituto da repercussão geral”, p. 84. Em sentido contrário, cf. JORDI NIEVA 

FENOLL, “La relevancia social de la casación: la importancia del ius litigatoris”, esp. p. 104-106. 
150 Adotaram mecanismos de “filtragem” dos casos sujeitos à apreciação dos respectivos tribunais de 

superposição, dentre outros, os Estados Unidos, a Alemanha, a Argentina e o Japão (cf., respectivamente, HENRY 

J. ABRAHAM , The judicial process, cap. 5, p. 191 e s.; HANS PRÜTTING, “A admissibilidade do recurso aos 
tribunais alemães superiores”, p. 154 e s.; MORELLO, “Recursos extraordinarios: visión comparada brasileña y 
argentina”, esp. p. 11-16; YASUHEI TANIGUCHI, “O Código de Processo Civil japonês de 1996: um processo para 
o próximo século?”, p. 158). Cf. tb. ARRUDA ALVIM , “A EC n. 45 e o instituto da repercussão geral”, p. 68-73; 
BRUNO DANTAS, Repercussão Geral, n. 3, p. 89-131; JOLOWICZ, “The role of the Supreme Courts at the national 
and international level: General Report”, p. 56-57. 

151 Criticando a implantação desses “filtros”, JORDI NIEVA FENOLL entende que “los tribunales de 
casación deben hacerse cargo del derecho del recurrente, porque si no se ocuparan de ese derecho no podrían 
cumplir la función nomofiláctica. O dicho de otro modo, cuanto menos se ocupen de esas supuestas ‘pequeñeces’ 
de los recurrentes, en menor medida podrán cumplir con el ius constitutionis. Si el tribunal de casación se ocupa 
solamente de los ‘grandes temas’, dicho tribunal no llegará nunca a esas parcelas del ordenamiento que nunca se 
ven involucradas en esos casos de altos vuelos. Y es que esas parcelas son también muy importantes, porque 
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chamar de crise do Supremo, 152 a revogada Constituição autorizou o Supremo Tribunal 

Federal a indicar, no seu Regimento Interno, requisitos suplementares de admissibilidade do 

recurso extraordinário. 153 Exercendo essa competência, em 1975 a Corte instituiu a chamada 

arguição de relevância da questão federal, que – com algumas variações – perdurou até 

1988. 154 

Como tal poder do Supremo Tribunal Federal de limitar 

regimentalmente sua competência não restou prevista na atual Constituição, foi preciso 

promulgar a Emenda Constitucional 45/2004 para instituir um novo requisito de 

admissibilidade do recurso extraordinário, semelhante – de certa forma – à antiga arguição de 

relevância da questão federal. 155 Nos termos do § 3º que a Emenda 45 acrescentou ao art. 102 

da Constituição, “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões 
                                                                                                                                                         
resulta que los pequeños casos constituyen la mayor parte del contencioso de un Estado” (“La relevancia social 
de la casación: la importancia del ius litigatoris”, p. 102-103). 

152 Sobre a chamada “crise do Supremo”, v., supra, tópico n. 3. Cf. tb. ALFREDO BUZAID, “A crise do 
Supremo Tribunal Federal”, esp. p. 144.  

153 O art. 119, § 1º, na última redação da Carta ab-rogada dispunha que “as causas a que se refere o item 
III, alíneas ‘a’ e ‘d’, deste artigo, serão indicadas pelo Supremo Tribunal Federal no regimento interno, que 
atenderá à sua natureza, espécie, valor pecuniário e relevância da questão federal”. 

154 Na redação de 1970, o art. 308 do Regimento Interno do STF enumerava hipóteses em que não 
caberia recurso extraordinário, “salvo nos casos de ofensa à Constituição ou discrepância manifesta da 
jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal”. Em 1975, sobreveio Emenda Regimental que 
manteve a primeira ressalva – ofensa à Constituição –, mas eliminou a segunda, prevendo, em seu lugar, a 
relevância da questão federal. Com isso, ausente impugnação de questão constitucional, então passou-se a exigir 
a arguição de relevância da matéria federal para o conhecimento do recurso naquelas hipóteses em que – a 
princípio – ele não caberia. Esse instituto foi constitucionalizado pela Emenda Constitucional n. 7/1977. Em 
1985, nova Emenda Regimental adotou técnica diversa: a relevância da questão federal passou de mera ressalva 
aos vetos regimentais a pré-requisito autônomo de cabimento de recurso extraordinário (art. 325, inc. XI); 
ademais, cuidou esta Emenda Regimental de fornecer critérios para a aferição da relevância: “entende-se 
relevante a questão federal que, pelos reflexos na ordem jurídica, e considerados os aspectos morais, econômicos, 
políticos ou sociais da causa, exigir a apreciação do recurso extraordinário pelo Tribunal” (art. 327, § 1º). Nesse 
sentido, cf. CALMON DE PASSOS, “O recurso extraordinário e a Emenda n. 3 do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal”, p. 46-48; BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 331, p. 616-
617; EDUARDO TALAMINI , “Repercussão geral em recurso extraordinário: nota sobre sua regulamentação”, p. 56; 
CARLOS ALBERTO CARMONA, “O sistema recursal brasileiro: breve análise crítica”, p. 44-45. 

155 “Embora se diga, não sem boa dose de razão, que a argüição de relevância foi o antecedente histórico 
nacional da repercussão geral, é necessário consignar que essa semelhança se deve muito mais às linhas gerais do 
instituto do que a aspectos propriamente dogmáticos. É que, na realidade, sob a égide da relevância, as questões 
constitucionais eram necessariamente admitidas no embasamento do RE, e a restrição aplicava-se única e 
exclusivamente no plano do direito federal infraconstitucional” (BRUNO DANTAS, Repercussão Geral, n. 5.3, p. 
249-250). Além disso, conforme LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL M ITIDIERO, “quanto ao formalismo 
processual, os institutos também não guardam maiores semelhanças: a argüição de relevância era apreciada em 
sessão secreta, dispensando fundamentação; a análise da repercussão geral, ao contrário, tem evidentemente de 
ser examinada em sessão pública, com julgamento motivado” (Repercussão geral no recurso extraordinário, n. 
2.1, p. 31). 
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constitucionais discutidas no caso”. 156 Esse novo dispositivo constitucional foi primeiro 

regulamentado pela Lei 11.418/2006, que introduziu os arts. 543-A e 543-B no Código de 

Processo Civil. 

Conforme a regulamentação legal do instituto, “em preliminar” 

(art. 543-A, § 2º), o recurso deve apresentar “questões relevantes do ponto de vista econômico, 

político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (art. 543-A, § 

1º). Propositalmente o legislador lançou mão de conceitos jurídicos indeterminados, para 

evitar o equívoco de enumerar casuísticamente todas as hipóteses em que haveria repercussão 

geral, e deixou esta presumida se o recurso extraordinário impugnar decisão contrária a 

súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (art. 543-A, § 3º).  

O restante da disciplina do procedimento de aferição desse 

requisito genérico de admissibilidade encontra-se nos demais parágrafos do art. 543-A, 157 no 

art. 543-B 158 e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 159 Merece destaque, 

porém, o seguinte ponto: impugnadas duas ou mais questões constitucionais, entendendo o 

Supremo Tribunal Federal que apenas uma delas apresenta repercussão geral, podem as 

demais questões ser julgadas na apreciação do mérito do recurso extraordinário? A resposta 

para essa pergunta deve ser afirmativa. Explica-se. 

Os capítulos de uma sentença podem se relacionar por 

dependência. É dependente um capítulo que não subsiste logicamente se outro tiver sido 

negado. 160 Isso pode ocorrer seja na hipótese de dependência entre um capítulo portador do 

julgamento do mérito e o que decide sobre a admissibilidade desse julgamento, seja na de 

                                                 
156 Constituição Federal, art. 102: “§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a 

repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal 
examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 

157 Art. 543-A, §§ 4º a 7º. 
158 O art. 543-B regula a aferição da repercussão geral e o julgamento por amostragem de recursos 

extraordinários atrelados a uma mesma questão jurídica (cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de 
Processo Civil, V, n. 332, p. 619; LUIS GUILHERME BONDIOLI, “A nova técnica de julgamento dos recursos 
extraordinário e especial repetitivos”, p. 27-51). 

159 O Regimento Interno do STF tratou do instituto da repercussão geral da questão constitucional 
principalmente nos arts. 322 a 329. 

160 “Diremo dipendente un capo dall’altro quando l’uno non può logicamente sussistere se l’altro è 
negato” (CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, § 91, V, p. 1.136). 



     48 
 

dependência entre capítulos de meritis. No primeiro caso o capítulo subordinante – ou 

condicionante – é preliminar, e no segundo prejudicial. Na relação de prejudicialidade entre 

capítulos que versam sobre o mérito da causa, a dependência é ditada pelo direito material, 

como ocorre com os juros, que constituem uma obrigação acessória e condicionada à 

principal. 161 Pode acontecer, assim, que alguma questão constitucional dotada de repercussão 

geral seja subordinada a outra questão considerada não portadora desse atributo, de maneira 

que a cisão do julgamento do mérito recursal torna-se logicamente inviável. Em razão disso e 

também da sua natureza de corte de revisão, admitido o recurso, o Supremo Tribunal Federal 

deve julgar a causa, inclusive, se necessário for, examinando questões constitucionais que – 

em si mesmas consideradas – não se revestem de repercussão geral. 162 

Inegavelmente a introdução do requisito da repercussão geral da 

questão constitucional reforça os escopos institucionais do recurso extraordinário diretamente 

relacionados com o interesse público. Não obstante, conforme já se apontou em outros tópicos 

deste trabalho (supra, n. 7 e 8), mesmo as funções mais ligadas ao ius constitutionis não serão 

integralmente realizadas se os tribunais de superposição ignorarem a tarefa de administrar a 

justiça no caso concreto, já que os fins dos recursos de direito estrito são todos 

interdependentes, principalmente no modelo brasileiro. Por isso, em suma, deve-se sempre ter 

em mente que a exigência da repercussão geral – assim como a do prequestionamento – 

somente diz respeito ao juízo de admissibilidade, de modo que, uma vez conhecido o recurso, 

a invocação de obstáculos ilegítimos à aplicação do direito à espécie pode frustrar o acesso à 

ordem jurídica justa, infringindo o devido processo legal. 

                                                 
161 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Capítulos de sentença, n. 15, p. 43-46. 
162 “Para que o STF cumpra sua missão constitucional de julgar o recurso extraordinário cuja matéria, 

ainda que parcialmente, ofereça repercussão geral, necessário será julgá-lo por inteiro (...). Essa solução encontra 
apoio, de resto, nos comandos das súmulas 456 e 528 do STF. Conforme nelas determinado, uma vez admitido o 
recurso extraordinário, sob qualquer fundamento, o tribunal deverá julgar as razões e a pretensão nele deduzidas 
na íntegra, ‘aplicando o direito à espécie’. Tal conduta é, com efeito, propulsora da adequada resolução do caso 
concreto, a qual poderia se ver comprometida caso a causa petendi do recurso restasse fatiada” (ANDRÉ ABBUD, 
“O anteprojeto de lei sobre a repercussão geral dos recursos extraordinários”, p. 117-115). No mesmo sentido, 
afirmam NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI que “a existência no recurso de uma única questão dotada de repercussão 
geral já é suficiente para o rompimento da barreira da admissibilidade. Uma vez rompida essa barreira, mesmo 
questões desprovidas de repercussão geral podem ser apreciadas, na medida em que, conhecido o recurso, deve o 
STF julgar a causa (Súmula 456 do STF)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., 
nota 4c ao art. 543-A, p. 771). Aparentemente em sentido contrário, cf. ARRUDA ALVIM , “A EC n. 45 e o instituto 
da repercussão geral”, p. 65. 
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12 - FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA A DETERMINADAS QUAESTIONES IURIS 
 
 

Todo e qualquer recurso deve ser fundamentado, isto é, deve 

conter uma crítica da decisão impugnada, indicando o(s) erro(s) em que esta teria incorrido. 

Todavia, há casos em que a lei permite ao recorrente invocar qualquer tipo de vício, e há 

outros em que ela cuida de predeterminar os erros denunciáveis por meio do recurso. Daí a 

distinção que faz a doutrina entre recursos de fundamentação livre e recursos de 

fundamentação vinculada. Enquadram-se, por exemplo, na primeira categoria, a apelação e o 

agravo; e na segunda, os embargos de declaração e os recursos de direito estrito. 163 

No caso dos recursos extraordinário e especial, é a Constituição 

Federal que estabelece a tipicidade do erro passível de ser impugnado. Nos termos do art. 102, 

inc. III, o primeiro é cabível 164 “quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta 

Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei 

ou ato de governo local contestado em face desta Constituição; d) julgar válida lei local 

contestada em face de lei federal”. O recurso especial, por sua vez, na dicção do art. 105, inc. 

III, é cabível “quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes 

vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; c) der a lei 

federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal”. Como se vê, ambos 

os recursos têm cabimento limitado a quaestiones iuris, mais especificamente a questões 

constitucionais e federais infraconstitucionais, conforme se trate de recurso extraordinário ou 

especial. 165 

                                                 
163 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 142, p. 253. Cf. tb. FLÁVIO 

CHEIM JORGE, Teoria geral dos recursos cíveis, n. 4.2, p. 34; ARAKEN DE ASSIS, Manual dos Recursos, n. 3.2, p. 
55-56. 

164 Obviamente, nos recursos de fundamentação vinculada, a lei também pode exigir a concorrência de 
outro(s) requisito(s) de cabimento, além da própria tipicidade do vício impugnável. Assim, para ser cabível o 
recurso extraordinário é igualmente necessário, por exemplo, que a decisão recorrida tenha se dado “em única ou 
última instância” (cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 142, p. 254). 

165 A Emenda Constitucional 45/2004 transferiu do Superior Tribunal de Justiça para o Supremo 
Tribunal Federal a competência para apreciar recurso interposto contra acórdão que “julgar válida lei local 
contestada em face de lei federal” (CF, art. 102, inc. III, d). Esta hipótese era anteriormente prevista no art. 105, 
inc. III, b, da Constituição. O motivo dessa alteração reside no entendimento de que tal matéria envolve conflito 
de competência legislativa entre entes federativos, constituindo assim questão de caráter constitucional. 
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Conforme bem notou BARBOSA MOREIRA, a técnica adotada nas 

várias alíneas dos dispositivos que tratam dos recursos extraordinário e especial não é 

homogênea. Nas letras b, c e d do art. 102, inc. III, e b e c do art. 105, inc. III, o constituinte 

limita-se a uma descrição axiologicamente neutra do tipo constitucional, de maneira que o seu 

preenchimento não implica necessariamente que o recorrente tenha razão. Nesses casos, a 

redação utilizada não deixa dúvida quanto à distinção entre os juízos de admissibilidade e de 

mérito do recurso: ela fixa pressupostos de cabimento, cuja demonstração importa para que 

dele se conheça, mas cuja relevância não ultrapassa esse nível, deixando intacta a questão de 

seu provimento. Já na alínea a de ambos os dispositivos, muito ao contrário, o verbo 

empregado carrega consigo um juízo de valor: decisão que “contrariar” o ordenamento 

jurídico é incorreta e digna de reforma, exigindo o provimento inexorável do recurso. Logo, 

para esta hipótese de cabimento, mais apropriada seria uma redação tal como a seguinte: 

“quando a decisão recorrida for acoimada de contrariar...”. 166 

Essa impropriedade técnica – repetida também em textos 

constitucionais anteriores ao de 1988 – foi responsável por um equívoco na jurisprudência dos 

tribunais de superposição: subordinava-se, na alínea a, o conhecimento do recurso ao seu 

provimento. 167 Ocorre que essa confusão terminológica pode causar vários problemas de 

ordem prática. Um deles diz respeito à sorte de recurso extraordinário (ou especial) 

adesivo; 168 outro problema, ainda a título ilustrativo, envolve a eventual propositura de ação 

                                                 
166 “Julgamento do recurso especial ex art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República: sinais de uma 

evolução auspiciosa”, p. 65; Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 319, p. 588 e n. 320, p. 592; “Que 
significa ‘não conhecer’ de um recurso?”, p. 125-143. Cf. tb. ARAKEN DE ASSIS, Manual dos Recursos, n. 84.2.1, 
p. 720; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Recurso extraordinário e recurso especial, cap. VI, p. 244-247. Sobre 
os juízos de admissibilidade e de mérito em recurso dirigido à instância de superposição, cf., ainda, CASTRO 

NUNES, Teoria e prática do Poder Judiciário, esp. p. 358-360. 
167 “Na hipótese da alínea ‘a’, o STJ só conhece do recurso se for para provê-lo, caso em que a decisão 

recorrida tenha contrariado tratado ou lei federal, ou lhe tenha negado a vigência. Se não for para dar provimento, 
o STJ deixa de conhecer do recurso, simplesmente. Nessa última hipótese, não se justifica conhecer (juízo de 
admissibilidade) e não prover (juízo de mérito), pois a técnica de julgamento do recurso extraordinário ‘lato 
sensu’ (extraordinário e especial) é diversa da do recurso ordinário” (STJ, 3ª Turma, REsp 45.672-EDcl, rel. Min. 
NILSON NAVES, j. 24.4.95, rejeitaram os embargos, v.u., DJ 28.8.95). No mesmo sentido: “Quando não acolhida a 
alegação de vulneração do direito federal infraconstitucional, o recurso especial, mesmo quando examinada a tese 
jurídica, será tido por não conhecido, por não ocorrente o pressuposto constitucional que o autoriza” (STJ, 4ª 
Turma, REsp 32.309-EDcl, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 13.9.93, rejeitaram os embargos, v.u., DJ 
8.11.93). 

168 Na dicção do art. 500, inc. III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo “não será conhecido, 
se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto”. Daí o problema: se o 
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rescisória. 169 Apesar da atecnia da redação usada pelo constituinte, razões conceituais, lógicas 

e pragmáticas recomendam que se atenda à distinção entre juízo de admissibilidade e juízo de 

mérito. Para o recurso ser cabível, portanto, deve ser suficiente a alegação (i. e., a 

demonstração hipotética) de ofensa ao ordenamento jurídico, já que a sua efetiva ocorrência é 

pressuposto apenas do provimento da impugnação. 170 Aliás, registre-se que felizmente esse 

entendimento passou a ser mais prestigiado pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal 171 e do Superior Tribunal de Justiça. 172 

Como já dito, para o cabimento dos recursos de direito estrito, é 

imprescindível que a impugnação fundamente-se em, ao menos, um dos motivos 

                                                                                                                                                         
tribunal declara que “não conhece” do recurso principal mas adentra no seu mérito, o recurso adesivo merece ser 
analisado? É claro que sim, porque – na verdade – o recurso principal não foi inadmitido, já que o objeto da 
impugnação foi examinado. Nesse sentido: STF, 1ª Turma, RE 196.430, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 
9.9.97, conheceram parcialmente, v.u., DJ 21.11.97. 

169 Tendo em vista que é cabível ação rescisória apenas contra sentença (ou acórdão) que tenha analisado 
o meritum causae (CPC, art. 485, caput), “qual há de ser o objeto do pedido de rescisão? A que órgão competirá 
julgar a rescisória? A partir de quando correrá o prazo de decadência do art. 495 do estatuto processual? A 
solução das duas últimas questões, bem se percebe, depende da resposta que se der à primeira (...). Para contornar 
tal dificuldade, sob o regime constitucional anterior, o Supremo Tribunal Federal, a propósito do recurso 
extraordinário, lançou mão de subterfúgio: assentou – e incluiu na Súmula da Jurisprudência Predominante (n. 
249) – a tese de ser ele mesmo competente para a rescisória ‘quando, embora não tendo conhecido do recurso 
extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal’” (BARBOSA 

MOREIRA, “Julgamento do recurso especial ex art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República: sinais de uma 
evolução auspiciosa”, p. 60-61). 

170 Cf. BARBOSA MOREIRA, Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 319, p. 589. No mesmo 
sentido, cf. RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Recurso extraordinário e recurso especial, cap. VI, p. 244. Em 
sentido contrário, cf. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA , “Recursos extraordinários: juízo de admissibilidade – CF, 
artigos 102, III, e 105, III, alíneas a”, esp. p. 136-150. 

171 “Alteração da tradicional orientação jurisprudencial do STF, segundo a qual só se conhece do RE, a, 
se for para dar-lhe provimento: distinção necessária entre o juízo de admissibilidade do RE, a – para o qual é 
suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo acórdão recorrido de dispositivos da 
Constituição nele prequestionados – e o juízo de mérito, que envolve a verificação da compatibilidade ou não 
entre a decisão recorrida e a Constituição” (STF, Pleno, RE 298.694, rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 6.8.03, 
negaram provimento, um voto vencido, DJ 23.4.04). 

172 Segundo BARBOSA MOREIRA, “julgamentos recentes parecem revelar que o Superior Tribunal de 
Justiça está começando a persuadir-se de que esse é o verdadeiro caminho” (“Julgamento do recurso especial ex 
art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República: sinais de uma evolução auspiciosa”, p. 65; o autor cita cinco 
acórdãos para exemplificar e fundamentar a sua afirmação, proferidos nos REsps 140.158, 115.063, 120.668, 
165.946 e 179.541). No mesmo sentido, RODRIGO BARIONI assevera que “na jurisprudência recente do STJ, tem-
se ampliado a distinção entre admissibilidade e mérito do recurso especial, de modo a reconhecer a possibilidade 
de o recurso interposto com fundamento na letra a do art. 105, III, da CF, ser conhecido e improvido: REsp 
982722/PR, rel. Min. Castro Meira, 2ª T., DJ de 11.02.2008; REsp 936022/MG, rel. Min. José Delgado, 1ª T., DJ 
de 1/2/2008; REsp 947051/PR, rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª T., DJ de 19/12/2007; REsp 978629/MG, rel. 
Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJ de 18/12/2007” (Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 221, 
nota de rodapé 591). 
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predeterminados pela Constituição Federal. Mas só isso não basta, é preciso ainda que o error 

iuris indicado no recurso tenha sido a causa da sucumbência do recorrente, de tal maneira que 

a sua correção seja suficiente para modificar o resultado do julgamento; em outras palavras, a 

extirpação do vício deve ser capaz de ensejar a reforma ou a invalidação do acórdão 

impugnado. 173 Essa é a razão pela qual é inadmissível recurso extraordinário (ou especial) 

“quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não 

abrange todos eles”. 174 Assim, suponha-se, por exemplo, que o tribunal local tenha 

considerado válido determinado testamento “porque o menor de 16 anos pode fazer 

testamento, e porque ficou provado que o testador era maior”. 175 Evidentemente o primeiro 

fundamento da decisão viola o art. 1.860, parágrafo único, do Código Civil. 176 Não obstante, 

eventual recurso especial que se voltar contra esse aresto não será conhecido, pois o segundo 

fundamento é exclusivamente fático e – por isso – não pode ser impugnado por recurso 

dirigido à instância de superposição. Consequentemente, ainda que a violação à lei fosse 

corrigida, o resultado do julgamento permaneceria intacto: tal testamento continuaria válido, 

porque restou decidido que o testador é maior de 16 anos. Note-se novamente – também neste 

ponto –, que os recursos de direito estrito brasileiros não têm a finalidade exclusiva de tutelar 

o direito objetivo (ius constitucionis), pois são dotados igualmente do escopo – e antes, do 

pressuposto – de produzir efeitos concretos na situação jurídica dos litigantes. 177 

                                                 
173 Cf. CHIOVENDA, Instituições de direito processual civil, v. III, n. 414, p. 302. Em sentido semelhante, 

no direito argentino, cf. LINO ENRIQUE PALACIO, Manual de derecho procesal civil, n. 345, p. 610. Conforme 
noticia CALAMANDREI , já se exigia o error causalis para invalidar sentença no direito intermédio (La cassazione 
civile, vol. I, n. 66, p. 161-163). 

174 Súmula 283 do STF. Este entendimento também tem sido aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça: 
“‘Se o acórdão objeto de recurso especial arrima-se em dois fundamentos bastantes para mantê-lo, a falta de 
impugnação de um deles, que fica incólume, atrai a incidência da Súmula 283-STF, obstando aquela 
irresignação’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 147.187-MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.4.02, acolheram 
os embs., v.u., DJU 12.8.02, p. 160)” [NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação 
processual em vigor, 41ª ed., nota 3 ao art. 255 do RISTJ – “Súmula 283 do STF (Fundamento inatacado)”, p. 
2.055]. Ainda em razão do requisito do error causalis, “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” (Súmula 126 do STJ). 

175 Exemplo dado por JOSÉ AFONSO DA SILVA  (Do recurso extraordinário no direito processual 
brasileiro, n. 79, p. 201-202). 

176 “Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno 
discernimento. Parágrafo único. Podem testar os maiores de dezesseis anos”. 

177 Melhor explicando: ainda que haja uma ofensa ao ordenamento jurídico, o recurso não será 
conhecido (e portanto o error iuris não será corrigido), se a impugnação não for capaz de produzir efeitos 
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Para encerrar este tópico, cumpre ainda deixar registrada uma 

única observação a respeito do recurso especial arrimado em divergência na interpretação de 

lei federal (CF, art. 105, inc. III, c). De acordo com o Código de Processo Civil, “quando o 

recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência (...), 

mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos 

confrontados” (art. 541, § ún.). 178 Isso significa que o recorrente deve comparar 

analiticamente 179 o acórdão recorrido com o paradigma, 180 a fim de demonstrar que os 

julgados deram tratamento jurídico diverso, com base no direito federal infraconstitucional, 

para situações fáticas idênticas ou muito semelhantes. 181 Para tanto, ele deve realizar o cotejo 

dos fatos delineados nos arestos, evidenciando a disparidade das conclusões jurídicas, e, em 

seguida, defender a prevalência daquela apresentada pelo acórdão paradigma. Já o Superior 

Tribunal de Justiça deve verificar se o acórdão paradigma realmente tem suporte fático 

idêntico ou similar ao da decisão recorrida. Trata-se – e aqui reside a anunciada observação – 

de exame de circunstâncias fáticas que o tribunal pode e deve realizar antes de adentrar no 

mérito recursal. Isso porque, como se sabe, o cotejo fático do dissídio jurisprudencial nada tem 

a ver com eventual pretensão de reexame de prova; ao contrário, ele serve para demonstrar a 

alegação de que o tribunal a quo interpretou e aplicou equivocadamente o ordenamento 

                                                                                                                                                         
práticos na situação jurídica do recorrente. O pressuposto do error causalis consiste, portanto, em mais uma 
demonstração de que é falsa a idéia de que os recursos de direito estrito teriam só a função de preservar o 
ordenamento jurídico federal. 

178 No mesmo sentido, o art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ dispõe que “o recorrente deverá 
transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem 
ou assemelhem os casos confrontados”. 

179 Cf. RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Recurso extraordinário e recurso especial, cap. VI, p. 346. 
No mesmo sentido, na jurisprudência: “‘O conhecimento do recurso especial, fundado na alínea c do permissivo 
constitucional, requisita não apenas a apresentação dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio alegado, 
mas também a demonstração das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, de modo 
a demonstrar analiticamente a divergência jurisprudencial’ (STJ-6ª T., REsp 369.935, Min. Hamilton 
Carvalhido, j. 26.3.02, DJU 19.12.02)” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação 
processual em vigor, 41ª ed., nota 17 ao art. 255 do RISTJ, p. 2.077). 

180 Na verdade, o recorrente pode apresentar um ou mais acórdãos paradigmas (RISTJ, art. 255, §§ 1º e 
2º). 

181 Obviamente “só há dissídio quando são diversas as soluções sobre a mesma questão, e não quando há 
soluções idênticas para questões diferentes” (STF, 1ª Turma, RE 116.116, rel. MOREIRA ALVES, j. 2.9.88, não 
conheceram, v.u., DJ 7.10.88). No mesmo sentido, na vigência da atual Constituição Federal: STJ, 2ª Turma, AI 
486.729-AgRg, rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 6.12.07, negaram provimento, v.u., DJ 14.12.07. 
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jurídico, o que configura típica questão jurídica. 182 Desse modo, o tribunal examina os fatos 

delineados nos julgados apenas para compará-los, não para revolvê-los. Essa atividade, por 

conseguinte, não guarda nenhuma relação com a que é vedada na instância de superposição, 

qual seja, a de reexame de provas para considerar provado algum fato que o acórdão recorrido 

deu como não provado ou vice-versa. 183 

                                                 
182 Aliás, parte da doutrina entende até que a hipótese prevista na alínea c estaria abrangida pela alínea a, 

de modo que a demonstração da divergência jurisprudencial constituiria mero reforço de argumento quanto à 
ofensa de lei federal perpetrada pelo acórdão recorrido. Isso porque o recorrente, “mesmo indicando decisões 
divergentes da impugnada, deverá imputar-lhe a pecha da contrariedade à lei federal” (JOSÉ MIGUEL GARCIA 

MEDINA, Prequestionamento e repercussão geral: e outras questões relativas aos recursos especial e 
extraordinário, n. 2.3.3, p. 85-87). Nesse sentido, dentre outros, cf. NELSON LUIZ PINTO, Recurso especial para o 
STJ, cap. V, p. 125-127; ARAKEN DE ASSIS, Manual dos recursos, n. 92.2.4, p. 790-791; RODRIGO BARIONI, 
Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 229-232; EDUARDO RIBEIRO, “Recurso especial – 
algumas questões de admissibilidade”, p. 184. Em sentido contrário, cf. GILBERTO GOMES BRUSCHI e DENIS 

DONOSO, “Divergência jurisprudencial e recurso especial: cabimento e forma de interposição do recurso especial 
com fundamento no art. 105, III, alínea c, da Constituição”, p. 51-54. 

183 Sobre o conceito de questão de fato, v., infra, tópico n. 18; sobre a vedação ao reexame de questão de 
fato, v., infra, esp. tópico n. 24. 
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CAP. III – A DISTINÇÃO  
ENTRE QUESTÃO DE FATO  

E QUESTÃO DE DIREITO  
 
 

§ 5º. AS DIFICULDADES DA DISTINÇÃO  
 
 
13 – O SILOGISMO JUDICIAL E A SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA JU RÍDICA  
 

A obrigatória estruturação da sentença em três partes distintas 

(relatório, motivação e dispositivo – CPC, art. 458), mas necessariamente coordenadas entre 

si, dá a impressão de que a decisão judicial pode ser reduzida a um silogismo, no qual a 

premissa-maior seria a regra de direito aplicável ao caso, a premissa-menor seriam os fatos 

reconhecidos como verdadeiros e a conclusão seria o preceito contido no dispositivo, formado 

pela subsunção dos fatos à norma jurídica. Essa concepção, contudo, deve ser descartada ou, 

ao menos, relativizada, 184 pois o raciocínio judicial – permeado por vários aspectos lógicos, 

cognitivos, lingüísticos e argumentativos – é estruturalmente mais complexo que uma 

sucessão de silogismos formais. 185 É claro que o juiz se serve da lei e do fato para julgar, mas 

ele nunca deixa de cotejar esses elementos com a sua própria experiência axiológica. 186 

No processo de formação da decisão a tomar, o juiz acaba 

percorrendo algumas etapas mais ou menos constantes e conscientizadas, consistentes em: a) 

interpretar os pedidos formulados, observadas as regras vigentes para essa interpretação; b) 

examinar os pressupostos de direito material para o acolhimento dos pedidos, definindo e 

                                                 
184 Cf. TARUFFO, La motivazione della sentenza civile, p. 149-202; CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições 

de direito processual civil, III, n. 1.221, p. 654-656. 
185 Segundo TARUFFO, “a justificação da decisão judiciária não pode ser reduzida a uma seqüência de 

passagens formais e muito menos a uma simples concatenação de silogismos, porque o raciocínio justificativo é 
de algum modo mais complexo, rico, flexível e aberto ao emprego de elementos persuasivos, dos tòpoi da ciência 
jurídica e dos precedentes judiciários, mas também ao uso das noções de senso comum, das quais a argumentação 
do juiz é impregnada em todas as suas passagens” (“Senso comum, experiência e ciência no raciocínio do juiz”, 
p. 106). No mesmo sentido, afirma CALAMANDREI  que é comum o juiz “conceber a posteriori os argumentos 
lógicos mais aptos a sustentar uma conclusão já sugerida antecipadamente pelo sentimento” (Eles, os juízes, 
vistos por um advogado, p. 178). 

186 Cf. MIGUEL REALE, Filosofia do direito, n. 219, p. 535-537. 
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dimensionando as normas jurídicas e identificando os fatos necessários para aplicação; c) 

analisar os fatos alegados pelas partes e verificar quais estão provados; d) concluir, após todo 

esse exame, se a demanda é procedente ou não. Em demandas menos comuns, nas quais as 

intuições são mais difíceis e menos seguras, o juiz toma maior consciência de cada uma das 

etapas. Mas, mesmo nos casos mais corriqueiros, esse iter mental é necessariamente 

percorrido, pouco importando se na fundamentação da sentença o julgador explicitou, ou não, 

cada um dos passos mencionados. 187-188 

Malgrado o caminho de formação da decisão judicial realmente 

não possa ser reduzido ao raciocínio lógico-formal, a subsunção dos fatos considerados 

verdadeiros à norma jurídica aplicável ao caso está sempre presente em toda conclusão sobre o 

mérito da demanda. Por fim, é preciso reconhecer que a sentença, depois de redigida, 

apresenta-se efetivamente como um silogismo, pois – tal como este – as suas partes 

estruturantes devem guardar coerência lógica entre si e a sua conclusão deve ter apoio nas 

premissas assumidas como corretas. 189 

 
 
14 – CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS , CLÁUSULAS GERAIS E NORMAS ABERTAS 
 

A subsunção de um fato à norma jurídica que contenha conceito 

jurídico indeterminado em sua formulação, ou que se apresente como cláusula geral, 

naturalmente conta com uma maior margem de decisão do juiz para preencher o preceito vago 

no caso concreto. Diz-se, portanto, que tal tipo de norma é aberta, porque, com a vagueza de 

seus elementos, abre-se maior liberdade para o juiz decidir. 190-191 

                                                 
187 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.221, p. 656. 
188 Criticando a concepção silogística da sentença, CALOGERO afirma que “a verdadeira e grande tarefa 

do juiz consiste, não em inferir conclusões, mas antes e propriamente em encontrar e formular as premissas” (La 
logica del giudice e il suo controllo in cassazione, n. 20, p. 51). 

189 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.221, p. 656. 
190 Para KARL ENGISCH, “a ‘subsunção’ compreende não apenas a subordinação ‘lógica’, ‘racional’ a 

conceitos de classe bem definidos, mas também a ‘subordinação’ (quase sempre valoradora) a um conceito de 
tipo” (Introdução ao pensamento jurídico, cap. VI, p. 259-nota 2 ao cap.). 

191 A maior liberdade dada ao julgador para interpretar e aplicar uma norma aberta não lhe confere 
poderes ilimitados e livres de qualquer controle (cf. BEDAQUE, “Discricionariedade judicial”, esp. p. 195; Tutela 
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Os conceitos totalmente determinados são muito raros no 

Direito; são, por exemplo, os conceitos numéricos, especialmente em combinação com 

unidades de medida e valores monetários (80 Km, prazo de 48 horas, R$ 200,00 etc.). 192 

Disso se depreende que as regras jurídicas são compostas por expressões, em sua grande 

maioria, naturalmente vagas; assim, deve-se chamar de indeterminado somente o conceito 

jurídico cujo conteúdo e extensão são largamente incertos. 193 Eis alguns exemplos extraídos 

do Código Civil: “perigo iminente” (art. 188, inc. II), “urgência” (art. 251, § ún.), 

“necessidade imprevista e urgente” (art. 581), “ato inequívoco” (art. 662, § ún.). 

Convém discernir o conceito jurídico indeterminado da cláusula 

geral, embora ambos se inter-relacionem. Enquanto o conceito indeterminado contrapõe-se ao 

conceito determinado, a cláusula geral contrapõe-se à elaboração casuística das hipóteses 

legais. 194 Por conseguinte, praticamente toda cláusula geral contém conceito jurídico com 

algum grau de vagueza e abertura, mas nem todo conceito jurídico indeterminado compõe uma 

cláusula geral. Na realidade, por meio da expressão “cláusula geral” a doutrina costuma 

designar não só a técnica legislativa que torna possível sujeitar e ajustar um vasto grupo de 

situações a uma mesma consequência jurídica, mas também a própria norma jurídica 

                                                                                                                                                         
cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência, p. 359; TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, 
Omissão judicial e embargos de declaração, n. 7.2.1, p. 361; JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos 
extraordinarios y de la casación, n. 95, p. 384, nota de rodapé 7; JOSÉ CARLOS BAPTISTA PUOLI, Os poderes do 
juiz e as reformas do processo civil, p. 74). 

192 Cf. KARL ENGISCH, Introdução ao pensamento jurídico, cap. VI, p. 208-209. 
193 “Evidentemente, há graus de indeterminação. Juridicamente, consideram-se vagos ou indeterminados 

conceitos que têm um grau maior de indeterminação” (TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “Distinção entre 
questão de fato e questão de direito para fins de cabimento de recurso especial”, p. 269). 

194 Casuística é aquela configuração da hipótese legal que circunscreve determinados grupos de casos na 
sua especificidade própria (cf. KARL ENGISCH, Introdução ao pensamento jurídico, cap. VI, p. 228). Na lição de 
JUDITH MARTINS-COSTA, a casuística é “a técnica utilizada nos textos normativos marcados pela especificação ou 
determinação dos elementos que compõem a fattispecie. Em outras palavras, nas normas formuladas 
casuisticamente, percebe-se que o legislador fixou, do modo o mais possível completo, os critérios para aplicar 
uma certa qualificação aos fatos normatizados” (“O direito privado como um ‘sistema em construção’ – as 
cláusulas gerais no projeto do código civil brasileiro”, p. 28). 
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elaborada nesses moldes; 195 isto é, a norma jurídica cuja hipótese legal foi formulada para 

submeter a um determinado tratamento jurídico um amplo domínio de casos. 196 

O texto constitucional vigente, abundante de conceitos elásticos, 

tem servido de fonte de inspiração para o legislador ordinário. 197 Toma-se o caso do Código 

de Defesa do Consumidor, o qual – para citar um exemplo – determina a nulidade das 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que “estabeleçam 

obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade” (art. 51, inc. IV). Também o 

Código Civil de 2002 – muito mais do que o Código Beviláqua – está repleto de cláusulas 

gerais, que permitem ao juiz valorar os fatos, concretizando o que era abstrato. 198 Eis algumas 

de suas cláusulas abertas: boa-fé e os usos do lugar (art. 113), fim econômico ou social, boa-fé 

e bons costumes (art. 187 – “cláusula geral do abuso de direito”), função social do contrato 

(art. 421), probidade e boa-fé (art. 422 – “cláusula geral da boa-fé objetiva”), função social e 

econômica da propriedade (art. 1.228, § 1º). 

A incompletude das normas jurídicas que se apresentam como 

cláusula geral, ou que simplesmente contenham conceito jurídico indeterminado em sua 

formulação, deve ser preenchida pelo juiz em cada caso concreto. Em razão disso, talvez seja 

possível afirmar que o modelo legislativo atual, por ser abundante em normas abertas, tende a 

provocar o aumento da quantidade de recursos para as instâncias de superposição, na medida 

em que tais normas são mais propensas a avultar a divergência de interpretações a partir de 

                                                 
195 Cf. KARL ENGISCH, Introdução ao pensamento jurídico, cap. VI, p. 233; JUDITH MARTINS-COSTA, 

“O direito privado como um ‘sistema em construção’ – as cláusulas gerais no projeto do código civil brasileiro”, 
p. 27, nota de rodapé 12. 

196 Cf. KARL ENGISCH, Introdução ao pensamento jurídico, cap. VI, p. 228-229. 
197 Cf. JUDITH MARTINS-COSTA, “O direito privado como um ‘sistema em construção’ – as cláusulas 

gerais no projeto do código civil brasileiro”, p. 26. 
198 Segundo MIGUEL REALE, o novo Código Civil fez uso freqüente de “normas genéricas ou cláusulas 

gerais, sem a preocupação de excessivo rigorismo conceitual, a fim de possibilitar a criação de modelos jurídicos 
hermenêuticos, quer pelos advogados, quer pelos juízes, para contínua atualização dos preceitos legais” (“Visão 
geral do novo Código Civil”, p. 14). Previu “as hipóteses, por assim dizer, de ‘indeterminação do preceito’, cuja 
aplicação in concreto caberá ao juiz decidir, em cada caso ocorrente, à luz das circunstâncias ocorrentes (...), 
sendo oportuno lembrar que a teoria do Direito concreto, e não puramente abstrato, encontra apoio de 
jurisconsultos do porte de Engisch, Betti, Larenz, Esser e muitos outros, implicando maior participação decisória 
conferida aos magistrados” (op. cit., p. 16). 
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quadros fáticos semelhantes. 199 Não obstante, também é provável que a aplicação de certo 

conceito jurídico ao longo do tempo possa fazer com que o grau de sua indeterminação 

diminua. 200 Desse modo, evidentemente cabe à jurisprudência, pela reiteração dos casos e 

pela reafirmação contínua da ratio decidendi dos julgados, especificar o sentido e o alcance 

das normas abertas do ordenamento jurídico, 201 explicitando o caráter vinculado – e não 

arbitrário – da atividade judicial de preenchimento in concreto dos limites dos conceitos 

vagos. 202-203 

 
 
15 – A IMPORTÂNCIA DAS REGRAS DE EXPERIÊNCIA NA SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA 

ABERTA  
 

As chamadas regras de experiência são juízos gerais elaborados 

indutivamente pela inteligência humana, que servem de premissa-maior para o raciocínio 

mediante o qual o juiz toma certas decisões. 204 No processo decisório, é possível distinguir 

                                                 
199 Cf. DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de 

Justiça, p. 46-54; TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “Distinção entre questão de fato e questão de direito para 
fins de cabimento de recurso especial”, p. 266. 

200 Cf. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins 
de cabimento de recurso especial”, p. 270. 

201 Cf. JUDITH MARTINS-COSTA, “O direito privado como um ‘sistema em construção’ – as cláusulas 
gerais no projeto do código civil brasileiro”, p. 32-34. Nas palavras da professora citada, “à cláusula geral cabe o 
importantíssimo papel de atuar como o ponto de referência entre os diversos casos levados à apreciação judicial, 
permitindo a formação de catálogo de precedentes” (op. cit., 35-36). DANILO KNIJNIK também compara essa 
incumbência da jurisprudência de progressivamente precisar o sentido das normas vagas com a formação de um 
“catálogo de precedentes” (O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, 
p. 268-269). 

202 Cf. JUDITH MARTINS-COSTA, “O direito privado como um ‘sistema em construção’ – as cláusulas 
gerais no projeto do código civil brasileiro”, p. 34-35; TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Recurso especial, 
recurso extraordinário e ação rescisória, n. 7.4, p. 200-209. 

203 Sobre o controle da subsunção do fato à norma aberta, v., infra, tópico n. 26. 
204 Em 1893, quando, pela primeira vez, a matéria foi sistematicamente tratada – na obra Das private 

Wissen des Richters –, FRIEDRICH STEIN conceituou as regras de experiência como “juicios hipotéticos de 
contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, 
pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos 
casos, pretenden tener validez para otros nuevos” (El conocimiento privado del juez, § 2º, p. 22). Para TARUFFO, 
entretanto, é equivocada a tentativa de racionalização do senso comum através do conceito de máxima de 
experiência, fundamentalmente porque “o pensamento de Stein pressupõe a idéia de uma sociedade culturalmente 
homogênea, em que os campos ou setores individualizados da experiência produzem dados homogêneos ou 
uniformes, suscetíveis de serem recolhidos e interpretados segundo critérios comuns ou estáveis, chegando a 
produzir leis gerais que refletem a experiência (...). Não é o caso de indagar aqui se essa idéia corresponde 
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basicamente dois momentos nos quais o julgador recorre às máximas de experiência. 205 

Inicialmente estas ajudam na formação das presunções judiciais e na valoração das provas 

produzidas para a apuração dos fatos. 206 O segundo momento é o da subsunção do fato à 

norma aberta, que consiste na operação pela qual os fatos já apurados recebem, mediante o 

confronto com a hipótese legal elástica, a devida qualificação jurídica. 207 

Exemplo de norma aberta é a do parágrafo único do art. 249 do 

Código Civil, segundo a qual “em caso de urgência, pode o credor, independentemente de 

autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido”. Para 

ilustrar o papel das regras de experiência na subsunção do fato a uma norma deste tipo, pensa-

se no caso de um consumidor de plano de saúde que não é atendido pelo hospital conveniado. 

Preocupado com a doença que acabou desenvolvendo, ele procura um hospital não-

conveniado para receber o tratamento adequado e, em seguida, pede ao administrador do plano 

o reembolso das despesas correspondentes. Negado esse ressarcimento, caberá ao juiz decidir, 

não só com base em dados científicos, mas também com fundamento no que se convencionou 

chamar de máximas de experiência, se a doença tinha gravidade suficiente para caracterizar a 

urgência do caso. Além disso, ainda com base naqueles juízos gerais, o julgador decidirá se a 

encomenda do fato (i. e., sua execução por terceiro) representou custo excessivo, desviando da 

boa-fé objetiva e caracterizando abuso de direito, como ocorreria na hipótese de o consumidor 

                                                                                                                                                         
realmente ao estado da cultura alemã do fim do século XIX, mas pode-se salientar que ela não corresponde à 
situação dos contextos sociais complexos e mutantes como os que se vêem nas sociedades atuais” (“Senso 
comum, experiência e ciência no raciocínio do juiz”, p. 112). E conclui: “a experiência comum não existe mais e 
a noção de senso comum é hoje tão vaga, incerta e indefinida quanto se possa imaginar”, de modo que a 
responsabilidade do juiz hoje “é a de fazer com que seu raciocínio seja conduzido por métodos racionais, apóie-se 
em noções controláveis e forneça adequadas justificações das escolhas feitas, segundo os critérios havidos por 
aceitáveis no contexto social e cultural de nosso tempo” (“Senso comum, experiência e ciência no raciocínio do 
juiz”, p. 118). Também criticando o conceito de regras de experiência, cf. CALOGERO, La logica del giudice e il 
suo controllo in cassazione, n. 35, p. 100 e s. (e esp. n. 37, p. 105-109). 

205 Cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 123, p. 425; 
LIEBMAN , “Sui poteri del giudice nella questione di diritto ed in quella di fatto”, p. 11-13. 

206 Segundo FRIEDRICH STEIN, as regras de experiência podem auxiliar na a) apreciação da prova; 
b) valoração dos indícios; c) conclusão de ser impossível um fato alegado (p. ex., ir de automóvel de São Paulo 
ao Rio de Janeiro em trinta minutos) e, por conseguinte, exclusão de uma prova inútil; e d) subsunção do fato à 
norma jurídica (El conocimiento privado del juez, § 3º, p. 31-44). No presente trabalho, optou-se por tratar as três 
primeiras enumeradas por STEIN como uma única função, qual seja, a de instrumento de apuração de fatos (infra, 
n. 41). 

207 Cf. BARBOSA MOREIRA, “Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados”, p. 67. 



     61 
 

se submeter a tratamento, no hospital não-conveniado, que se revelasse desnecessário e 

demasiadamente caro.  

Outro exemplo de dispositivo de lei que abriga conceito jurídico 

indeterminado é o art. 428, inc. II, do Código Civil, segundo o qual “deixa de ser obrigatória a 

proposta: (...) se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido tempo suficiente para 

chegar a resposta ao conhecimento do proponente”. Ilustrativamente, restando incontroverso 

que se passaram dois dias entre a proposta e o momento em que a resposta chegou ao 

conhecimento do proponente, caberá ao juiz decidir se tal lapso de tempo era suficiente para 

tornar ineficaz o ato da aceitação. E para delimitar, no caso concreto, a extensão e o conteúdo 

do conceito jurídico indeterminado “tempo suficiente”, o julgador deve se valer do que se sabe 

a respeito, por exemplo, da maior ou menor facilidade e rapidez de comunicação entre os 

lugares em que se encontravam as partes. É de conhecimento geral, v.g., que normalmente a 

comunicação pela Internet é instantânea, que uma ligação telefônica de Salvador para Londres 

pode ser feita em segundos, ou ainda que uma carta enviada de São Paulo pode chegar no dia 

seguinte a Belo Horizonte; trata-se, enfim, de “regra de experiência” que pode auxiliar o 

julgador a decidir, na circunstância apresentada, se a proposta deixou de ser obrigatória. 208 

A percepção de como as regras de experiência auxiliam a 

atividade subsuntiva é importante para o correto dimensionamento dos limites do controle da 

subsunção do fato à norma aberta na instância de superposição (infra, n. 26). Por ora, esse 

tema remete à apresentação da tese segundo a qual haveria, ao lado da questão de direito e da 

de fato, uma terceira categoria: a “mista”, a qual – grosso modo – seria aquela relacionada 

com o enquadramento do suporte fático em uma hipótese legal elástica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
208 Cf. BARBOSA MOREIRA, “Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados”, p. 65. 
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16 – A CHAMADA “ QUESTÃO MISTA ” ( MIXED QUESTION) 
 

DANILO KNIJNIK apontou três causas que justificariam a 

superação da dicotomia questão de fato – questão de direito. A primeira delas é a causa 

hermenêutica, que parte da idéia de que o processo decisório é entremeado de figuras 

cognitivas, lingüísticas e argumentativas e, por conseguinte, mais complexo do que supõe o 

método lógico-formal de aplicação da lei ao fato. 209 A segunda é a dogmática, fruto da opção 

legislativa por normas mais abertas. 210 Por fim, a causa processual, que guarda relação com a 

fase instrumentalista e “prospectiva” do processo, 211 na qual este “recupera o vínculo com o 

direito material, ao mesmo tempo em que são evidenciados os limites do conceito moderno de 

prova; nesse estágio, também, reconhece-se ao processo uma função transcendente ao 

interesse individual e privado, ganhando valor o precedente judiciário no contexto das fontes 

do direito”. 212-213 

Inspirado na doutrina e jurisprudência norte-americanas, DANILO 

KNIJNIK sugere, então, o acolhimento de uma terceira categoria de questão: a mista (de fato e 

de direito). 214-215 Nesse grupo, estariam as questões “em que ‘os fatos históricos são 

                                                 
209 Para DANILO KNIJNIK, “a noção de que fato e direito possam ser separados no contexto de uma 

decisão judicial é desmentida pela idéia de ‘espiral hermenêutica’ e de ‘pré-compreensão’, em que o fato e o 
direito estão entrelaçados, envolvem-se mutuamente no ato de decidir e não são elementos rigorosamente 
heterogêneos” (O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, p. 268). 

210 O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, p. 268. 
211 Sobre essa fase prospectiva da ciência processual, que corresponderia a um “quarto momento 

metodológico”, cf. DANILO  KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de 
Justiça, esp. p. 64-66. 

212 O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, p. 268. Tendo 
em vista o maior número de conceitos jurídicos indeterminados e cláusulas gerais na legislação contemporânea e, 
principalmente, a crescente importância dos precedentes judiciais no ordenamento jurídico, o Superior Tribunal 
de Justiça deve assumir “relevante papel não apenas de ‘definir’ a exata aplicação da lei, mas também de 
construir, progressivamente, o próprio sentido da lei cuja interpretação lhe cabe fixar” (DANILO KNIJNIK, op. cit., 
p. 62). 

213 Sobre o “conceito moderno de prova”, cf. DANILO  KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da 
questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, p. 71-78. 

214 “A nomenclatura eleita revela-se arbitrária, justificando-se mais em homenagem ao direito 
comparado” (DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de 
Justiça, p. 169). 

215 As dificuldades que a distinção entre fato e direito pode dar ensejo foram destacadas nos Estados 
Unidos da América, dentre outros, por CLARENCE MORRIS (“Law and fact”, esp. p. 1.303-1.304). Sobre as mixed 
questions, cf. op. cit., esp. p. 1.315. 
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admitidos ou estabelecidos, a regra de direito é incontroversa e a questão consiste em saber se 

os fatos satisfazem o standard legal ou, dito de outra forma, se a regra de direito, como 

aplicada aos fatos estabelecidos, foi ou não violada’”. 216 Basicamente, as questões mistas 

seriam aquelas nas quais se controverte sobre a subsunção dos fatos a uma norma aberta 

qualquer. 217 

Segundo a teoria exposta, nos três tipos de questão haveria as 

seguintes zonas conceituais: a “de certeza positiva”, a “de certeza negativa” e a “de 

penumbra”. Esta última zona seria porém maior nas mixed questions do que nas questões de 

fato ou de direito, na medida em que naquelas o legislador conferiu ao juiz maior margem para 

decidir. 218 E é justamente no controle dessas margens que residiria a possibilidade de revisão 

das questões mistas. Explica-se.  

Segundo DANILO  KNIJNIK, primeiro o intérprete deve qualificar a 

questão como sendo de fato, de direito ou mista. Presente a dúvida, deve verificar se a 

interpretação que o tribunal a quo deu aos fatos encontra-se ou não dentro da margem de 

decisão. Se estiver fora, a questão é de direito. Se não restar convencido de que o decisum 

encontra-se dentro ou fora da margem de juízo, o tribunal de superposição tem ainda de 

analisar se a revisão da questão trazida permite o desenvolvimento do direito. Em caso 

afirmativo, a revisão da questão mista dever ser admitida; mas se a resposta for negativa, a 

questão deixa de ser revista, já que não valeria a pena substituir uma decisão razoável por 

outra. 219 

                                                 
216 O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, p. 169-170; 

citação tirada do caso Pulmman-Standard v. Swint, 456 U.S. 273, 289, n. 19 (1982): “questions in which the 
historical facts are admitted or established, the rule of law is undisputed, and the issue is whether the facts satisfy 
the statutory standard, or to put it another way, whether the rule of law as applied to the established facts is or is 
not violate”. 

217 O campo de incidência das questões mistas “radica nos conceitos jurídicos indeterminados, nas 
cláusulas gerais e nos conceitos elásticos de uma forma ampla, mas não apenas em casos tais, visto que não há, 
como examinado, normas que aprioristicamente afastem a necessidade de interpretar, podendo-se falar em maior 
ou menor grau de indeterminação” (DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo 
Superior Tribunal de Justiça, esp. p. 186). 

218 Cf. DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de 
Justiça, p. 204. 

219 O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, p. 238. DANILO 

KNIJNIK propõe, então, que a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça “seja lida nos seguintes termos: ‘Não se 
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Ainda na tese em comento, se a questão mista apresentar “efeito 

exemplificativo”, “repetibilidade”, “transcendência” ou “relevância”, 220 ela deve ser revisada 

in iure, porque pode facultar o desenvolvimento do direito. Esses critérios indicadores não 

seriam cogentes nem vinculativos, mas standards auxiliares (e alternativos) na verificação da 

possibilidade de controlar tais questões em sede de recurso especial. 221 Assim, segundo essa 

teoria, o Superior Tribunal de Justiça não entra em contradição por conta de ora não conhecer, 

ora conhecer, de recurso especial impugnando, por exemplo, a fixação de honorários 

advocatícios. Porque, no segundo caso, o tribunal de superposição conhece para corrigir e 

delimitar “a margem de decisão conferida pela lei ao julgador dos fatos, acrescentando algo 

novo à ciência jurídica, a saber, que os honorários, malgrado fixados por eqüidade, não devem 

ser insignificantes”. 222 

Embora não usando o termo mixed questions, HENKE também 

invoca as funções institucionais dos tribunais de superposição para delimitar o campo de 

revisão em recurso de direito estrito, excluindo dele as questões que envolvem conceitos 

jurídicos indeterminados e cláusulas gerais que não apresentam efeito exemplificativo ou 

paradigmático. 223 Na mesma linha, conquanto também ainda na dicotomia questão de fato – 

questão de direito, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER defende que, ao se depararem com 
                                                                                                                                                         
conhecerá do Recurso Especial tendo por objeto questões preponderantemente fáticas. As questões mistas, 
entretanto, poderão ou não ser revisadas in jure, desde que certos requisitos se façam presentes, quais sejam: 1) a 
existência de dúvida quanto à observância da margem de decisão e 2) a possibilidade, ao ensejo de revisá-la, de 
proceder-se a um desenvolvimento posterior do direito, circunscrevendo seu âmbito de aplicação. Nessa 
definição, poderá o intérprete servir-se de critérios indicadores alternativos – efeito exemplificativo, 
repetibilidade, transcendência e relevância’” (op. cit., p. 239). 

220 “O caráter exemplificativo, obviamente, visa a constituir precedente para situações futuras; a 
repetibilidade, de outra parte, é a nota característica a eventos com uma seriação tal que tendam a apresentar-se 
com regularidade à justiça, exigindo solução homogênea em nome da isonomia – portanto algo a mais do que o 
mero exemplo, uma vez que poderá haver situações únicas que, não obstante, sirvam de exemplo. A relevância, 
outrossim, não se confunde com a transcendência, pois enquanto a primeira pode caracterizar-se mesmo que o 
caso seja importante apenas para os litigantes do caso concreto, face aos valores econômicos ou normativos que 
envolver, já a transcendência exigirá que o caso irradie efeitos múltiplos, podendo ou não envolver interesses que 
são ao mesmo tempo relevantes” (DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo 
Superior Tribunal de Justiça, p. 233-234). 

221 Cf. DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de 
Justiça, p. 238-239. 

222 DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de 
Justiça, p. 210. Também a revisão do valor do dano moral pauta-se pela “necessidade de proceder a um 
desenvolvimento posterior do direito, circunscrevendo a margem de liberdade do juiz” (op. cit., p. 211). 

223 La cuestion de hecho: el concepto indeterminado en el derecho civil y su casacionabilidad, esp. § 7, 
p. 294-296. 



     65 
 

recursos que envolvam normas abertas, os tribunais de superposição devem atentar para o 

critério da transcendência jurídica, de modo que somente as causas relevantes para o sistema 

sejam analisadas, consoante as suas funções nomofilática e uniformizadora. 224 

Em suma, a tese da existência de uma terceira categoria de 

questões – chamadas de mistas – é prestigiada no direito norte-americano e recentemente vem 

conseguindo algum apoio na doutrina brasileira. 225 Não obstante, como se verá 

oportunamente (infra, n. 26), o controle da subsunção do fato à norma aberta é, em todo e 

qualquer caso, imprescindível para a realização adequada e plena das funções institucionais 

dos tribunais de superposição. Antes de passar a essa análise, cumpre porém responder se é 

possível distinguir entre questões de fato e de direito, para efeito de admissibilidade dos 

recursos extraordinário e especial. 

 
 
17 – DISTINÇÃO NEM SEMPRE POSSÍVEL ? 
 

A teoria tridimensional do direito logrou êxito considerável ao 

explicá-lo como um fenômeno cultural, formado a partir da indissociabilidade de três 

elementos: fato, valor e norma. 226 Segundo ela, o aspecto fático consiste na efetividade social 

e histórica do direito; o axiológico resume-se ao direito como valor de justiça; e o normativo 

equivale ao ordenamento jurídico. 227 Esses três elementos são inseparáveis, representando a 

norma a integração de fatos segundo valores ou, por outras palavras, a expressão de valores 

que se concretizam na condicionalidade dos fatos histórico-sociais. 228-229 Ou seja, onde 

                                                 
224 “Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins de cabimento de recurso especial”, 

p. 277-278. 
225 Além de DANILO KNIJNIK (O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal 

de Justiça, passim), cf., p. ex., ARAKEN DE ASSIS, Manual dos recursos, n. 84.2, p. 716; CLARA MOREIRA 

AZZONI, Recurso especial e extraordinário: aspectos gerais e efeitos, n. 4.1.2, p. 152. 
226 Cf., por todos, MIGUEL REALE, Filosofia do direito, esp. n. 92, 93 e 95, p. 198-206. Em Portugal, cf. 

CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto–questão-de-direito ou o problema metodológico da juridicidade, esp. § 
26, p. 897 e 899. 

227 Cf. MIGUEL REALE, Lições preliminares de direito, cap. VI, p. 64-65. 
228 Cf. MIGUEL REALE, Filosofia do direito, n. 195, p. 448; Lições preliminares de direito, cap. XV, 

p. 194-195. 
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houver um fenômeno jurídico, necessariamente haverá um fato subjacente (fato econômico, 

social, físico etc.); um valor que confere significado a esse fato, direcionando a ação humana 

no sentido de atingir ou preservar certo objetivo; e, obviamente, uma norma, que reproduz a 

integração entre o fato e o valor. 230 

Criticando a Teoria Pura do Direito kelseniana, CASTANHEIRA 

NEVES afirma que o Direito não se restringe ao “dever ser”, mas também cuida do “ser”; não é 

uma ciência só de normas, mas também de fatos e valores. 231-232 Isso significa que a 

tridimensionalidade do direito enxerga-o como objeto cultural, porque construído na história 

pela valoração do homem. 233  

Ao se contrapor às idéias positivistas amparadas na rígida 

separação entre fato e norma, o culturalismo jurídico também pode ser visto como um esforço 

para quebrar essa antinomia. Com efeito, ambos se entrelaçam tanto nos próprios enunciados 

normativos quanto na aplicação do direito ao caso concreto, de modo que o fenômeno jurídico 

não existe sem um ou outro; 234 aliás, isso fica ainda mais evidente quando se trata de normas 

abertas, nas quais estão ainda mais interligados os elementos fático, axiológico e normativo. 

                                                                                                                                                         
229 MIGUEL REALE define “o elemento valor como intuição primordial; o elemento norma, como medida 

de concreção do valioso no plano da conduta social; e finalmente, o elemento fato, como condição da conduta, 
base empírica da ligação intersubjetiva, coincidindo a análise histórica com a da realidade jurídica 
fenomenològicamente observada” (Filosofia do direito, n. 194, p. 447). 

230 Cf. MIGUEL REALE, Lições preliminares de direito, cap. VI, p. 65; Filosofia do direito, n. 220, p. 538. 
231 Questão-de-facto–questão-de-direito ou o problema metodológico da juridicidade, § 26, p. 896. Mais 

adiante, o jus-filósofo português afirma que “é a vã procura de uma ciência (teorética) que faz com que o 
pensamento jurídico se esqueça, quando não minimiza (como acontece em KELSEN), a sua verdadeira vocação 
axiológica-normativa” (op. cit., § 26, p. 904, nota de rodapé 90). 

232 Ainda segundo CASTANHEIRA NEVES, o direito pode ser definido como “uma intenção normativa a 
realizar històricamente e em acto” (Questão-de-facto–questão-de-direito ou o problema metodológico da 
juridicidade, § 26, p. 906). E na linha tridimensional, o jus-filósofo português afirma que “o direito só pode 
compreender-se e o seu problema só pode resolver-se como tarefa axiológico-normativa a cumprir numa 
autonomia histórico-prática” (op. cit., § 27, p. 909-910). 

233 JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 50, p. 117-
118. 

234 Segundo JORDI NIEVA FENOLL, “aunque se exigiera la presencia en la sentencia de una 
‘contravención expresa del texto de la ley’, es obvio que no hay magistrado que pueda descubrir dicha 
contravención expresa si no tiene en cuenta los hechos considerados en el asunto” (“La relevancia social de la 
casación: la importancia del ius litigatoris”, p. 108). 
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Contudo, embora no campo filosófico a distinção – em alguns 

casos – realmente se revele muito difícil, há bastantes razões técnico-processuais que 

recomendam a conservação da dicotomia. Portanto, mesmo admitindo que ontologicamente 

existam apenas questões predominantemente de fato ou predominantemente de direito, 235 ou 

ainda que se reconheça que estes conceitos são puramente dogmáticos ou práticos, 236 deve-se 

deixar claro que, ao menos para efeito de admissibilidade dos recursos extraordinário e 

especial, a distinção entre questão de fato e questão de direito é suficiente, útil e efetivamente 

possível. Afinal, conforme leciona o próprio MIGUEL REALE, reconhecer a tridimensionalidade 

do fenômeno jurídico de modo nenhum significa negar a importância da distinção entre 

questão de fato e questão de direito, especialmente para o funcionamento do sistema 

processual, tal como ele se dá atualmente. 237 

 

 

 

 

 
                                                 

235 Cf. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER “Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins 
de cabimento de recurso especial”, p. 254. Ainda segundo a citada processualista, “embora indubitavelmente o 
fenômeno jurídico não ocorra senão diante de fato e de norma, o aspecto problemático desse fenômeno pode 
estar lá ou cá. E então se dirá que a questão é de fato ou de direito” (“Recurso especial e ações de família”, p. 39). 

236 Cf. CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto–questão-de-direito ou o problema metodológico da 
juridicidade, § 1º, p. 37, nota de rodapé 15. Em sentido semelhante, afirmando que a distinção é possível somente 
para fins pedagógicos ou práticos, cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la 
casación, n. 95, p. 384. 

237 “Pode parecer que, tendo sido demonstrada a inexistência de fatos juridicamente puros, visto não ser 
possível determinar juridicamente um fato sem se recorrer às normas de direito que o qualifiquem, pode parecer 
que, assim sendo, não há possibilidade de se distinguir entre questão de fato e questão de direito. A essa 
conclusão negativa chega o ilustre mestre Recaséns Siches, mas pensamos que não lhe assiste razão. Trata-se, 
aliás, de matéria da mais alta relevância, pois, se não houvesse distinção entre questão de direito (direito em tese) 
e questão de fato, ruiria toda a construção relativa ao sistema vigente no Brasil para uniformização da 
jurisprudência, admitindo, por exemplo, julgamento prévio do Tribunal pleno de 2ª instância, quando suas 
Câmaras divergem sobre direito em tese. Da mesma índole é o recurso extraordinário que a Constituição 
assegura também em hipóteses que não envolvem matéria de fato” (Lições preliminares de direito, cap. XVI, p. 
209-210). Em sentido semelhante, LIEBMAN  ensina que “altro è il significato esclusivamente processuale della 
distinzione, e consiste precisamente nel diverso valore che assume nel processo la risoluzione dell’una e dell’altra 
questione, una consistendo nell’accertamento dell’esistenza o inesistenza di quei dati ed elementi della pratica 
realtà che raccolti in una determinata combinazione formano la fattispecie concreta sottoposta al giudice; 
risolvere la questione di diritto vuol dire invece trarre dall’unità profonda del sistema del diritto la volontà 
regolatrice del caso concreto ed affermarla ed imporla in virtù del potere che la legge stessa conferisce al giudice” 
(“Sui poteri del giudice nella questione di diritto ed in quella di fatto”, p. 6-7). Cf. tb. CHIOVENDA, Instituições de 
direito processual civil, v. I, n. 38, p. 176. 
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§ 6º. A DICOTOMIA QUESTÃO DE FATO – QUESTÃO DE DIREITO  
 
 
18 – CONCEITO DE QUESTÃO DE FATO  
 

Dada a pertinência da distinção entre questão de fato e questão 

de direito, impõe-se delimitar os elementos da dicotomia no plano conceitual. Antes, porém, 

deve-se definir o vocábulo questão. Há diferença entre questão e ponto. Este é o fundamento 

ou elemento capaz de influir no julgamento; já a questão é o próprio ponto, quando sobre ele 

recai alguma dúvida. Assim, questão é a razão do pedido ou da defesa, capaz de influir no 

julgamento, trazida por uma das partes e controvertida pela outra, 238 cuja solução torna-se 

fundamento da decisão judicial. 239 Surge a questão, todavia, não só quando a parte 

controverte o fundamento trazido pela outra, mas também quando esse fundamento é colocado 

em dúvida pelo próprio julgador. Daí a definição de CARNELUTTI de questão como “punto 

dubbio, di fatto o di diritto”. 240  

Fato, por sua vez, pode ser definido como o acontecimento ou 

circunstância concreta, determinado no espaço e no tempo, passado e presente, do mundo 

exterior ou da vida psíquica humana – v.g., a vontade, a intenção – que o direito objetivo 

considera pressuposto de um efeito jurídico. 241 Assim, o julgador está diante de uma questão 

de fato se a sua atividade passa-se no plano da verificação das circunstâncias com base nas 

quais seria possível considerar existente o suporte material necessário à aplicação do direito 

discutido no processo. 242 

                                                 
238 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 775, p. 36 e n. 1.118, 

p. 529. 
239 “Le ragioni (della pretesa o della contestazione) diventano questioni (del processo) e queste si 

risolvono in ragioni (della decisione)” (CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale civile, v. I, n. 127, p. 353). 
240 Sistema di diritto processuale civile, v. I, n. 127, p. 353. 
241 Essa definição é de ROSENBERG (Tratado de derecho procesal civil, t. II, § 112, p. 209). Segundo 

JOSÉ AFONSO DA SILVA , encarando os fatos do prisma jurídico, descobrem-se três categorias: “a) fatos jurídicos, 
como dimensão do Direito, integrantes do Direito (condutas jurídicas), porque suportes de valores bilaterais 
atributivos; b) fatos antijurídicos, ofensivos do Direito, porque albergam um sentido contrário ao Direito, ou um 
desvalor (condutas contrárias ao Direito); c) fatos a-jurídicos, indiferentes ao Direito, porque fora do mundo 
jurídico. Sòmente as duas primeiras categorias, em regra, podem formar uma questão de fato, objeto da 
apreciação do juiz” (Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 56, p. 134). 

242 Cf. CHIOVENDA, Instituições de direito processual civil, v. I, n. 38, p. 175-176. 
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Antes de aplicar a norma jurídica de direito material pretendida 

pela parte, o juiz deve fixar os fatos sobre os quais aquela haveria de incidir; deve decidir, v.g., 

se foi emitida ou não uma declaração; se foi escrita ou não uma carta; se é autêntico ou falso 

um documento etc. 243 Todas essas questões são “dúvidas referentes à ocorrência ou 

inocorrência dos fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos alegados por 

uma das partes e impugnados pela outra”, 244 cuja solução em desconformidade com a verdade 

histórica faz surgir um erro de fato. 245 Registre-se, todavia, que questões de fato não são só 

aquelas relacionadas com a reconstituição histórica ou com o correto entendimento de fatos 

passados; além destas, são também aquelas relacionadas com o correto entendimento de 

situações presentes (v.g., o estado ou valor de um bem, a idade de uma pessoa etc.). 246 

Para dirimir as questões de fato, o juiz deve contar com os meios 

probatórios, consistentes em técnicas destinadas à investigação de fatos relevantes para o 

julgamento da causa. Essas técnicas atuam diretamente nas fontes de prova, que são pessoas 

ou coisas das quais o órgão judicial pode extrair informações capazes de lhe determinar a 

convicção a respeito da veracidade de uma alegação fática (ex.: um papel escrito, um veículo 

destruído, uma pessoa doente). 247  

Com os resultados dos meios de prova aplicados, podem surgir 

elementos probatórios que permitam ao juiz tirar conclusões – com relativo grau de segurança 

– sobre os fatos de interesse para o julgamento. 248 Essa atividade intelectual que o juiz 

                                                 
243 Cf. CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, § 87, p. 1.027; Instituições de direito 

processual civil, v. III, n. 414, p. 304. 
244 CÂNDIDO DINAMARCO, “Os efeitos dos recursos”, p. 131-132. 
245 Cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 95, p. 384-

385 e n. 101, p. 393. 
246 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 820, p. 111. 
247 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, I, n. 115, p. 309; II, n. 722, p. 615; 

e III, n. 804, p. 86-87. 
248 “A tarefa do juiz é justamente apresentar o quadro pronto, com a ‘descoberta’ da adequação das 

peças, especialmente a partir dos meios probatórios. A falta de provas, porém, não constitui impedimento para a 
concretização desse trabalho; nos casos em que os elementos probatórios não permitam a reconstituição dos 
acontecimentos históricos, o legislador prevê regras que suprem essas lacunas, como, dentre outras, a que 
distribui os ônus da prova (art. 333, CPC). Assim, a recomposição da narrativa histórica é permitida ao juiz, quer 
haja provas suficientes, quer não haja” (RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação 
rescisória, p. 238). 
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desenvolve para resolver uma questão de fato é o que se chama de exame da prova; já o 

reexame da prova nada mais é do que “outro exame, agora feito por um tribunal em grau de 

recurso”. 249 Trata-se da revisão dos elementos probatórios existentes no processo para 

concordar ou divergir do entendimento do órgão a quo a respeito da ocorrência ou 

inocorrência de determinada circunstância fática. 250 Esta tarefa, como se verá (infra, n. 24), é 

vedada em sede de recurso extraordinário e especial, 251 inclusive se o recurso superar o juízo 

de admissibilidade. É que, em regra, não pode o tribunal de superposição considerar provado 

algum fato que o acórdão recorrido deu como não provado, nem considerar não provado 

algum fato que o acórdão recorrido deu como provado. 252 

Após essa breve digressão, encerra-se o presente tópico com um 

conceito que sintetiza todas as observações nele feitas: questão de fato é a dúvida que versa 

sobre a reconstituição histórica de acontecimentos ou sobre o correto entendimento de 

circunstâncias passadas ou presentes, cuja solução é relevante para o julgamento da causa. 253 

 
 
 
 

                                                 
249 CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 820, p. 111. 
250 Cf. EDUARDO HENRIQUE YOSHIKAWA, “Distinção entre questão de fato e questão de direito: reexame 

e valoração da prova no recurso especial”, p. 35. 
251 “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (279 do STF); “A pretensão de 

simples reexame de prova não enseja recurso especial” (7 do STJ). 
252 Cf. BARBOSA MOREIRA, “Alegação de compensação rejeitada no despacho saneador. Documento 

junto sem audiência da outra parte. Pedido de exibição de documento em poder de pessoa jurídica sediada no 
estrangeiro. Questão de qualificação jurídica: possibilidade de reexame mediante recurso extraordinário”, p. 234. 
Ressalva-se a hipótese de correção de vício de atividade na qual, ao invés de anular a decisão impugnada e 
devolver os autos para a instância de origem, o tribunal de superposição decide excepcionalmente julgar a causa 
desde logo. Neste caso, é óbvio que os pontos de fato diretamente ligados ao error in procedendo podem receber 
outra conclusão na instância de superposição. 

253 Segundo COMPARATO, “a única questão realmente de fato, na estrutura do juízo jurídico, é a de se 
saber se e como os fatos aconteceram”, porque “tanto a interpretação da hipótese fática prevista na norma, quanto 
o enlace desta com os fatos acontecidos, não podem ser tomados, em hipótese alguma, como questão de fato” 
(“Reflexões sobre a dissolução judicial de sociedade anônima por impossibilidade de preenchimento do fim 
social”, p. 68). Na doutrina estrangeira, CLARENCE MORRIS diz que conclusões fáticas “são, por definição, 
descritivas do que ocorreu” (“Law and fact”, p. 1.331). HENRI MONAGHAN, por sua vez, define questão de fato 
como aquela que um leigo poderia solucionar, pois diz respeito, p. ex., ao “quem, quando, o que e onde” 
(“Constitutional fact review”, p. 235). Para uma crítica ao conceito de MONAGHAN, cf. GEORGE C. CHRISTIE, 
“Judicial review of findings of fact”, p. 21-31. 
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19 – CONCEITO DE QUESTÃO DE DIREITO  
 

Dirimidas as questões de fato, fixa-se o suporte fático que servirá 

para a aplicação do direito objetivo; todavia, também no plano jurídico podem surgir dúvidas 

em torno de pontos influentes no julgamento da causa. São as questões de direito, definidas 

por CÂNDIDO DINAMARCO como as “dúvidas relacionadas com a determinação das normas 

jurídicas a serem impostas no julgamento ou com o preciso significado de cada uma delas”. 254 

Enquanto a questão de fato só pode ser relativa ao mérito da 

demanda (questão de fundo), a questão de direito pode ser de fundo ou de forma. Com isso, já 

se estabelece a seguinte conclusão: toda questão relacionada com a atividade dos sujeitos no 

processo é exclusivamente jurídica (questão de forma ou de trâmite). 255 Quanto às questões 

materiais ou de fundo, se a dúvida estiver ligada à reconstituição histórica de acontecimentos 

ou ao correto entendimento de situações passadas ou presentes, a questão é de fato. Caso, no 

entanto, o ponto duvidoso disser respeito à especificação ou à interpretação da norma jurídica 

que deve regular a base fática acertada, a questão é de direito. 

Por fim, um conselho de MIGUEL REALE: tendo eventualmente o 

tribunal de superposição dificuldade para discernir, no caso concreto, se a questão realmente é 

de direito, o recurso excepcional deve ser admitido, pois a hesitação na distinção é sinal de que 

há algo a ser esclarecido em tese. 256 

 

                                                 
254 CÂNDIDO DINAMARCO, “Os efeitos dos recursos”, p. 131-132. Segundo TERESA ARRUDA ALVIM 

WAMBIER, uma questão é predominantemente de direito “se o foco de atenção do raciocínio do juiz estiver 
situado em como deve ser entendido o texto normativo, já que estariam ‘resolvidos’ os aspectos fáticos” 
(“Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins de cabimento de recurso especial”, p. 255). 

255 Cf. CARNELUTTI, Instituciones del proceso civil, v. I, n. 13, p. 37; JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do 
recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 53, p. 127 e n. 56, p. 134-135. 

256 Nas palavras do jus-filósofo do Largo São Francisco: “é sempre possível distinguir a questão de 
direito, a qual pode ser posta com abstração do fato, cuja estrutura não se discute; ou então para saber, em tese, 
quais os requisitos que deve reunir um fato para ter ou não a qualificação pretendida pelas partes. É claro que 
muitas vezes não é fácil, podendo mesmo ser extremamente difícil, extremar uma questão da outra. Em casos 
excepcionais, quando as questões de fato e de direito se acham estreita e essencialmente vinculadas, a tal ponto 
de uma exigir a outra, é sinal que existe algo a ser esclarecido em tese, sendo aconselhável o julgamento prévio 
do Tribunal, ou a admissão do recurso especial ou extraordinário” (Lições preliminares de direito, cap. XVI, p. 
211). 
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20 – CONTINUAÇÃO : QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E FEDERAIS INFRACONSTITUCI ONAIS 
 

Tendo em vista que são Tribunais da União, compete ao 

Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, no sistema federativo brasileiro, 

somente a revisão do direito nacional (direito decorrente de fontes federais, de aplicação em 

todo o território brasileiro), ficando excluído o exame do direito local (municipal, estadual e 

distrital). 257 Assim, nem toda quaestio iuris abre as portas da instância de superposição. Para 

tanto, é preciso haver uma questão constitucional ou uma questão federal infraconstitucional, 

conforme se trate de recurso extraordinário ou de recurso especial, respectivamente. 258 Sobre 

o tema, o Supremo Tribunal Federal editou o seguinte enunciado: “por ofensa a direito local 

não cabe recurso extraordinário” (Súmula 280 do STF). 259 Essa orientação, como era de se 

esperar, foi fielmente seguida pelo Superior Tribunal de Justiça, que a aplica ao recurso 

especial. 260 Além disso, para viabilizar o acesso ao tribunal de superposição, exige-se ainda 

que a questão constitucional esteja prequestionada e se revista de repercussão geral; 261 já para 

a questão federal infraconstitucional basta o prequestionamento. 

 

                                                 
257 Cf. CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, Teoria Geral do Processo, n. 98, p. 178-179.  
258 Cf. JOSÉ M IGUEL GARCIA MEDINA, O prequestionamento nos recursos extraordinário e especial, 

n. 2.4.3.4, p. 142. 
259 “Esta Súmula do Supremo Tribunal Federal, editada ainda na vigência da Constituição de 1946, nada 

mais fez do que enunciar o que resultava do próprio texto constitucional” (NELSON LUIZ PINTO, Recurso especial 
para o STJ, cap. VII, p. 176). 

260 “É norma de direito local a que se aplica exclusivamente ao Distrito Federal; a controvérsia nela 
fundada não enseja recurso especial (STJ-1ª T., Ag 7.262-DF-AgRg, rel. Min. Garcia Vieira, j. 20.2.91, negaram 
provimento, v.u., DJU 1.4.91, p. 3.417; STJ-6ª T., REsp 28.589-0-DF, rel. Min. José Cândido, j. 15.3.93, não 
conheceram, v.u., DJU 28.6.93, p. 12.902). O fato de a lei estadual dizer que se aplica supletivamente a federal 
não abre ensejo ao recurso especial (RSTJ 73/389). ‘Não cabe recurso especial, se a referência ao direito federal 
afluiu, no curso do julgamento, como simples reforço de argumento, na interpretação de lei estadual’ (STJ-1ª T., 
REsp 6.318-RJ, rel. Min. Gomes de Barros, j. 5.8.92, não conheceram, v.u., DJU 14.9.92, p. 14.937). No mesmo 
sentido: RSTJ 112/78. ‘Não se conhece do recurso especial quando se alega violação a lei federal, mas que esse 
exame passa, necessariamente, pela apreciação de lei local’ (STJ-1ª T., REsp 46.603-2-SP, rel. Min. Cesar Rocha, 
j. 1.6.94, não conheceram, v.u., DJU 27.6.94, p. 16.918). No mesmo sentido: RSTJ 90/57. ‘Não se conhece de 
recurso especial quando a relação jurídica posta em julgamento é regida por lei do Distrito Federal. Esta é lei 
local. Ainda que o Distrito Federal se valha de lei federal. Nesse caso, passa a ser lei local. Diga-se o mesmo da 
lei federal de efeito local’ (STJ-6ª T., REsp 61.942-4-DF, rel. Min. Vicente Cernicchiaro, j. 24.4.95, não 
conheceram, v.u., DJU 19.6.95, p. 18.765)” [NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação 
processual em vigor, 41ª ed., nota 3 ao art. 255 do RISTJ – “Súmula 280 do STF (Direito local)”, p. 2.052]. 

261 Em razão disso, “pode-se dizer que a questão constitucional hábil a ensejar o conhecimento do 
recurso extraordinário é qualificada” (JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, Prequestionamento e repercussão geral: e 
outras questões relativas aos recursos especial e extraordinário, n. 3.2.4.2, p. 203). 
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§ 7º. RAZÕES DA VEDAÇÃO AO REEXAME DOS FATOS NOS RECURSOS DE DIREITO ESTRITO  
 
 
21 –  A MAIOR PERNICIOSIDADE DO ERRO DE DIREITO  
 

Diz-se que o erro de direito é mais pernicioso do que o erro de 

fato, porque, enquanto este fica normalmente circunscrito à causa em que ele se dá, 262 o error 

iuris tende a se repetir em casos análogos, por força de um efeito paradigmático ou 

multiplicador. 263 Um exemplo pode servir para esclarecer a afirmação. Se o tribunal local erra 

na apreciação do fato, concluindo que o autor não tem direito a receber a quantia que alega ter 

emprestado ao réu, porque – no seu entendimento – não restou comprovada a existência do 

contrato de mútuo, é evidente que a parte sofre uma injustiça. Contudo, nada impede que o 

mesmo órgão judicial, em casos semelhantes, evite tal equívoco, pois este geralmente decorre 

de um simples descuido no exame do conjunto fático-probatório. Por outro lado, se o tribunal 

local decide, v.g., que a existência de contrato de mútuo, independentemente do valor 

envolvido, não pode ser provada por meio de testemunhas, é grande a possibilidade de que 

esta interpretação equivocada do ordenamento jurídico 264 seja aplicada em outros casos, 

provocando injustiça a vários jurisdicionados. 265 

Justamente para evitar a proliferação de interpretações incorretas 

do ordenamento jurídico nacional, o Estado e a sociedade têm grande interesse na correção do 

erro de direito. Compreende-se, portanto, que o maior interesse público e social pelo error 

                                                 
262 Nas palavras de CALAMANDREI , a resolução dada a uma questão de fato “non contiene mai una 

affermazione generale, la cui efficacia sia idonea ad essere estesa ad altri rapporti che con quello deciso abbiano 
comune qualche carattere” (La cassazione civile, vol. II, n. 38, p. 85). 

263 Já dizia CARNELUTTI que quando o juiz erra “nella ricostruzione del fatto è poco probabile per non 
dire impossibile che le sue conseguenze eccedano l’ambito della lite; quando invece il giudice sbaglia 
nell’interpretare la fattispecie, poiché il suo giudizio su questo tema può essere preso a guida per la decisione di 
casi analoghi, il pericolo è certamente più grave” (Diritto e processo, n. 152, p. 242). No mesmo sentido, cf. 
ALFREDO BUZAID , “Nova conceituação do recurso extraordinário na Constituição do Brasil”, p. 183; JUAN 

CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 95, p. 385. 
264 Especificamente sobre esse exemplo, v., infra, tópico n. 37. 
265 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 38, p. 84-85; EDUARDO HENRIQUE YOSHIKAWA, 

“Distinção entre questão de fato e questão de direito: reexame e valoração da prova no recurso especial”, p. 30. 



     74 
 

iuris consubstancia razão relevante pela qual se admite recurso para a instância de 

superposição apenas nesta hipótese, e não na de erro de fato. 266 

 
 
22 – AS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS DOS RECURSOS DE DIREITO ESTRITO E A VEDAÇÃO AO 

REEXAME DOS FATOS 
 

A criação do recurso extraordinário, no século XIX, decorreu da 

necessidade de controlar a aplicação do direito nacional e de uniformizar a jurisprudência dos 

tribunais locais em toda a Federação brasileira. Como não influenciava de maneira direta a 

realização das funções para as quais foi instituído tal recurso – notadamente a nomofilática e a 

uniformizadora –, o erro cometido exclusivamente na resolução de uma questão de fato não 

foi incluído como hipótese de interposição do recurso extraordinário. 

A não-interferência nas finalidades nomofilática e 

uniformizadora, assim como o próprio efeito daí decorrente (menor perniciosidade à 

coletividade), explica a exclusão do error facti in iudicando do rol de matérias controláveis 

em sede de recurso de direito estrito. A justificativa dogmática, todavia, é até mais simples: o 

cabimento dos recursos extraordinário e especial é limitado, respectivamente, às questões 

constitucionais e federais infraconstitucionais, porque a Constituição Federal assim determina 

(arts. 102, inc. III, a-d, e 105, inc. III, a-c). 267 

Mas se, por um lado, os escopos institucionais dos recursos de 

direito estrito e o próprio texto constitucional restringem o cabimento de tais recursos à 

matéria jurídica, por outro, eles também impõem o rejulgamento da causa, após a superação 

do prévio juízo de admissibilidade, inclusive obviamente com exame de matéria fática. 

Explica-se. 

                                                 
266 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, esp. n. 63-64, p. 131-135; EDUARDO HENRIQUE 

YOSHIKAWA, “Distinção entre questão de fato e questão de direito: reexame e valoração da prova no recurso 
especial”, p. 30. 

267 “El problema sobre los límites o las materias que deben tener acceso a casación son, evidentemente, 
de política legislativa” (SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho en la casación civil, p. 177). 
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É que ao determinar o julgamento da causa subjacente aos 

recursos extraordinário e especial admitidos (arts. 102, inc. III, e 105, inc. III, 

respectivamente), a Constituição confere ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal 

de Justiça natureza de cortes de revisão. Uma das consequências dessa importante 

característica é a seguinte: inobstante as funções nomofilática e uniformizadora predominarem 

no juízo de admissibilidade recursal, superado este juízo, o tribunal deve voltar a sua atenção 

também para a administração da justiça no caso concreto, que é outro fundamental escopo 

dos recursos extraordinário e especial. Nesta etapa de rejulgamento da causa, o tribunal de 

superposição pode até examinar – o que é diferente de reexaminar – 268 questão de fato ainda 

não decidida, desde que respeite alguns limites, conforme será visto nos tópicos subsequentes 

(infra, n. 23 e esp. n. 24). 269 

 

                                                 
268 “Tanto quanto sutil, a diferença é relevante” (BERNARDO PIMENTEL, Introdução aos recursos cíveis e 

à ação rescisória, n. 16.12, p. 440). Cf. tb. op. cit., n. 17.11, p. 473.  
269 Para JORDI NIEVA FENOLL, a corrente minoritária que defende a exclusão do exame de questões de 

fato do âmbito dos recursos de direito estrito baseia-se em uma falsa premissa histórica. Em suas palavras, “ello 
no fue sino una tergiversación inaceptable de la ley francesa institutiva de la casación de 1790. Una frase del art. 
3 de dicha ley disponía que ‘bajo ningún concepto y en ningún caso, el tribunal podrá conocer del fondo de los 
asuntos’. Desde luego, leyendo esa frase es fácil manipular el redactado y decir que el tribunal de casación no 
puede encargarse de los hechos del proceso. Pero ello es absolutamente erróneo. Si se sigue leyendo exactamente 
el mismo párrafo donde se dice esa famosa frase, se encontrará que la ley inmediatamente después, sin solución 
de continuidad, seguía diciendo: ‘tras haber anulado el procedimiento o casado la sentencia, el tribunal reenviará 
el fondo de los asuntos a los tribunales que deberán conocer del mismo, según lo que se dispondrá después’ (...). 
Por tanto, lo que quiso decir originariamente la fuente francesa es que el tribunal de casación descubriera la 
contravención del ordenamiento, pero que no resolviera el fondo del asunto, ni en el hecho ni, y esto es lo 
importante, en el derecho” (“La relevancia social de la casación: la importancia del ius litigatoris”, p. 109). 
Considerando a explicação do professor da Universidade de Barcelona, fica ainda mais fácil entender que as 
atuais cortes de revisão podem examinar questões de fato para julgar a causa subjacente ao recurso admitido. 
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CAP. IV – CORRETO 

DIMENSIONAMENTO DA VEDAÇÃO AO 

REEXAME DOS FATOS NOS RECURSOS 

EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL  
 
 

§ 8º. O JULGAMENTO DA CAUSA PELOS TRIBUNAIS DE SUPERPOSIÇÃO   

E A VEDAÇÃO AO REEXAME DOS FATOS  
 
 
23 – PREMISSAS E CONTROVÉRSIAS 
 

Há basicamente dois modelos, diferenciados pela função, de 

cortes de superposição no mundo: as que cassam e substituem (chamadas de cortes de revisão) 

e as que cassam sem substituir (daí, meras cortes de cassação). As primeiras enunciam a tese 

jurídica correta e, no julgamento da causa, aplicam-na elas próprias ao caso concreto. As 

cortes de cassação, por sua vez, após fixarem a solução jurídica a prevalecer no caso, 

devolvem os autos à instância de origem, ou os remetem a outro órgão judiciário de mesma 

hierarquia que a sua, para que a tese fixada seja aplicada concretamente. 270  

No Brasil, a Constituição Federal determina a natureza de corte 

de revisão do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que 

prevê o julgamento da causa, em recurso extraordinário (art. 102, inc. III) e especial (art. 105, 

inc. III). 271 Por isso, em regra, se o tribunal de superposição conhece e dá provimento a um 

recurso, ele (a) anula a decisão impugnada e remete o caso para a instância de origem, se 

verifica error in procedendo; ou (b) julga a causa, substituindo o acórdão recorrido (CPC, art. 

512), se corrige error in iudicando. 

Consideradas essas premissas, das quais parece não haver 

discordância na doutrina, passa-se à exposição de duas questões controvertidas. A primeira 
                                                 

270 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, “A função das Cortes supremas na América Latina”, p. 784. 
271 Com efeito, todas as Constituições do Brasil, desde 1934, conferiram ao Supremo Tribunal Federal 

competência para julgar a causa subjacente ao recurso extraordinário. Aliás, já a Lei n. 221, de 20 de novembro 
de 1894, tinha dispositivo de semelhante teor (art. 24) (cf. JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no 
direito processual brasileiro, n. 166, p. 384). 
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concerne ao julgamento integral da causa pelos tribunais de superposição após a correção de 

vício de atividade. Existem precedentes em que, por analogia com o § 3º do art. 515 do 

Código de Processo Civil, 272 julgou-se a causa desde logo mesmo em se tratando de recurso 

impugnando error in procedendo. 273 

Em tese, é possível a aplicação do art. 515, § 3º, em sede de 

recursos extraordinário e especial, 274 pois, apesar de estar situado no capítulo que trata da 

apelação (CPC, arts. 513 ss.), tal dispositivo “não faz referência explícita a essa modalidade 

recursal nem manda que a nova técnica se restrinja a ela. Além disso, a própria regra de 

devolução limitada aos termos do pedido recursal (art. 515, caput) é em si mesma dotada de 

uma eficácia bastante ampla, aplicando-se a todos os recursos e não só à apelação”. 275 Na 

prática, porém, a aplicação do dispositivo em comento na instância de superposição é quase 

inviável, porque pressupõe sentenças terminativas proferidas pelas instâncias locais, de modo 

                                                 
272 “Art. 515 (...) § 3º Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal 

pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver em condições de 
imediato julgamento”. CÂNDIDO DINAMARCO leciona que o tribunal, ao reformar sentença terminativa, deve 
julgar o mérito sempre que a instrução esteja completa e a causa madura para esse julgamento (“Os efeitos dos 
recursos”, p. 131). 

273 A título ilustrativo: “Uma vez conhecido o recurso, passa-se à aplicação do direito à espécie, nos 
termos do art. 257, RISTJ e também em observância à regra do § 3º do art. 515, CPC, que procura dar efetividade 
à prestação jurisdicional, sem deixar de atentar para o devido processo legal” (STJ, 4ª Turma, REsp 469.921, rel. 
Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 6.5.03, deram provimento parcial, v.u., DJ 26.5.03). No mesmo sentido: STJ, 
1ª Turma, REsp 761.379, rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 16.8.05, deram provimento, v.u., DJ 12.9.05; STJ-3ª Turma, 
REsp 337.094, rel. Min. GOMES DE BARROS, j. 29.11.05, deram provimento, v.u., DJ 19.12.05. Em sentido 
contrário, negando a aplicação por analogia do art. 515, § 3º, em sede de recurso especial, especialmente devido à 
ausência do prequestionamento: STJ, 2ª Turma, REsp 524.889-EDcl, rel. Min. ELIANA CALMON , j. 6.4.06, 
rejeitaram os embargos, v.u., DJ 22.5.06; STJ, 1ª Turma, REsp 988.034-AgRg, rel. p/ acórdão Min. LUIZ FUX, j. 
22.4.08, deram provimento parcial, um voto vencido, DJ 8.10.08. 

274 Mas “no recurso especial e no extraordinário é mais problemática a operacionalização da técnica 
permitida por esse parágrafo, dada sua sujeição a pressupostos de admissibilidade muito precisos e conseqüente 
estreiteza da devolução possível. Mesmo assim, quando satisfeitos aqueles requisitos e os do próprio § 3º do 
art. 515 do Código de Processo Civil, não deixa de ser razoável que também o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça pratiquem o que ele preconiza, sem prejuízo às partes e para e efetividade de uma 
Justiça mais rápida, ou menos morosa do que é” (CÂNDIDO DINAMARCO, “O efeito devolutivo da apelação e de 
outros recursos”, p. 183). Também defendendo a possibilidade de aplicação do art. 515, § 3º, em sede de recursos 
extraordinário e especial, cf. FERNÃO BORBA FRANCO, “Vicissitudes do duplo grau de jurisdição: o art. 515, § 3º, 
do CPC”, p. 704-706. Já LUIS GUILHERME BONDIOLI invoca analogicamente este dispositivo para defender o 
pronto julgamento da causa pelo tribunal de superposição, desde que tenha sido reconhecida alguma violação de 
disposição constitucional ou legal, ainda que o tribunal local tenha se mantido omisso diante dos embargos 
declaratórios prequestionadores (Embargos de declaração, n. 52, p. 268-272). 

275 CÂNDIDO DINAMARCO, “O efeito devolutivo da apelação e de outros recursos”, p. 182. 
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que dificilmente, nessas condições, exaure-se a fase instrutória e esclarece-se suficientemente 

a matéria fática. 

Em suma, os precedentes mencionados aplicaram por analogia 

tal dispositivo, porque não cuidam de “casos de extinção do processo sem julgamento do 

mérito (art. 267)”, conforme dispõe a primeira parte do art. 515, § 3º. Entretanto, em todos 

eles, era inclusive prescindível a invocação do dispositivo em comento, porque poder-se-ia 

chegar efetivamente à idêntica solução, com fundamento na Súmula 456 do Supremo Tribunal 

Federal 276 e no art. 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 277 Não 

obstante isso, o julgamento direto da causa, seja em reforma de sentença civil terminativa, 278 

seja na correção de outro vício de atividade não vinculado à sentença terminativa, 279 depende 

da observância de alguns limites ínsitos à instância de superposição, principalmente no que 

tange à vedação ao reexame dos fatos. 

A segunda controvérsia diz respeito à correção de error in 

iudicando pelos tribunais de superposição. Como já dito, na correção desse tipo de erro, o 

tribunal julga a causa, substituindo a decisão recorrida. Todavia, a despeito de não serem 

meras cortes de cassação, os tribunais de superposição brasileiros, no julgamento dos recursos 

extraordinário e especial, mesmo nas hipóteses de vício de juízo, não raramente remetem os 

autos ao tribunal local para que este aprecie a matéria fática, com base na tese jurídica fixada. 

Coloca-se, então, a dúvida quanto ao acerto desse procedimento. Também aqui a solução 

passa pela conciliação de duas características inerentes aos recursos extraordinário e especial: 

                                                 
276 Súmula 456 do STF: “O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a 

causa, aplicando o direito à espécie”. No mesmo sentido, a antiga redação do art. 324 do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal dispunha que “no julgamento do recurso extraordinário, verificar-se-á, 
preliminarmente, se o recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma ou o Plenário não 
conhecerá do mesmo; se pela afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie”. Com a modificação 
implementada pela Em. Reg. 21, de 30.4.07, esta regra deixou de constar expressamente no RISTF. Apesar disso, 
nada se alterou na prática da corte, tendo em vista que é a Constituição Federal que lhe autoriza julgar a causa, 
razão pela qual subsiste com todo o vigor a Súmula 456 do STF. 

277 Regimento Interno do STJ, 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”. 

278 Aí sim aplicando o art. 515, § 3º. 
279 Conforme autorizam, em tese, a Súmula 456 do STF e o art. 257 do Regimento Interno do STJ. 
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o rejulgamento da causa (Súmula 456 do STF e RISTJ 257) e a vedação do reexame de fatos 

(Súmulas 279 do STF e 7 do STJ). 

 
 
24 – HARMONIZAÇÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA (SÚMULA 456 DO STF E RISTJ 257) COM 

A VEDAÇÃO AO REEXAME DOS FATOS  
 

É bastante controverso o sentido exato da Súmula 456. 280-281 A 

leitura dos precedentes que lhe deram origem revela entendimento amplo quanto ao 

julgamento da causa pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que, conhecido o recurso, 

poder-se-ia inclusive reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos. 282 Embora tenha 

perdido certo prestígio, principalmente com o argumento da indevida supressão de 

instância, 283 a interpretação segundo a qual, na etapa de julgamento da causa, o tribunal de 

superposição poderia rever fatos e provas, sem contar com nenhum limite, ainda conta com 

apoio de parte da doutrina. 284 No outro extremo, há entendimento no sentido de que o óbice 

                                                 
280 A Súmula 456 foi aprovada em 1º de outubro de 1964, ainda sob a égide da Constituição de 1946, 

cujo art. 101, inc. III, dispunha competir ao Supremo Tribunal Federal “julgar em recurso extraordinário as 
causas decididas em única ou última instância por outros Tribunais ou Juízes”. 

281 Cf. JOSÉ DA SILVA PACHECO, “Julgamento da causa, pelo STF, após o conhecimento do recurso 
extraordinário”, p. 250-256. 

282 Cf., por exemplo, STF, Pleno, RE 56.323, rel. Min. VICTOR NUNES, j. 1º.10.64, deram provimento 
parcial, v.u., DJ 5.11.64 (com menção a alguns precedentes). 

283 STF, 2ª Turma, RE 67.284, rel. Min. THOMPSON FLORES, j. 29.9.69, deram provimento parcial, v.u., 
DJ 27.2.70. Neste acórdão, ficou vencido quanto à preliminar o Min. ELOY DA ROCHA, para quem “no momento 
em que o Supremo Tribunal conhece, em grau de recurso extraordinário, do mérito, passa a examinar os fatos”. 

284 NELSON NERY JR, por exemplo, entende que “no que respeita a essa separação e dicotomia de 
julgamentos, os recursos excepcionais funcionam de forma idêntica à ação rescisória (CPC 485), para a qual 
existe o iudicium rescindens e o iudicium rescissorium, para significar o juízo de anulação da decisão 
rescindenda e, uma vez anulada, o rejulgamento da lide” [“Questões de ordem pública e o julgamento do mérito 
dos recursos extraordinário e especial: anotações sobre a aplicação do direito à espécie (STF 456 e RISTJ 257)”, 
p. 967]. Assim, “para que possa proferir adequada e corretamente o juízo de revisão, o tribunal superior deverá 
ingressar livremente no exame da prova constante dos autos, funcionando como verdadeiro tribunal de apelação, 
podendo, inclusive, corrigir injustiça” (op. cit., p. 968). Portanto, “‘julgará a causa’, expressão constante do STF 
456, significa proferir juízo de revisão. Antes de cassar a decisão recorrida, a causa continua julgada pelo juízo 
ou tribunal a quo. Uma vez cassada a decisão recorrida, a causa fica sem solução porque a decisão inferior que a 
julgara desapareceu. É preciso, portanto, que o STF rejulgue não apenas a matéria impugnada, mas toda a causa, 
o que implica a necessidade de ampla apreciação e revisão de provas” (op. cit., p. 973). Em suma, para NELSON 

NERY JR., o exame de prova “não pode ser objeto do juízo de cassação dos recursos excepcionais. O juízo de 
cassação é o juízo de censura que sofre a decisão ou acórdão impugnado quando, por exemplo, negar vigência a 
dispositivo constitucional ou de lei federal. O provimento do RE ou REsp, no que tange a esse juízo de cassação, 
implica a rescisão da decisão inconstitucional ou ilegal. No entanto, esses recursos têm, também, o juízo de 
revisão, que se constitui no segundo momento do julgamento do RE e do REsp, ou seja, na conseqüência do 
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sumular ao exame dos fatos incluiria não só o juízo de admissibilidade, 285 mas também a 

etapa de rejulgamento da causa pelo tribunal de superposição. Conforme essa posição, 

somente os fatos decididos no acórdão recorrido é que poderiam ser levados em consideração 

no momento do tribunal julgar o feito. 286 

Entretanto, na realidade, o que a vedação sumular revela é a 

necessidade de o recurso impugnar a solução de alguma quaestio iuris; ou seja, não é 

admissível recurso de direito estrito cujo objeto seja simples questão de fato. Tanto é assim 

que os enunciados sumulares empregam expressões verbais (“caber”, “ensejar” e “dar lugar 

a”) 287 que remetem à idéia de cabimento ou admissibilidade recursal. Além disso, empregam 

o adjetivo simples, qualificando a questão de fato que não pode ser objeto do recurso, para 

abrir as portas da via excepcional ao recorrente que não pretender apenas o exame de 

prova. 288 

                                                                                                                                                         
provimento dos recursos excepcionais. Provido o recurso com a cassação da decisão ou acórdão, é necessário que 
o STF ou STJ passem a julgar a lide em toda a sua inteireza (...). O reexame de provas, portanto, não é viável no 
juízo de cassação dos RE e REsp, mas é absolutamente normal e corriqueiro no juízo de revisão” (Teoria Geral 
dos Recursos, n. 3.5.1.5, p. 442). Em sentido semelhante, é a lição de JUAN CARLOS HITTERS, segundo a qual, em 
sistemas que não preveem o reenvio, a incursão no material fático está vedada apenas no iudicium rescindens, 
não no iudicium rescissorium (Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 103, p. 397). 

285 “As diretrizes no sentido de os tribunais superiores não poderem conhecer provas não diz respeito só 
ao juízo de admissibilidade. Pura e simplesmente porque esta é a regra geral para o juízo de admissibilidade de 
todo e qualquer recurso. Em caso algum se reexaminam provas para verificar se o recurso é admissível” (TERESA 

ARRUDA ALVIM WAMBIER, Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, n. 12.4, p. 383). 
286 Cf., dentre outros, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Recurso especial, recurso extraordinário e 

ação rescisória, n. 12.4, p. 383, 385 e 388 e n. 12.5.2, p. 404, 405 (nota de rodapé 334) e 406; CLARA MOREIRA 

AZZONI, Recurso especial e extraordinário: aspectos gerais e efeitos, n. 4.1.8, p. 171-176; JOSÉ MIGUEL GARCIA 

MEDINA, Prequestionamento e repercussão geral: e outras questões relativas aos recursos especial e 
extraordinário, n. 2.4.2-2.4.4, p. 99-105. No entanto, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER chega a afirmar que “a 
visão restritiva que temos a respeito do espaço que podem ter os Tribunais Superiores para rejulgar a causa é em 
parte fruto de mero juízo de constatação. Cada vez mais os Tribunais Superiores se têm cingido aos elementos 
constantes da decisão para identificar o vício e corrigi-lo. Por isso, não há propriamente discordância de nossa 
parte em relação à opinião daqueles que entendem que os Tribunais Superiores podem realmente rejulgar a causa, 
sem contar com limites como, por exemplo, os da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça ou da Súmula 279 do 
Supremo Tribunal Federal, não podendo reexaminar matéria fática. Pensamos, isto sim, que talvez fosse esta 
realmente a solução ideal” (op. cit., n. 12.4, p. 386). 

287 “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (279 do STF); “Simples 
interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” (454 do STF)”; “A simples 
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial (5 do STJ)”; “A pretensão de simples reexame de 
prova não enseja recurso especial” (7 do STJ). 

288 Cf. RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, Recurso extraordinário e recurso especial, cap. V, p. 163-
164. 
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Com efeito, superado o prévio juízo de admissibilidade, o 

tribunal de superposição deve julgar a causa com base em todos os elementos de prova 

constantes nos autos, ainda que não mencionados no acórdão recorrido, desde que respeite 

dois limites. 289 O primeiro consiste na garantia do direito à prova, assegurado 

constitucionalmente pela cláusula do devido processo legal, 290 de modo que se o julgamento 

integral da causa, após a fixação da tese jurídica correta, depender de prova ainda não 

produzida, o tribunal de superposição deve devolver os autos para que o juízo de 

primeira instância, ou o tribunal de origem, complete a instrução probatória e profira nova 

decisão. 291-292 O segundo limite são os pontos de fato já decididos pelo tribunal local, porque 

este é soberano quanto à matéria fática decidida no acórdão – é vedado o reexame, não o 

exame. 293-294 Aliás, tais fatos já foram aceitos como verdadeiros pelo tribunal de superposição 

                                                 
289 Por isso, a solução aqui proposta não está inteiramente de acordo com o entendimento defendido por 

NELSON NERY JR (v., supra, nota de rodapé 284). 
290 Constituição Federal “Art. 5º (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente”. 

291 É comum essa hipótese principalmente nos casos em que o tribunal de superposição dá provimento 
ao recurso para afastar prejudicial de mérito que havia sido acolhida tanto pela sentença de primeiro grau quanto 
pelo acórdão impugnado. Por exemplo, o STJ, ao contrário das instâncias inferiores, entende que a segurada-
recorrente não agravou “intencionalmente o risco” (CC, art. 768), motivo pelo qual a indenização securitária era 
sim devida. Fixada essa tese jurídica, o STJ teve que remeter os autos ao juízo de primeiro grau para que fossem 
dimensionados os danos, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (STJ, 4ª Turma, REsp 
556.564-EDcl, rel. Min. ALDIR PASSARINHO JR., j. 28.3.06, acolheram parcialmente os embargos, v.u., DJ 
22.5.06). 

292 Apesar da valorização dos poderes instrutórios do juiz (CPC, art. 130), a produção de prova pode, 
eventualmente, encontrar o obstáculo da preclusão, conforme anotam NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI: “‘Ante a 
ausência de provas, o juiz não pode determinar, de ofício e a qualquer tempo, a produção de prova que deveria 
integrar a petição inicial’ (STJ-1ª T., REsp 703.178, rel. p. o ac. Min. Francisco Falcão, j. 5.4.05, negaram 
provimento, v.u., DJU 1.7.05, p. 421). Também não se justifica que o juiz determine, de ofício, a realização de 
perícia, a qual ‘não se realizou por inércia da parte no pagamento dos honorários do perito’ (STJ-1ª T., REsp 
471.857-ES, rel. Min. Gomes de Barros, j. 21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 17.11.03, p. 207)” (Código 
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 2a ao art. 130, p. 273). Em sentido semelhante, 
cf. CÂNDIDO DINAMARCO, “Segunda perícia e direito à prova”, p. 464-465. 

293 “Ultrapassado o juízo de admissibilidade, e tendo o Superior Tribunal de Justiça que julgar a causa, 
ele pode examinar – o que é diferente de reexaminar – questão de fato ainda não solucionada, e cuja apreciação é 
indispensável à solução da espécie. Tanto quanto sutil, a diferença é relevante” (BERNARDO PIMENTEL, 
Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, n. 16.12, p. 440). No mesmo sentido, para o recurso 
extraordinário, cf. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, n. 17.11, p. 473. Ainda no mesmo sentido, 
cf. FREDIE DIDIER JÚNIOR e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, Curso de direito processual civil, v. 3, p. 
275-276. Na jurisprudência: “Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito devolutivo 
amplo, o que implica o julgamento da causa e a aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, 
da Súmula 456/STF e do § 3º do art. 515, do CPC, que procura dar efetividade à prestação jurisdicional, sem 
deixar de atender para o devido processo legal. A aplicação do direito à espécie não implica ofensa ao duplo grau 
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no momento de verificar a existência de uma questão de direito que superasse a barreira de 

admissibilidade, especialmente se o recurso invocou erro na subsunção do fato à norma 

(qualificação jurídica do fato). 

No entanto, cabe uma ressalva quanto à correção de vício de 

atividade: se, ao invés de anular a decisão impugnada e devolver os autos para a instância de 

origem, o tribunal de superposição decidir por julgar a causa desde logo, os pontos de fato 

diretamente ligados ao error in procedendo podem receber outra conclusão na instância de 

superposição. Este é o caso, por exemplo, de acórdão de tribunal local que considerou provado 

determinado fato, por meio de prova que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser ilícita; 

entendendo a Corte Suprema que o julgamento da causa pode se dar desde logo sem prejuízo 

do devido processo legal, é óbvio que tal fato, antes considerado provado, pode ser revisto e 

até considerado inexistente. Frise-se, porém, que o julgamento da causa in totum pelo tribunal 

de superposição, após a correção de error in procedendo, não deve ser a regra, por conta da 

                                                                                                                                                         
de jurisdição, que, na condição de regra técnica de processo, admite que o ordenamento jurídico apresente 
soluções mais condizentes com a efetividade do processo, afastando o reexame específico da matéria impugnada, 
de maneira a acelerar a outorga da tutela jurisdicional, inclusive em respeito ao art. 5º, LXXVIII, da CF. Na 
aplicação do direito à espécie, o STJ poderá mitigar o requisito do prequestionamento, valendo-se de questões 
não apreciadas diretamente pelo 1º e 2º grau de jurisdição, tampouco ventiladas no recurso especial. Não há como 
limitar as funções deste Tribunal aos termos de um modelo restritivo de prestação jurisdicional, compatível 
apenas com uma eventual Corte de Cassação” (STJ, 3ª Turma, REsp 967.623-EDcl, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 
j. 1º.9.09, rejeitaram os embargos, v.u., DJ 16.10.09). 

294 Nesse sentido, EDUARDO RIBEIRO exemplifica: “Ajuizada a demanda em que se pleiteava a 
condenação ao pagamento de indenização, com base em contrato de seguro, a ré sustentou que se verificara a 
prescrição. A alegação foi rejeitada pelo tribunal, acolhendo o entendimento de que, por se tratar de seguro em 
grupo, o prazo seria de 20 anos. Como essa tese se choca com jurisprudência sumulada do STJ, o especial foi 
conhecido e provido. O autor apresentou, então, embargos declaratórios. Salientou que, mesmo sendo de um ano 
aquele prazo, não teria fluído, tendo em vista particularidades a respeito do termo inicial. Isso não fora 
examinado nas instâncias ordinárias, pela simples razão de que, entendendo-se vintenário o prazo, não era 
necessário cuidar daquela particularidade, pertinente a seu início. Era evidente que ainda não se esgotara. Como 
proceder-se então? (...) Verificando-se, pois, hipótese como a apontada, há que prosseguir no exame da causa 
para saber se o acórdão não deveria ser mantido por alguma outra razão que não foi objeto de consideração na 
origem. Inconcebível é que, não se podendo devolver a causa, para nova decisão, ficasse a parte privada da 
apreciação de relevante fundamento de seu direito. No caso citado, o STJ, acolhendo os embargos, passou ao 
exame daquela outra matéria, relativa ao termo a quo do prazo de prescrição, não importando que, para isso, 
tivesse de examinar matéria de fato. O que não se pode, no especial, é modificar os fundamentos fáticos da 
decisão recorrida, rever provas já analisadas” (“Recurso especial”, p. 56). Frise-se, novamente, que esta solução 
só se afigura correta se, in casu, não restarem violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e do direito 
à prova. 
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necessidade de se preservarem as garantias do direito à prova, do contraditório e da ampla 

defesa, ínsitas ao devido processo legal. 295 

É claro também que a dimensão horizontal da devolução 296 no 

rejulgamento da causa depende da medida do êxito do recurso na etapa anterior. Em outras 

palavras, autoriza-se o julgamento da causa pelo tribunal de superposição apenas no que tange 

aos capítulos da decisão afetados pela correção do erro de direito. Por isso, a rigor, julga-se “a 

causa”, mas dentro dos limites do provimento da impugnação. 297 

Para melhor entendimento das idéias aqui apresentadas, traz-se à 

colação um caso concreto. Após ter afastado a única premissa utilizada pelo tribunal local para 

repelir a existência de união estável, o Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos ao 

tribunal de origem, para que este, abstraído o fato de a recorrente nunca ter coabitado com o 

de cujus, verificasse a existência ou inexistência da união estável, a partir dos demais 

elementos de prova constantes dos autos. 298 Neste caso, como se fosse mera corte de 

cassação, o tribunal superior decidiu, após a correção do error in iudicando, devolver os autos 

ao tribunal local para que este rejulgasse a causa, tal como nos sistemas que preveem o 

                                                 
295 Aliás, acórdão que julga recurso especial, violando as garantias inerentes ao devido processo legal 

(CF, art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV), submete-se ao crivo de recurso extraordinário. Nesse sentido: STF, 
2ª Turma, RE 202.668, rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA , j. 12.12.00, deram provimento parcial, v.u., DJ 18.5.01 (no 
caso, entendeu-se que “não era viável ao STJ, com invocação da Súmula 456, desde logo, julgar o mérito da 
causa”). 

296 Para melhor entender o efeito devolutivo dos recursos é necessário desmembrá-lo didaticamente em 
duas dimensões: a horizontal e a vertical. A primeira concerne à sua extensão e a segunda à sua profundidade. Na 
precisão lição de BARBOSA MOREIRA, “delimitar a extensão do efeito devolutivo é precisar o que se submete, por 
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem; medir-lhe a profundidade é determinar com que material há 
de trabalhar o órgão ad quem para julgar” (Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 237, p. 430). 

297 Assim, por exemplo, “a regra do art. 257 do RISTJ só obriga o julgamento da causa na sua 
integralidade, em se tratando da letra a, se a norma legal a ser aplicada ou afastada influenciar a decisão do 
mérito da lide. Não teria sentido, por exemplo, que um recurso especial conhecido apenas por violação do art. 21 
do CPC devolvesse ao STJ o exame das demais questões. Hipótese em que a aplicação do art. 538, § ún., do 
CPC, teve como cenário o julgamento dos embargos de declaração, sem qualquer repercussão nos temas 
decididos no julgamento da apelação” (STJ, Corte Especial, ED no REsp 276.231, rel. Min. ARI PARGENDLER, j. 
1º.9.04, rejeitaram os embs., v.u., DJ 1º.2.06). 

298 “O art. 1º da Lei 9.278/96 não enumera a coabitação como elemento indispensável à caracterização 
da união estável. Ainda que seja dado relevante para se determinar a intenção de construir uma família, não se 
trata de requisito essencial, devendo a análise centrar-se na conjunção de fatores presente em cada hipótese, como 
a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado de casado, a fidelidade, a continuidade 
da união, entre outros, nos quais se inclui a habitação comum” (STJ, 3ª Turma, REsp 275.839, rel. p/ ac. Min. 
NANCY ANDRIGHI, j. 2.10.08, deram provimento, v.u., DJ 23.10.08). 
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reenvio. Retoma-se então o questionamento lançado anteriormente (supra, n. 23): esse 

procedimento foi acertado? 

Os tribunais brasileiros, ao darem provimento a recurso voltado 

contra acórdão contendo error in iudicando, devem reformá-lo, substituindo-o, nos limites em 

que conhecida a impugnação, pois não há – no direito positivo pátrio – regra que autorize 

expressamente o reenvio da causa para o tribunal de origem. 299 Há entretanto princípios 

constitucionais, tais como o do direito à prova, o do contraditório e o da ampla defesa, que 

devem sempre ser observados. Por isso, se o julgamento integral da causa depender de provas 

ainda não produzidas, o tribunal deve devolver os autos para que o juízo de primeira instância, 

ou o tribunal local, complete a instrução e profira nova decisão, em atenção à cláusula do 

devido processo legal, mesmo em caso de vício de juízo. Portanto, somente nesses casos, o 

reenvio é permitido e independe de pedido recursal, por se tratar de reforma (e substituição) 

parcial do acórdão, porque limitada à matéria de direito, 300 de modo que, se o tribunal pode o 

mais – que é julgar definitivamente a causa in totum –, deve também poder o menos: decidir 

parcialmente a lide e remeter os autos para providências de instrução e julgamento pelas 

instâncias inferiores. Todavia, esse procedimento deve ser adotado apenas excepcionalmente 

pelos tribunais brasileiros. Se a instrução estiver completa e a causa madura, o tribunal de 

superposição deve julgá-la integralmente, em atenção aos princípios constitucionais da 

efetividade e da celeridade do processo, mas respeitando a soberania do tribunal local quanto à 

matéria fática decidida e as garantias do devido processo legal. 

Problemas semelhantes ocorrem nos casos em que o tribunal de 

superposição afasta a única causa petendi eleita pelo tribunal local para sustentar a 

procedência da demanda. Excluído o único fundamento do acórdão recorrido, abrem-se três 

                                                 
299 Na lição de EDUARDO RIBEIRO, por conta de não haver no Brasil tribunal de cassação, “não é 

possível, em nosso sistema, impor a um tribunal julgue novamente a causa de modo diferente do que já o fez. O 
que se pode é anular a decisão, por apresentar algum vício, ou reformá-la. Melhor dizendo, substituí-la por outra” 
(“Recurso especial”, p. 56). Não obstante, apenas excepcionalmente, para preservar o devido processo legal, 
podem o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça enunciar a regra jurídica a ser observada e 
remeter os autos para as instâncias ordinárias para produção de provas e prolação de nova decisão, ainda que se 
trate de correção de error in iudicando. 

300 Essa hipótese de devolução à instância inferior para julgamento apenas de uma parcela (restante) do 
mérito, embora seja mais comum em recursos de direito estrito, não lhes é exclusiva. Em apelação, pode ocorrer, 
por exemplo, que o tribunal afaste a prescrição reconhecida em primeira instância e, ao invés de decidir a causa 
desde logo, remeta os autos à primeira instância para a produção de outras provas e prolação de nova sentença. 
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soluções diferentes sobre os limites do julgamento da causa na instância excepcional, quais 

sejam: o tribunal de superposição deve a) dar provimento ao recurso e julgar improcedente a 

demanda, porque estaria impedido de apreciar as causas de pedir não resolvidas pelo tribunal 

de origem; 301 b) necessariamente devolver os autos ao tribunal local, para que este se 

manifeste sobre as outras causas de pedir e julgue novamente o feito; 302 c) rejulgar a causa, 

apreciando as outras causas de pedir lançadas na inicial, ainda que sobre elas não tenha se 

pronunciado o tribunal local, podendo inclusive negar provimento ao recurso e manter a 

procedência da demanda. 303 

A primeira solução, segundo a qual o tribunal de superposição 

estaria impedido não só de apreciar fatos ignorados pelo tribunal de origem, mas também de 

remeter os autos para que este os aprecie, sugere que o vencedor-recorrido tenha o ônus de 

manejar recurso adesivo condicional, para que não corra o risco de sucumbir no processo, 

exclusivamente por conta da fundamentação deficiente do acórdão impugnado. 304 Todavia, 

não parece ser essa a melhor solução, primeiro porque é discutível o interesse recursal do 

                                                 
301 Cf. RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 254-255. 
302 Cf. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “A influência do contraditório na convicção do juiz: 

fundamentação de sentença e de acórdão”, p. 64. Mas, segundo a citada processualista, “se, em vez disso, o STJ 
afasta a causa de pedir eleita pelo Tribunal de 2º grau, que sustentava a procedência do pedido, e decide no 
sentido de que este deve ser tido como improcedente, outra ação poderá ser proposta, com apoio na causa de 
pedir sobre a qual não houve manifestação judicial” (op. cit., p. 64). 

303 “Se o tribunal local acolheu apenas uma das causas de pedir declinadas na inicial, declarando 
procedente o pedido formulado pelo autor, não é lícito ao STJ, no julgamento de recurso especial do réu, 
simplesmente declarar ofensa à lei e afastar o fundamento em que se baseou o acórdão recorrido para julgar 
improcedente o pedido. Nessa situação, deve o STJ aplicar o direito à espécie, apreciando as outras causas de 
pedir lançadas na inicial, inda que sobre elas não tenha se manifestado a instância precedente, podendo negar 
provimento ao recurso especial e manter a procedência do pedido inicial” (STJ, Corte Especial, ED no REsp 
58.265, rel. p/ ac. Min. BARROS MONTEIRO, j. 5.12.07, deram provimento, maioria, DJ 7.8.08). No mesmo 
sentido, NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI trazem à baila vários precedentes no sentido de que é possível o julgamento 
da causa, desde logo, pelo Superior Tribunal de Justiça, a despeito de o acórdão do tribunal local não ter se 
manifestado sobre fundamento do pedido ou da defesa [Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor, 41ª ed., nota 3 ao art. 255 do RISTJ – “Súmula 456 do STF (Julgamento da causa)”, p. 2.057-2.058]. 

304 Cf. RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 255-256. BARBOSA 

MOREIRA também defende os recursos extraordinário e especial adesivo ad cautelam (Comentários ao Código de 
Processo Civil, V, n. 175, p. 320-321, n. 179, p. 327-330 e n. 324, p. 605-606). Na Itália, com a alteração no art. 
384 do c.p.c., que deu à corte de cassação competência para julgar o mérito quando desnecessário qualquer 
acertamento de fato, BEATRICE GAMBINERI entende que o vencedor-recorrido passou a ter o ônus de impugnar a 
decisão do tribunal a quo, via recurso condicional adesivo, a fim de impedir a preclusão de questões que 
poderiam evitar eventual êxito do recorrente principal em um possível julgamento do mérito pela corte de 
cassação (Giudizio di rinvio e preclusione di questioni, cap. III, esp. p. 204-205). 
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vencedor, uma vez que o dispositivo decisório lhe foi totalmente favorável. 305 Além disso, ela 

vai de encontro à visão instrumental do processo, na medida em que nega o bem da vida à 

parte que tem razão, simplesmente porque, vencedora na instância ordinária, ela entendeu ser 

desnecessário recorrer. Com efeito, o processo civil instrumental não pode ter um 

procedimento com entraves e surpresas, que impeçam a efetiva realização do direito material 

em juízo 306 e o acesso à ordem jurídica justa. 307 

A segunda posição apresentada (reenvio) serviria apenas como 

alternativa subsidiária, mas reconhecidamente não é a mais satisfatória, 308 porque atenta 

contra os princípios da celeridade, da economia e da efetividade do processo; além disso, há 

sempre o risco de o tribunal a quo persistir no mesmo erro de direito (ou de cometer outro), 

tornando a marcha processual ainda mais lenta e truncada. 309 Portanto, apenas se for 

                                                 
305 Segundo EDUARDO RIBEIRO, neste caso, o recurso adesivo sequer seria conhecido, tendo em vista que 

o processo visa a um objetivo prático (“Recurso especial”, p. 56-57). Na jurisprudência: “conhecido o recurso 
especial, a ele pode-se negar provimento com base em fundamento, exposto na causa, mas não considerado no 
acórdão recorrido, que teve outro como bastante. Ao litigante que obteve tudo que poderia obter não será dado 
recorrer, por falta de interesse. Entretanto, não se reformará decisão, cuja conclusão é correta, apenas porque 
acolhido fundamento errado” (STJ, 3ª Turma, REsp 17.646-EDcl, rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 9.6.92, 
rejeitaram os embargos, v.u., DJ 29.6.92). 

306 Cf. KAZUO WATANABE , Controle jurisdicional e mandado de segurança contra atos judiciais, cap. 
IV, p. 28-37. 

307 Ensina KAZUO WATANABE  que “o direito de acesso à Justiça é, fundamentalmente, direito de acesso 
à ordem jurídica justa” (“Acesso à justiça e sociedade moderna”, p. 135). No mesmo sentido, cf. CINTRA-
GRINOVER-DINAMARCO, Teoria Geral do Processo, n. 8, p. 33-34, n. 12, p. 41 e n. 13, p. 44. 

308 TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, que defende essa posição, reconhece contudo que ela não 
contribui para a economia processual, pois “o processo volta à 2ª instância e o caminho para se chegar ao STF e 
ao STJ se repete” (“A influência do contraditório na convicção do juiz: fundamentação de sentença e de 
acórdão”, p. 64). Leciona a citada processualista que para se evitar o reenvio, o tribunal local deve se manifestar 
sobre todos os fundamentos de fato e de direito que, no entender das partes, ou de uma delas, deveriam ter sido 
levados em consideração pelo órgão julgador, sob pena de nulidade (Omissão judicial e embargos de declaração, 
n. 7.2, p. 352). Isso porque a estreiteza do efeito devolutivo dos recursos de direito estrito faz com que os 
tribunais locais devam proferir decisões “não apenas suficientemente fundamentadas, mas completas” (Recurso 
especial, recurso extraordinário e ação rescisória, n. 12.4, p. 391-392). Assim, “deve ser considerado omisso, 
para fins de cabimento do recurso especial – o mesmo se podendo dizer, mutatis mutandis, quanto ao recurso 
extraordinário – o acórdão recorrido que deixe de se manifestar sobre um determinado fundamento, mesmo que 
já tenha considerado outro supostamente suficiente” (Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, 
n. 12.4, p. 387). No mesmo sentido, RODRIGO BARIONI defende a necessidade de que o tribunal local aprecie 
todos os fundamentos de fato trazidos pelas partes, as quais devem se valer da oposição dos embargos 
declaratórios para complementar a decisão (Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 239 e 251-
253). 

309 Ensina ALCALÁ -ZAMORA Y CASTILLO que são muitos os inconvenientes do juízo de reenvio, desde o 
encarecimento do processo provocado pelo retardamento da formação da coisa julgada até a multiplicação de 
decisões judiciais e de recursos. Por isso, o julgamento da causa in totum pelo próprio tribunal de superposição 
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necessário para preservar o devido processo legal, é que deve o tribunal de superposição se 

limitar a fixar uma tese jurídica e remeter os autos para que a instância de origem julgue a 

causa. 

Nesse cenário, a terceira solução é a que mais se coaduna com a 

evolução das funções institucionais dos tribunais de superposição, bem como com os 

princípios constitucionais que informam o processo civil. Não há dúvida de que apenas 

questão jurídica prequestionada pode ser objeto de recurso de direito estrito. Mas 

superada essa barreira, o tribunal não pode ter o seu exercício jurisdicional ilegitimamente 

cerceado. 310-311 

Fixados os limites ao julgamento da causa nos recursos 

extraordinário e especial, o presente trabalho volta a atenção para o cabimento desses recursos, 

sabidamente restrito à impugnação da solução de alguma quaestio iuris. Serão analisados, nos 

tópicos seguintes, dois tipos de vício comumente atacados pelos recursos de direito estrito: o 

cometido na qualificação jurídica do fato e aquele perpetrado na valoração jurídica da prova. 

Por fim, ainda com o foco especialmente voltado para o juízo de admissibilidade, serão 

traçados os limites da revisão – na instância de superposição – da rejeição liminar da demanda 

(art. 285-A), do julgamento antecipado do mérito (art. 330) e da tutela de urgência. 
                                                                                                                                                         
atende concomitante e satisfatoriamente ao ius constitutionis e ao ius litigatoris, bem como valoriza os princípios 
da celeridade, da economia e da não-contradição entre julgados (Derecho procesal mexicano, n. 38, p. 120-121). 
Em sentido contrário, PONTES DE MIRANDA  afirma, sem razão, que “a intromissão do Supremo Tribunal Federal, 
para rejulgar o feito, constitui algo supérfluo, pois satisfeito estaria o propósito da Constituição com a decisão no 
simples reexame in iure” (Comentários à Constituição de 1967, t. IV, p. 96) e não se correria o risco de supressão 
de instância, razão pela qual, o Brasil deveria seguir o modelo puro – originário – da cassação francesa (op. cit., 
p. 101). 

310 Na Alemanha, tal como – de uma forma geral – no direito brasileiro, “a instância de revisão, no 
acesso à suprema instância, não é dominada por uma finalidade uniforme; o interesse geral é o mais 
preponderante (principalmente pela limitação da admissibilidade); porém, uma vez admitida a revisão, o 
procedimento se desenrola de acordo com os interesses das partes” (HANS PRÜTTING, “A admissibilidade do 
recurso aos tribunais alemães superiores”, p. 155). 

311 Sobre o conhecimento de matéria de ordem pública nos recursos extraordinário e especial, EGAS D. 
MONIZ DE ARAGÃO afirma que “vencida, no julgamento do recurso extraordinário ou do recurso especial, a fase 
do conhecimento durante a qual os poderes do tribunal ficam reduzidos à investigação da ocorrência de algum 
dos motivos que a Constituição indica como capazes de justificar o recurso, passam, o Supremo Tribunal e o 
Superior Tribunal de Justiça, a decidir o recurso, quando então, julgam a causa aplicando o direito à espécie” 
(Comentários ao Código de Processo Civil, II, n. 541, p. 459). No mesmo sentido, LUIS GUILHERME BONDIOLI 
afirma que “a excepcionalidade desses recursos somente interfere nos requisitos para a sua admissibilidade e na 
análise de seu cabimento” (Embargos de declaração, n. 51, p. 264-265). Ainda no mesmo sentido, cf. ADA 

PELLEGRINI GRINOVER, “Litisconsórcio necessário e efeito devolutivo do recurso especial”, p. 97-104; JOSÉ 

MIGUEL GARCIA MEDINA, O prequestionamento nos recursos extraordinário e especial, n. 3.5.2, p. 255-256. 
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§ 9º. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO  

 
 
25 – A QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO É QUAESTIO IURIS 
 

A qualificação jurídica do fato ocorre em momento posterior ao 

da sua fixação. 312 Isso significa que o juiz primeiro decide qual versão dos fatos deve 

prevalecer para, em seguida, inseri-la em uma categoria jurídico-substancial adequada 

(responsabilidade civil contratual ou aquiliana, locação, comodato, mútuo etc.). Nessa segunda 

etapa, eventual erro de julgamento é sempre de direito, porque o enquadramento do fato em 

uma norma jurídica pressupõe necessariamente a sua interpretação. Interpretá-la é determinar 

o seu sentido e alcance, a sua compreensão e a sua extensão; e alargar a sua abrangência 

quando o acontecimento não se encaixa na previsão legal – ou estreitá-la quando se encaixa – 

é, portanto, aplicar equivocadamente a norma. 313  

Assim, viola a lei, por exemplo, o órgão judicial que decide estar 

provada a entrega definitiva do automóvel ao réu, mediante pagamento de um preço, mas 

qualifica tal fato como doação. Trata-se de típica quaestio iuris, pois não se está mais a 

perquirir se o fato ocorreu ou não, nem como e quando ele teria ocorrido, mas sim se tal 

acontecimento histórico (entrega definitiva do bem mediante pagamento) foi enquadrado 

corretamente em um conceito legal (no caso, compra e venda – CC, art. 481). 314 

Mas essas idéias nem sempre foram bem compreendidas. O 

Tribunal de cassation francês, quando foi criado, não revisava erro na qualificação jurídica do 

fato. Isso porque entendia não ser esse vício tão pernicioso à jurisprudência, na medida em que 

o enquadramento legal do fato configuraria mera questão de direito “especial” (ou in 

                                                 
312 Cf. LIEBMAN, “Sui poteri del giudice nella questione di diritto ed in quella di fatto”, p. 7. 
313 Cf. BARBOSA MOREIRA, “Alegação de compensação rejeitada no despacho saneador...”, p. 235. No 

mesmo sentido, GABRIEL MARTY ensina que a qualificação jurídica do fato é quaestio iuris, porque para 
“l'identification d'une certaine situation de fait avec une notion légale, toute qualification entraîne indirectement 
une définition de cette notion” (La distinction du fait et du droit, p. 205). 

314 Em sentido semelhante, cf. MATOS PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. XIII, p. 259. Na 
jurisprudência: “não ofende o princípio da Súmula 7 emprestar-se, no julgamento do especial, significado diverso 
aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. Inviável é ter como ocorridos fatos cuja existência o acórdão 
negou ou negar fatos que se tiveram como verificados” (STJ, Corte Especial, ED no REsp 134.108-AgRg, rel. 
Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 2.6.99, negaram provimento, v.u., DJ 16.8.99). 
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hypothesi), porque situada na premissa menor do silogismo judicial, 315 diversamente das 

chamadas questões de direito “gerais”, relativas à interpretação in thesi de uma norma 

jurídica. 316 Entretanto, com a reforma de 1837, o tribunal francês passou a admitir a cassação 

por erro no enquadramento legal do fato, o que representou evolução condizente com a 

natureza do instituto, tanto no que tange à nomofilaquia quanto no que diz respeito à 

uniformização jurisprudencial. 317 É que o vício na qualificação jurídica do fato é tão 

pernicioso quanto qualquer outro erro de direito, porquanto propaga um entendimento 

incorreto acerca do âmbito de incidência da lei, motivo pelo qual o seu controle é 

imprescindível às funções institucionais dos tribunais de superposição. 318 

A fim de viabilizar a revisão da qualificação jurídica do fato 

pelas instâncias excepcionais, o recorrente não pode impugnar a solução do ponto fático, mas 

deve dirigir o seu inconformismo unicamente contra o seu enquadramento legal. Note-se que, 

para a admissibilidade do recurso, relevante é apenas a discussão nele veiculada, pouco 

importando o teor do aresto impugnado. Essa é a razão pela qual a afirmação de que o acórdão 

recorrido formou a sua convicção com base nas provas e circunstâncias fáticas próprias do 

caso sub judice não pode servir como justificativa para obstar recurso extraordinário ou 

especial. Aliás, o natural é que a decisão tenha mesmo se formado a partir das provas e 

circunstâncias fáticas dos autos. Assim, não custa repetir: para um recurso de direito estrito ser 

                                                 
315 CALAMANDREI  relacionou os vícios de juízo com a concepção silogística da decisão judicial (La 

cassazione civile, vol. II, esp. n. 79, p. 167). Todavia, frise-se novamente que o silogismo e a lógica-formal são 
incapazes de explicar integralmente o processo de formação da decisão judicial (v., supra, tópico n. 13). 

316 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 39, p. 85-86. Nas palavras do jurista italiano, o 
vício na premissa maior do silogismo consiste em “errore sulla esistenza o sulla validità, nel tempo e nello spazio, 
di una norma giuridica (cosid. ‘violazione di legge’ stricto sensu)” ou em “errore sul significato di una norma 
giuridica (cosid. ‘falsa interpretazione di legge’)”; ao passo que o vício na premissa menor consiste em “errore 
sul rapporto che passa tra la fattispecie di una norma giuridica e la fattispecie concreta: cosid. ‘falsa applicazione 
di legge’” (op. cit., vol. II, n. 79, p. 167). 

317 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 39, p. 86; JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los 
recursos extraordinarios y de la casación, n. 2, p. 33-37.  

318 Segundo JUAN CARLOS HITTERS, “la función del Tribunal de Casación no se agota en la tarea 
nomofiláctica, sino que además cumple la misión uniformadora y ésta no se puede llevar a cabo cabalmente si el 
último juzgador carece de la potestad de calificar los hechos” (Técnica de los recursos extraordinarios y de la 
casación, n. 105, p. 402). Mais precisamente, afirma CALAMANDREI  que a revisão da qualificação jurídica do fato 
é importante também para a nomofilaquia, pois esta reclama a intervenção do órgão de superposição sempre que 
haja violação a lei (La cassazione civile, vol. II, n. 39, p. 86). Ainda em sentido semelhante, cf. JOSÉ MIGUEL 

GARCIA MEDINA, O prequestionamento nos recursos extraordinário e especial, n. 2.4.3.3, p. 137-138. 



     90 
 

conhecido, basta que ele tenha impugnado a solução de alguma questão de direito, obviamente 

se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. 

Os recursos extraordinário e especial são, pois, meios adequados 

de controle da subsunção dos fatos à norma jurídica, 319 afinal “todo problema de qualificação 

é questão de direito”. 320 Mas, para tanto, o tribunal de superposição deve considerá-los tais 

como fixados no acórdão do tribunal local, 321 sendo irrelevantes as conclusões constantes 

única e exclusivamente de votos vencidos. 322-323 Em vista disso, quanto mais detalhada e 

melhor resolvida estiver a base fática no aresto recorrido, mais condições terá o tribunal ad 

quem de realizar a tarefa de interpretar a norma jurídica, principalmente se esta for do tipo 

aberta. 

 
 
26 – CONTROLE DA SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA ABERTA  
 

Uma norma é considerada aberta se ela contém preceito vago em 

sua formulação. Verificar a adequação do enquadramento do fato em uma norma desse tipo, se 

comparada com a mesma atividade nas demais regras, é tarefa um pouco mais complexa, 

porque a imprecisão de sentido e extensão confere ao juiz maior margem para, em cada caso 

concreto, construir progressivamente o sentido da lei. É que, ao se valer de um conceito 

jurídico indeterminado ou uma cláusula geral, o legislador abre mão de emitir uma norma 

                                                 
319 Segundo TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “a inadequação do processo subsuntivo ocorre ou pode 

ser verificada a partir de dados constantes da própria decisão impugnada, ou seja, quando a instância ordinária 
descreve um fato e o qualifica erradamente no próprio acórdão de que se recorreu, e este ‘encaixe’ é impugnado 
pelo recorrente (...), estar-se-á diante de questão que, tanto do ponto de vista ontológico quanto do ponto de vista 
técnico se consubstancia em questão de direito” (“Distinção entre questão de fato e questão de direito para fins de 
cabimento de recurso especial”, p. 261). 

320 A frase entre aspas foi extraída e traduzida do seguinte trecho da clássica monografia de GABRIEL 

MARTY: “les auteurs les plus récents s’accordent pour répondre que tout problème de qualification est question 
de droit et que sa solution par les juges du fond doit être contrôlée par la Cour suprême” (La distinction du fait et 
du droit, p. 204). 

321 Cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, esp. n. 116, p. 
418-419. Na opinião do jurista argentino, entretanto, a fixação dos fatos pode excepcionalmente dar ensejo à 
cassação em casos absurdos ou arbitrários (op. cit., n. 105, p. 402-403 e n. 116, p. 416). 

322 Nesse sentido: STJ, 3ª Turma, REsp 594.962-EDcl, rel. Min. ALDIR PASSARINHO JR., j. 11.12.07, 
acolheram os embargos, maioria, DJ 8.8.08. 

323 Por razões, de certa forma, semelhantes, “a questão federal somente ventilada no voto vencido não 
atende ao requisito do prequestionamento” (Súmula 320 do STJ). 
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fechada e completa e deixa à sensibilidade do juiz um grau maior de liberdade de apreciação 

em face das particularidades dos casos que é chamado a julgar (supra, n. 14). 

Para aplicar uma norma aberta ao caso concreto, o julgador pode 

se valer das chamadas “regras de experiência”. Não se ignora que o único dispositivo do 

Código de Processo Civil que faz alusão às regras de experiência esteja inserido no Capítulo 

relativo às provas. 324 Nada obstante, elas desempenham papel relevante na operação pela qual 

os fatos recebem, diante de uma hipótese legal elástica, a devida qualificação jurídica; esta 

função, evidentemente, de nenhuma forma interfere na atividade probatória, conforme já se 

demonstrou (supra, n. 15). 325 

É equivocado, portanto, dizer que o julgador sentencia tão-

somente com base nas “circunstâncias do caso concreto” quando ele, por exemplo, decide que 

há onerosidade excessiva na relação contratual, decorrente de acontecimento extraordinário e 

imprevisível. 326 Na realidade, primeiro ele intui abstratamente, mas com base na experiência, 

o significado e o limite dos conceitos “onerosidade excessiva” e “acontecimento 

extraordinário e imprevisível”; somente depois é que ele analisa os fatos concretos para 

decidir se encaixam ou não naquele juízo geral. 327 Nesse raciocínio, como já foi dito, conta o 

órgão legislador com uma liberdade maior para afirmar ou negar o enquadramento do caso 

concreto na moldura abstrata. Isso não significa, contudo, que a aplicação das normas abertas 

esteja sujeita a subjetivismos e arbitrariedades; ao contrário, ela deve obedecer aos limites da 

legalidade e da razoabilidade, exigindo fundamentação não só suficiente, mas qualificada. 

                                                 
324 Trata-se do art. 335, que tem a seguinte redação: “Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz 

aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda 
as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame pericial”. 

325 De acordo com BARBOSA MOREIRA, o texto da primeira parte do art. 335 corrobora essa afirmação. 
Pois “se elas são aplicáveis ‘em falta de normas jurídicas particulares’, isto é, se lhes fazem as vezes, se lhes 
suprem a ausência, devem ter igual natureza (...). Com efeito, sempre que o órgão judicial, invocando regra de 
experiência, afirma ou nega a possibilidade de enquadrar na moldura abstrata a situação concreta que se lhe 
depara, está interpretando a norma, na medida em que lhe precisa o sentido” (“Regras de experiência e conceitos 
juridicamente indeterminados”, p. 70). 

326 Código Civil, art. 478: “Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das 
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a 
decretar retroagirão à data da citação”. 

327 Cf. FRIEDRICH STEIN, El conocimiento privado del juez, § 3º, p. 40.  
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Na medida em que a subsunção do fato a qualquer tipo de norma 

– inclusive às abertas – é questão de direito, 328 e sendo imprescindível o labor jurisprudencial 

para fixar parâmetros e delimitar o sentido e a extensão dos preceitos vagos – até mesmo para 

ajudar a compreensão dos contornos destes pelas pessoas, que devem pautar seu 

comportamento nas relações econômicas e sociais –, fica evidente que essa tarefa não pode 

escapar ao controle dos tribunais de superposição. Aliás, essa posição já era defendida por 

CALAMANDREI , que a justificava dizendo que é principalmente na aplicação das normas 

abertas que as funções nomofilática e uniformizadora da jurisprudência apresentam-se ainda 

mais indispensáveis. 329 

                                                 
328 Afirmando que a subsunção dos fatos à norma aberta é quaestio iuris, cf. FRIEDRICH STEIN, El 

conocimiento privado del juez, § 3º, p. 40. No mesmo sentido, leciona FRANCESCO GALGANO, com apoio na 
jurisprudência da Corte di cassazione: “Così argomenta il Supremo Collegio: ‘nell’esprimere tale giudizio il 
giudice di merito compie un’attività di integrazione giuridica – e non meramente fattuale – della norma stessa 
(como è stato rilevato dai più classici contributi dottrinali sulla funzione della Cassazione) in quanto dà 
concretezza a quella parte mobile (elastica) della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un 
determinato contesto storico-sociale’. Si tratta, in altre parole, di giudizio di diritto e non di giudizio di fatto. E in 
ciò c’è già una profunda innovazione nella giurisprdenza della Cassazione, che la Corte così esplicita: ‘il giudizio 
di merito applicativo di norme elastiche è soggeto al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato 
su qualsiasi norma di legge’” (La globalizzazione nello specchio del diritto, cap. V, p. 137). E mais adiante 
afirma o professor de Bologna que “le sub-norme, che il giudice di merito crea per integrare le norme di legge 
elastiche, sono sindacabili in Cassazione per violazione di quelle norme di diritto che sono ‘i principi giuridici 
espressi dalla giurisdizione di legittimità’, i quali sono anch’essi, perciò, altrettante norme di diritto, ma sono 
norme di diritto di grado superiore, dalle quali il giudice di merito non può ‘debordare’” (La globalizzazione nello 
specchio del diritto, cap. V, p. 139). Também afirmando peremptoriamente o caráter jurídico de tais questões, 
dentre outros, cf. LIEBMAN , “Sui poteri del giudice nella questione di diritto ed in quella di fatto”, p. 12-13; 
VICENTE GRECO FILHO, Direito processual civil brasileiro, n. 80, p. 372; BARBOSA MOREIRA, “Regras de 
experiência e conceitos juridicamente indeterminados”, p. 70; TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “Distinção 
entre questão de fato e questão de direito para fins de cabimento de recurso especial”, p. 272-273; FREDIE DIDIER 

JÚNIOR e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, Curso de direito processual civil, v. 3, p. 252-253. 
329 Em suas palavras: “(...) questo lavoro col quale il giudice integra e sviluppa la norma giuridica, 

mettendola a contatto colla realtà pratica e facendo scaturire da questo contatto la miglior definizione del suo 
significato, non solo non può non ripercuotersi sulla giurisprudenza (...), ma costituisce anzi la parte più dinamica 
e più attiva della giurisprudenza stessa (...); si intende da questo come anche il riesame delle risoluzioni date dal 
giudice alle questioni di diritto in hypothesi debba essere consentito all’organo di Cassazione, se questo deve 
adempiere in modo veramente efficace il suo còmpito di unificazione giurisprudenziale: non soltanto perché 
molte volte, come gli scrittori osservano, la qualificazione giuridica del fatto è una conseguenza della 
interpretazione che si dà, in thesi, alle parole colle quali la norma giuridica determina gli estremi giuridici della 
fattispecie ch’essa ipotizza, talché, in ultima analisi, il dubbio sulla applicabilità della legge al caso concreto si 
risolve in un dubbio sul suo significato astratto, ma perché la necessità pratica di conseguire la uguaglianza e la 
certezza nel diritto attraverso una uniforme giurisprudenza si manifesta in grado superlativo proprio nei casi in 
cui, per la miglior formulazione di alcuni concetti giuridici, il legislatore volutamente si è rimesso alla 
cooperazione del giudice” (La cassazione civile, vol. II, n. 39, p. 87-88). No mesmo sentido, cf. CHIOVENDA, 
Instituições de direito processual civil, v. III, n. 414, p. 304; ROSENBERG, Tratado de derecho procesal civil, p. 
408-409; FRANCISCO ROSITO, Direito probatório: as máximas de experiências em juízo, n. 3.7, p. 126. Em 
sentido contrário, sem razão, KARL ENGISCH disse que “dado como pressuposto que existe um ‘poder 
discricionário’, seremos forçados a aceitar que aquilo que ‘em todo o caso’ tem de ser reconhecido como 
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As decisões arbitrárias ferem a legalidade e o princípio da 

segurança jurídica. A imprevisibilidade das decisões judiciais é nociva especialmente no 

direito das obrigações, razão pela qual são de suma importância, por exemplo, os precedentes 

do Superior Tribunal de Justiça, revisando a aplicação de normas que contêm preceitos 

abertos, tais como: caso fortuito e força maior (CC, arts. 393, § ún. e 734); 330 função social do 

contrato (CC, art. 421); probidade e boa-fé (CC, art. 422); onerosidade excessiva (CC, 

art. 478) 331 etc. 

                                                                                                                                                         
defensável, deve valer como ‘caindo no espaço de manobra do poder discrionário’ e, nessa medida, deve valer 
como ‘correcto’ (e – permita-se-me o atrevimento de mais este excurso: – não deve ficar sujeito a reexame por 
uma outra instância, pelo menos quando esta não esteja em contacto tão estreito com o caso concreto e não seja 
essencialmente mais perita na matéria que a instância detentora do poder discricionário, mas apenas, na melhor 
das hipóteses, se julgue ‘mais sábia’ que esta)” (Introdução ao pensamento jurídico, cap. VI, p. 251). 

330 Por exemplo: “Constitui causa excludente da responsabilidade da empresa transportadora o fato 
inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo” (STJ, 2ª Seção, REsp 
435.865, rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. 9.10.02, deram provimento, um voto vencido, DJ 12.5.03). Ainda: “É 
dever de estabelecimentos como shoppings centers e hipermercados zelar pela segurança de seu ambiente, de 
modo que não se há falar em força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos 
aos consumidores. Afastado o fundamento jurídico do acórdão a quo, cumpre a esta Corte Superior julgar a 
causa, aplicando, se necessário, o direito à espécie” (STJ, 3ª Turma, REsp 582.047, rel. Min. MASSAMI UYEDA, j. 
17.2.09, deram provimento, v.u., DJ 4.8.09). Note-se que os recursos que deram origem a estes precedentes 
tinham como objeto apenas questões de direito; não pediram a revisão das circunstâncias em que os assaltos 
ocorreram (v.g., eventual reação da vítima, tipo de arma que foi usada etc.), porque aí sim envolveriam simples 
questão de fato. 

331 Eis alguns exemplos: “A compra e venda de safra futura, a preço certo, obriga as partes se o fato que 
alterou o valor do produto agrícola não era imprevisível. Na hipótese afigura-se impossível admitir onerosidade 
excessiva, inclusive porque a alta do dólar em virtude das eleições presidenciais e da iminência de guerra no 
Oriente Médio – motivos alegados pelo recorrido para sustentar a ocorrência de acontecimento extraordinário – 
são circunstâncias previsíveis, que podem ser levadas em consideração quando se contrata a venda para entrega 
futura com preço certo. O fato de o comprador obter maior margem de lucro na revenda, decorrente da majoração 
do preço do produto no mercado após a celebração do negócio, não indica a existência de má-fé, improbidade ou 
tentativa de desvio da função social do contrato. A função social infligida ao contrato não pode desconsiderar seu 
papel primário e natural, que é o econômico. Ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o 
produtor inclua nos seus cálculos todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios 
termos do contrato, como aqueles derivados das condições da lavoura. A boa-fé objetiva se apresenta como uma 
exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada 
pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal. Não 
tendo o comprador agido de forma contrária a tais princípios, não há como inquinar seu comportamento de 
violador da boa-fé objetiva” (STJ, 3ª Turma, REsp 803.481, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 28.6.07, deram 
provimento, v.u., DJ 1.8.07); “Não se mostra razoável o entendimento de que a inflação possa ser tomada, no 
Brasil, como álea extraordinária, de modo a possibilitar algum desequilíbrio na equação econômica do contrato” 
(STJ, 2ª Turma, REsp 744.446, rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 17.4.08, negaram provimento, v.u., DJ 5.5.08); 
“Na hipótese afigura-se impossível admitir onerosidade excessiva, inclusive porque chuvas e pragas – motivos 
alegados pelo recorrido para sustentar a ocorrência de acontecimento extraordinário – são circunstâncias 
previsíveis na agricultura, que o produtor deve levar em consideração quando contrata a venda para entrega 
futura com preço certo” (STJ, 3ª Turma, REsp 783.404, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 28.6.07, deram 
provimento, v.u., DJ 13.8.07); “Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao 
negócio. Nele não se cogita em imprevisão” (STJ, 3ª Turma, REsp 884.066-AgRg, rel. Min. GOMES DE BARROS, 
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Não faltam, da mesma forma, arestos do Superior Tribunal de 

Justiça que, obviamente sem modificar o delineamento fático advindo do tribunal local, 

revisaram a aplicação do conceito de “culpa”. 332-333 Se o acórdão impugnado decidiu que a 

conduta do réu foi culposa, primeiro o tribunal local teve como induvidosa a prática dos atos x, 

y e z; somente depois, em um raciocínio jurídico, ele entendeu que a prática de tais atos foi 

ilícita, consoante dispõe o art. 186 do Código Civil. A título ilustrativo, suponha-se que o 

acórdão admita que o motorista do automóvel dirigia à velocidade de 120 km/h e, por isso, 

conclua que sua conduta foi culposa; a fixação dos fatos limita-se ao trecho “o motorista do 

automóvel dirigia à velocidade de 120 km/h”, já a qualificação desse suporte fático como 

prudente ou imprudente é tipicamente jurídica. 334 Com essas considerações, fica mais fácil 

                                                                                                                                                         
j. 6.12.07, negaram provimento, v.u., DJ 18.12.07; no mesmo sentido: STJ, 4ª Turma, REsp 679.086, rel. Min. 
FERNANDO GONÇALVES, j. 10.6.08, deram provimento, v.u., DJ 23.6.08); “Não se deve admitir que a função 
social do contrato, princípio aberto que é, seja utilizada como pretexto para manter duas sociedades empresárias 
ligadas por vínculo contratual durante um longo e indefinido período” (STJ-3ª T., REsp 972.436, Min. NANCY 

ANDRIGHI, j. 17.3.09, deram provimento, v.u., DJ 12.6.09). 
332 “No que se refere à responsabilidade civil e seus elementos – ‘conduta culposa, nexo de causalidade e 

dano’ – resta bastante evidenciada a preocupação do Superior Tribunal de Justiça em desenvolver o direito” 
(DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, p. 256-
257). 

333 Assim, v.g.: “Registro que não se está aqui a interpretar fatos, em absoluto, posto que não se 
controverte a respeito do incidente em si – a quebra de uma cadeira de plástico em que se sentava a autora 
enquanto trabalhava. A partir desses elementos materiais postos no acórdão, é que se extrai uma conclusão 
diferente da que chegou o Tribunal a quo, identificando-se a responsabilidade da empregadora, e isto pode o STJ 
fazer, sem incidir na restrição da Súmula 7” (STJ, 4ª Turma, REsp 555.801, rel. Min. ALDIR PASSARINHO JR., j. 
22.9.09, deram provimento, v.u., DJ 19.10.09; a citação é do voto do relator); “Reconhecido no acórdão que o 
acidente do qual resultou a lesão do autor decorreu da derrapagem do veículo, o que significa ter o motorista 
perdido o seu controle, impõe-se a conclusão de que houve culpa na produção do resultado. Qualificação jurídica 
dos fatos que pode ser feita no recurso especial” (STJ, 4ª Turma, REsp 236.458, rel. Min. RUY ROSADO, j. 
7.12.99, deram provimento, v.u., DJ 28.2.00; no caso, decidiu-se que o simples fato de dirigir em determinada 
estrada sob chuva forte já configura comportamento imprudente); “Culpado, em linha de princípio, é o motorista 
que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua 
culpa” (STJ, 4ª Turma, REsp 198.196, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 18.2.99, deram provimento, v.u., DJ 
12.4.99); “Necessidade de demonstrar a falsidade da notícia ou inexistência de interesse público. Ausência de 
culpa. Liberdade de imprensa exercida de modo regular, sem abusos ou excessos. A honra e imagem dos 
cidadãos não são violados quando se divulgam informações verdadeiras e fidedignas a seu respeito e que, além 
disso, são do interesse público” (STJ, 3ª Turma, REsp 984.803, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 26.5.09, deram 
provimento, v.u., DJ 19.8.09). 

334 Cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 123, p. 426. 
Nas palavras do professor argentino, “si actuó o no con culpa y por ende se aplica o no al caso el artículo de 
referencia, hace ya a la subsunción, o a la calificación jurídica y por tanto es una típica cuestión de derecho. Y 
esta operación la realiza el magistrado utilizando las reglas de experiencia, como por ejemplo la que indica que se 
erige en una imprudencia no disminuir la velocidad en las esquinas” (op. cit., n. 123, p. 426-427). No mesmo 
sentido é o exemplo de RODRIGO BARIONI: “se o autor alega que o réu dirigia o veículo na contramão e, por isso, 
foi o causador do acidente que gerou danos ao autor, provada a veracidade desse fato (fixação), o juiz pode 
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perceber que se a base fática estiver suficientemente delineada no acórdão recorrido, o tribunal 

de superposição pode, por exemplo, controlar a sua classificação como lícita ou ilícita. 

 
 
27 – CONTINUAÇÃO : A QUESTÃO DO DANO MORAL  
 

A compensação do dano moral está prevista, no direito 

brasileiro, em uma espécie de norma jurídica aberta, 335 já que o legislador não forneceu 

nenhum critério para delimitar os valores da indenização, 336 deixando ao juiz a tarefa de 

participar da criação da regra que deve resolver, de forma razoável e justa, o caso sub judice. 

Nessas condições, compete ao órgão judicial – e a fortiori aos tribunais de superposição – 

completar o sentido da norma, definir os seus limites e precisar o seu conteúdo, 337 por 

exemplo, decidindo se: o dano moral deve ter caráter punitivo; 338 “são cumuláveis as 

indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”; 339 “a pessoa jurídica 

                                                                                                                                                         
qualificá-lo como ato culposo ou doloso do réu, conforme sua convicção (qualificação jurídica)” (Recursos 
extraordinário e especial em ação rescisória, p. 240). 

335 A fixação do dano moral encaixa-se no que KARL ENGISCH denomina de “conceito discricionário”, 
cuja categoria seria uma subespécie do gênero dos conceitos jurídicos indeterminados (Introdução ao 
pensamento jurídico, cap. VI, p. 225-226). Entretanto, deve-se consignar que é vista com receio a afirmação 
segundo a qual o julgador tem discricionariedade para interpretar e aplicar norma que contenha conceito vago, 
justamente para evitar a (falsa) conclusão de que ele estaria imune a todo tipo de controle (cf. BEDAQUE, 
“Discricionariedade judicial”, esp. p. 195; Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência, p. 
359; TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Omissão judicial e embargos de declaração, n. 7.2.1, p. 361; JUAN 

CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 95, p. 384, nota de rodapé 7; JOSÉ 

CARLOS BAPTISTA PUOLI, Os poderes do juiz e as reformas do processo civil, p. 74). 
336 Há, porém, Projetos de Lei tramitando no Congresso Nacional que estabelecem parâmetros para a 

indenização do dano moral, tal como o Projeto de Lei do Senado n. 334, de 2008. Não obstante, é preciso lembrar 
que há julgado do Supremo Tribunal Federal considerando inconstitucional a previsão legislativa de pré-fixação 
de valores para a compensação de danos morais: “Toda limitação, prévia e abstrata, ao valor de indenização por 
dano moral, objeto de juízo de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade irrestrita assegurada 
pela atual Constituição da República (STF, 2ª Turma, RE 447.584, rel. Min. CEZAR PELUSO, j. 28.11.06, negaram 
provimento, v.u., 16.3.07). No mesmo sentido, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que “a indenização por 
dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa” (Súmula 281 do STJ). Ulteriormente, aliás, 
todos os dispositivos da Lei de Imprensa foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF, Pleno, ADPF 130, rel. Min. CARLOS BRITTO, j. 30.4.09, julgaram procedente, maioria, DJ 6.11.09). 

337 “Em face de um sistema como esse não se pode recusar a ver no arbitramento da indenização por 
dano moral uma questão de direito” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Dano moral, cap. I, p. 56). 

338 V.g.: “A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, de modo a coibir a reincidência do 
causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima” (STJ, 1ª Turma, 
REsp 521.434, rel. Min. DENISE ARRUDA, j. 4.4.06, deram provimento parcial, v.u., DJ 8.6.06). 

339 Súmula 37 do STJ. 
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pode sofrer dano moral”; 340 “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano 

moral” 341 etc. 

Além disso, ao contrário do que acontece com a indenização de 

danos materiais, para a qual é exigida prova exata do desfalque no patrimônio da vítima, os 

tribunais muitas vezes dispensam a prova objetiva e perfeita do dano moral, contentando-se 

com a prova do fato e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado. 342-343 Já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça, v.g., que deve ser presumido o sofrimento do pai, em caso de 

morte do seu filho. 344 Outra situação em que se tem dispensado a prova do dano moral é 

aquela que decorre da devolução indevida de cheque. 345 Trata-se de presunção relativa, e o 

ônus de afastá-la é do lesante. Nesses casos, submete-se ao crivo de recurso especial o acórdão 

do tribunal local que, exigindo do demandante a prova do abalo psicológico, excluir a 

condenação por dano moral. 

Mas não são somente as decisões que versam sobre dano moral 

in re ipsa que podem ser revistas pelo Superior Tribunal de Justiça; esse controle é possível 

sempre que a inadequação da consequência jurídica dada aos fatos puder ser constatada no 

                                                 
340 Súmula 227 do STJ. 
341 Súmula 387 do STJ. 
342 “‘Provado o fato, não há necessidade da prova do dano moral’ (STJ-3ª T., REsp 261.028, Min. 

Menezes Direito, j. 30.5.01, DJU 20.8.01). Isto porque ‘a responsabilização do agente se opera por força do 
simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto’ (RSTJ 152/389). 
‘Na indenização por dano moral, não há necessidade de comprovar-se a ocorrência do dano. Resulta ela da 
situação de vexame, transtorno e humilhação a que esteve exposta a vítima’ (STJ-4ª T., REsp 556.031, Min. 
Barros Monteiro, j. 27.9.05, DJU 7.11.05). ‘O dano moral, tido como lesão à personalidade, à honra da pessoa, 
mostra-se às vezes de difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte muito íntima do indivíduo — o seu 
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar 
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral humano’ (RSTJ 135/384)” (NEGRÃO-GOUVÊA-
BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 4 ao art. 334 do CPC, p. 
495).  

343 Cf. JOSÉ ROBERTO GOUVÊA e VANDERLEI ARCANJO DA SILVA , “Quantificação dos danos morais pelo 
Superior Tribunal de Justiça”, p. 202; HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Dano moral, cap. I, p. 57. 

344 “Não é preciso provar o dano moral em razão de morte de filho (RSTJ 133/327; STJ-2ª T., 
REsp 214.838, Min. Peçanha Martins, j. 27.11.01, DJU 11.3.02)” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de 
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 4 ao art. 334 do CPC, p. 495). 

345 “A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral” (Súmula 388 do STJ). 
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próprio aresto recorrido, a partir das premissas fáticas por ele estabelecidas. 346 Desse modo, é 

viável ao tribunal de superposição controlar a razoabilidade do montante fixado a título de 

danos morais. É que a liberdade do juiz de interpretar e aplicar as normas abertas ao caso 

concreto não pode colidir com a sensatez e a normal inteligência do homem comum. Nesse 

sentido, a razoabilidade da indenização é um conceito lógico, ético e sobretudo cultural, já que 

para seu correto dimensionamento é indispensável o bom senso do homem médio. Razoável é 

o não-irrisório e o não-excessivo, motivo pelo qual ofende a ordem jurídica a decisão que fixa, 

a título de danos morais, valores inexpressivos ou exorbitantes. 347 

Tendo em vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça a 

defesa do ordenamento jurídico federal, não se pode ignorar o seu relevante papel no combate 

à chamada “indústria do dano moral”, que além de ser abominável de per si, ameaça o 

equilíbrio econômico do país. 348 E mais: tanto as quantificações exageradas quanto as 

insignificantes atingem perversamente a harmonia social, põem em xeque a própria confiança 

                                                 
346 Cf. RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 236. Assim, o 

Superior Tribunal de Justiça pode isentar o réu do pagamento de indenização por dano moral, como no seguinte 
julgado: “(...) O acórdão, porém, foi adiante e passou a contrariar as premissas objetivas por ele mesmo 
estabelecidas para, com base em ilações de caráter subjetivo semelhantes às formuladas pelo autor, julgar 
procedente o pedido. Sem que haja qualquer reexame de provas, portanto, é possível reconhecer a inexistência de 
dano moral na hipótese” (STJ, 3ª Turma, REsp 951.868, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 13.11.08, deram 
provimento, maioria, DJ 6.5.09). Pode outrossim, por outro lado, condená-lo, tal como no seguinte caso: 
“Impossível o reexame do nexo causal no tocante à conclusão da instância ordinária de 2º grau no sentido de que 
a doença de que padecia a autora não sofreu agravamento em razão da erronia verificada no laudo radiológico 
produzido pela clínica. Viável, todavia, à Turma, partindo do fato incontroverso posto no aresto recorrido de que 
o laudo tomográfico estava errado, daí extrair lesão moral à consumidora gravemente doente, que viu-se 
frustrada, angustiada e vítima de incerteza sobre seu real diagnóstico, a justificar ressarcimento por sua dor” 
(STJ, 3ª Turma, REsp 594.962-EDcl, rel. Min. ALDIR PASSARINHO JR., j. 11.12.07, acolheram os embargos, 
maioria, DJ 8.8.08). 

347 Segundo MARCELO BONÍCIO, o controle pelo Superior Tribunal de Justiça dos excessos cometidos na 
fixação de indenização por danos morais, assim como no arbitramento de honorários advocatícios, “encontra 
ampla sustentação nas mesmas colunas que amparam as idéias ligadas à instrumentalidade do processo e ao 
princípio da proporcionalidade, demonstrando que o sistema prestigia, também neste ponto, o valor justiça das 
decisões” (Proporcionalidade e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a legitimação do 
processo civil e o controle das decisões judiciais, n. 4.1, p. 169-170). 

348 Sobre a chamada “indústria do dano moral”, cf. CALMON DE PASSOS, “O imoral nas indenizações por 
dano moral”, esp. p. 174-177. Ainda sobre este tema, JOSÉ ROBERTO GOUVÊA e VANDERLEI ARCANJO DA SILVA 

dão notícia de sentença que condenou o Banco do Brasil a indenizar o autor na “quantia de R$ 255.500.000,00 
(duzentos e cinqüenta e cinco milhões e quinhentos mil reais) em razão de devolução indevida de cheque, a título 
de danos morais e materiais, valor que se distanciava completamente dos próprios cálculos do perito” 
(“Quantificação dos danos morais pelo Superior Tribunal de Justiça”, p. 198). 
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no sistema e, se não corrigidas, tendem a servir de parâmetro para casos análogos. 349 Por 

conta dessas fortes razões, o referido tribunal superior, apoiado pela doutrina, 350 não tem se 

esquivado de revisar as compensações de dano moral que passam ao largo da 

razoabilidade. 351 

Para viabilizar, portanto, a revisão dos danos morais pelo 

Superior Tribunal de Justiça é preciso que o recurso especial primeiramente não tenha se 

insurgido contra a versão dada aos fatos pelo tribunal local, mas tão-somente contra a sua 

subsunção à norma jurídica. Todavia, o recurso será conhecido só se for possível constatar no 

próprio aresto impugnado o erro no processo subsuntivo. Por isso, se a base fática não estiver 

suficientemente exposta no acórdão atacado, de tal maneira que transpareça o equívoco no seu 

enquadramento legal, o recorrente deve se valer dos embargos declaratórios, a fim de 

complementar a decisão de segundo grau; se persistir a omissão, o recurso de direito estrito 

adequado é aquele que alega o vício de atividade. 352 Contudo, reitera-se: nas situações em 

que, pelos próprios dados afirmados no acórdão do tribunal local, ficar patente o erro na 

aplicação da norma aberta in concreto, o recurso deve ser admitido 353 para, desde logo, 

                                                 
349 Sobre o papel dos tribunais de superposição de preservar a harmonia social e restabelecer a confiança 

no sistema, JOLOWICZ ensina que essa função está até mais ligada ao “interesse público” do que ao próprio 
interesse do recorrente. Em suas palavras, “this is a public more than a private purpose for it looks to the 
maintenance of peace in society, and it is a purpose which cannot be neglected even today. It follows that it must 
always be a purpose – and a public purpose – of any court, but especially of a Supreme Court, to maintain public 
confidence in the system; if such confidence is lacking, the peace-keeping purpose itself will fail” (“The role of 
the Supreme Courts at the national and international level: General Report”, p. 40-41). 

350 Cf., por todos, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Dano moral, cap. I, p. 56-57; YUSSEF SAID CAHALI , 
Dano moral, n. 15.9, p. 814; JOSÉ ROBERTO GOUVÊA e VANDERLEI ARCANJO DA SILVA , “Quantificação dos 
danos morais pelo Superior Tribunal de Justiça”, p. 201. Em sentido contrário, entendendo que o controle do 
valor fixado a título de danos morais e de honorários advocatícios envolve revisão de questão de fato, que não 
deveria ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça, cf. ARAKEN DE ASSIS, Manual dos Recursos, n. 92.2.1, p. 785-
786; CLARA MOREIRA AZZONI, Recurso especial e extraordinário: aspectos gerais e efeitos, n. 4.1.3, p. 159-160. 

351 Dentre outros julgados: STJ, 2ª turma, REsp 819.202 , rel. Min. MAURO CAMPBELL, j. 4.9.08, deram 
provimento, v.u., DJ 22.9.08); STJ, 3ª Turma, REsp 87.719, rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, j. 24.3.98, deram 
provimento parcial, v.u, DJ 25.5.98; STJ, 4ª Turma, REsp 680.207, rel. Min. CARLOS MATHIAS, j. 21.10.08, 
deram provimento, v.u, DJ 3.11.08. 

352 Devendo ser conhecido o recurso especial por violação aos arts. 131, 458, inc. II, e 535 do Código de 
Processo Civil, desde que satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade. 

353 Especialmente por violação ao art. 186 do Código Civil. Há também decisões reconhecendo violação 
ao art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil (p. ex., STJ, 3ª Turma, REsp 87.719, rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, 
j. 24.3.98, deram provimento parcial, v.u, DJ 25.5.98) e ao art. 944 do Código Civil (p. ex., STJ, 2ª turma, REsp 
819.202 , rel. Min. MAURO CAMPBELL, j. 4.9.08, deram provimento, v.u., DJ 22.9.08). 
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excluir a indenização por danos morais, arbitrá-la, ou redimensionar o seu montante, conforme 

o caso. 

 
 
28 – CONTINUAÇÃO : A QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS  
 

No arbitramento de honorários advocatícios, o juiz deve levar em 

consideração pontos tipicamente fáticos: “o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação 

do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço” (CPC, art. 20, § 3º, a, b e c). Isso não significa, entretanto, que 

toda e qualquer discussão sobre honorários sucumbenciais envolva simples questão de fato e, 

por conseguinte, seja alheia ao âmbito de revisão do Superior Tribunal de Justiça. Se o 

acórdão, por exemplo, nega a verba honorária na advocacia em causa própria ou desrespeita os 

limites (mínimo de dez e máximo de vinte por cento) estabelecidos no art. 20, § 3º, do Código 

de Processo Civil, evidentemente comete erro de direito, passível de ser corrigido na instância 

de superposição. 

Por outro lado, se a impugnação é dirigida contra acórdão que 

fixou os honorários advocatícios consoante apreciação eqüitativa (CPC, art. 20, § 4º), 354 o 

seu conhecimento passa a depender dos mesmos fatores que determinam a admissibilidade de 

recurso especial que se insurge contra o valor fixado a título de danos morais; ou, mais 

precisamente, das mesmas particularidades que condicionam o conhecimento de recurso de 

direito estrito que alega violação a qualquer norma aberta. Explica-se. 

Tendo em vista a natureza fática dos elementos que o juiz deve 

levar em conta para arbitrar o valor dos honorários, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula 389, segundo a qual “salvo limite legal, a fixação de honorários de advogado, em 

complemento da condenação, depende das circunstâncias da causa, não dando lugar a recurso 

extraordinário”. Mas, com o passar do tempo, esse enunciado sumular foi sendo objeto de 

                                                 
354 CPC, art. 20, § 4º: “Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não 

houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão 
fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior”. 
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flexibilização no Superior Tribunal de Justiça, 355 cuja jurisprudência firmou-se no sentido de 

que “é pertinente no recurso especial a revisão do valor dos honorários de advogado quando 

exorbitantes ou ínfimos”. 356 Essa posição do tribunal superior não merece reparos, já que na 

aplicação de norma aberta, tal como a do art. 20, § 4º, o juiz deve se prender mais aos 

princípios e regras do ordenamento jurídico do que aos seus gostos e preferências; caso 

contrário, a sua decisão torna-se arbitrária e passa a violar a lei. 357 

Igual raciocínio deve ser feito para o recurso especial que alega 

violação ao parágrafo único do art. 21 do Código de Processo Civil. 358 Com efeito, embora as 

instâncias locais contem com certa margem de liberdade para decidir se o litigante decaiu de 

parte mínima do pedido, caso a inadequação da subsunção dos fatos a esse conceito jurídico 

indeterminado puder ser verificada no próprio acórdão impugnado, o recurso especial deve ser 

conhecido, desde que presentes os demais requisitos para a sua admissibilidade. 359 

Em suma, o recurso especial não é a via apropriada para alegar 

que o tribunal a quo arbitrou os honorários advocatícios sem levar em consideração o cuidado 

dispensado pelo patrono da parte na defesa da causa, tampouco para discutir a importância 
                                                 

355 Cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 
41ª ed., nota 3 ao art. 255 do RISTJ – “Súmula 389 do STF (Honorários de advogado)”, p. 2.056. 

356 STJ, Corte Especial, ED no REsp 494.377, rel. Min. JOSÉ ARNALDO, rejeitaram os embargos, v.u., j. 
6.4.05, DJ 1º.7.05. 

357 Violando o direito, o tribunal de superposição deverá corrigir e delimitar a margem de decisão 
conferida ao julgador, pois a elasticidade de apreciação concedida ao juiz tem um limite tolerável, que é sempre o 
da razoabilidade. Onde cessa a razoabilidade, cessa de igual modo a imunidade do julgamento ao crivo do 
recurso especial (cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, II, n. 758, p. 665-666; 
DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, p. 210; 
BRUNO VASCONCELOS CARRILHO LOPES, Honorários advocatícios no processo civil, n. 48, p. 201-204). Na 
jurisprudência: “Determinando a lei que o juiz decida com auxílio da eqüidade, o descumprimento dessa regra 
legal pode ser apreciado em recurso especial” (STJ, 4ª Turma, REsp 163.893, rel. Min. RUY ROSADO, j. 21.5.98, 
deram provimento parcial, v.u., DJ 19.10.98). Ou ainda: “Constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na 
fixação do quantum, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é possível a 
revisão, neste tribunal superior, de aludida quantificação. Desta forma, se a verba honorária não corresponde a 
sequer 1% do valor da causa, deve a mesma ser considerada irrisória” (STJ, 4ª turma, REsp 660.071, rel. Min. 
JORGE SCARTEZZINI, j. 17.5.05, deram provimento, v.u., DJ 13.6.05). Na Argentina, a verba honorária fixada de 
forma irrisória ou exorbitante também dá ensejo a recurso de direito estrito (cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica 
de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 118, p. 420, nota de rodapé 109). 

358 CPC, art. 21, § ún.: “Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por 
inteiro, pelas despesas e honorários”. 

359 Cf. YUSSEF SAID CAHALI , Honorários advocatícioş n. 50, p. 108-109; BRUNO VASCONCELOS 

CARRILHO LOPES, Honorários advocatícios no processo civil, n. 48, p. 204. Na jurisprudência: STJ, 3ª Turma, 
REsp 278.197, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 19.12.00, deram provimento, v.u., DJ 18.6.01. 
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desta ou qualquer outra circunstância fática que pudesse ter influenciado na quantia fixada. É, 

todavia, o meio adequado para se insurgir contra qualquer ofensa à legislação federal 

infraconstitucional, inclusive quando ela se dá no enquadramento dos fatos às normas que 

contenham preceito vago. Assim, restando evidente que os honorários advocatícios foram 

fixados em valores exorbitantes ou insignificantes, o recurso deverá ser conhecido. Idêntica 

solução vale para a alegação de vício na especificação in concreto do sentido e alcance da 

expressão “parte mínima do pedido”. Nesses casos, não custa repetir, o recurso especial 

apenas poderá ser conhecido se o erro na qualificação jurídica dos fatos puder ser verificado a 

partir das premissas fáticas estabelecidas no próprio acórdão impugnado. 360  

 
 
29 – CONSEQUÊNCIA JURÍDICA DO FATO  
 

Atribuída aos fatos a correta qualificação legal, ainda não se 

pode afirmar que a decisão resolveu adequadamente todas as quaestiones iuris, pois resta 

verificar se o julgador acertou na determinação da consequência jurídica dos fatos provados e 

devidamente inseridos em um instituto jurídico-substancial. Nesse caso, eventual vício na 

decisão dar-se-ia em um momento lógico posterior ao da qualificação jurídica da base fática, 

já que ele decorreria da atribuição de efeito não-previsto pelo ordenamento àquela categoria 

em que foram inseridos os fatos já fixados. 361-362 

                                                 
360 Nesse sentido: “O que o Superior Tribunal de Justiça não pode, em sede de recurso especial, é refazer 

o juízo de eqüidade de que trata o art. 20, § 4º, do CPC, levando em conta as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º do 
mesmo dispositivo legal, sem que o acórdão recorrido deixe delineada a especificidade de cada caso, porque isso, 
necessariamente, demanda o reexame do contexto fático-probatório e, conseqüentemente, encontra óbice na 
Súmula 7⁄STJ (...). Desta forma, sem que o Tribunal a quo, no acórdão recorrido, deixe delineados os aspectos 
fáticos que o levaram a adotar determinada base de cálculo, percentual ou valor fixo, não pode o STJ emitir juízo 
de valor a respeito, a fim de concluir se o advogado foi mal ou bem remunerado e ofendidos os dispositivos 
legais pertinentes” (STJ, 2ª Turma, REsp 898.661, rel. Min. ELIANA CALMON , j. 24.6.08, conheceram em parte e 
negaram provimento, v.u., DJ 19.8.08). 

361 Cf. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, “Recurso especial e ações de família”, p. 38. Cf. tb. ADA 

PELLEGRINI GRINOVER, “O controle do raciocínio judicial pelos tribunais superiores brasileiros”, p. 18-20; 
RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 256-257. 

362 CALAMANDREI  fez uma extensa lista de possíveis erros do juiz. Dentre os errores in iudicando 
cometidos na resolução de uma questão de direito, ele arrolou aquele vício que se dá na conclusão do silogismo 
judicial, portanto, após a qualificação jurídica dos fatos; em suas palavras “errore sulle conseguenze giuridiche 
concrete che derivano dall’aver rettamente determinato il rapporto tra la fattispecie legale e la fattispecie 
controversa” (La cassazione civile, vol. II, n. 79, p. 167). Cf. tb. op. cit., n. 103, p. 270-273. 
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Um exemplo pode servir para esclarecer o ponto. O tribunal local 

reconheceu que a conduta dos vereadores demandados – conivência com a percepção de 

salários por funcionários de seus gabinetes que não compareciam ao trabalho – configurou 

improbidade administrativa. Fixou, assim, os fatos e qualificou-os juridicamente. Em seguida, 

ao aplicar as penas previstas na lei, impôs aos réus a sanção pecuniária mas deixou de cominar 

a suspensão dos respectivos direitos políticos, incidindo em error iuris. 363 

O mesmo tipo de erro de direito pode ocorrer na seguinte 

hipótese. Sabe-se que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de coação (CC, 

art. 171, inc. II). Suponha-se que Caio, após ser coagido por Mévio, celebrou negócio jurídico 

com Tício, embora este desconhecesse a coação praticada. O tribunal local fixou os fatos – 

comprovação dos atos x, y, z praticados por Mévio, existência de negócio jurídico, 

desconhecimento de Tício dos atos praticados por aquele. Em seguida, entendeu, com auxílio 

de regras de experiência, que os atos praticados por Mévio eram capazes de incutir em Caio 

fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens e, 

por conseguinte, caracterizavam coação (CC, art. 151). 364 Por fim, decidiu que o negócio 

jurídico celebrado era anulável. Exatamente na conclusão do seu raciocínio, o órgão julgador 

pode ter incorrido em error iuris, uma vez que o Código Civil dispõe que “subsistirá o 

negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse 

ou devesse ter conhecimento” (art. 155). 365  

                                                 
363 “Reconhecida pelo Tribunal de origem a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no 

art. 11 da Lei 8.429/92, e delineado no acórdão recorrido o contexto-fático em que se desenvolveu a conduta do 
agente, é possível ao STJ afastar o óbice da Súmula 07/STJ e, mediante a valoração dos fatos, averiguar a 
observância ao princípio da proporcionalidade (...). A partir dessas premissas, tem-se que a sanção puramente 
pecuniária não atende aos fins sociais a que se destina a Lei de Improbidade Administrativa, sendo indispensável 
a imposição, também, da sanção de suspensão dos direitos políticos, com fundamento no art. 12, III, da Lei 
8.429/92, a quem agiu com desprezo no seu exercício” (STJ, 2ª Turma, REsp 1.025.300, rel. Min. ELIANA 

CALMON , j. 17.2.09, deram provimento, v.u., DJ 2.6.09). Note-se que a ementa citada utilizou a expressão 
“valoração dos fatos”, incorrendo em equívoco terminológico, uma vez que tal valoração não está sujeita ao crivo 
de recurso de direito estrito. Aliás, também não seria o caso de valoração jurídica dos fatos, porque não foi 
alegada infração a qualquer regra de direito probatório. Não obstante, foi correto o conhecimento do recurso 
especial, já que este impugnava uma típica questão de direito: a conseqüência jurídica dos fatos. 

364 Aqui já há uma questão de direito, que concerne ao enquadramento dos fatos nos conceitos jurídicos 
indeterminados configuradores do tipo coação. Sobre a importância das regras de experiência na subsunção do 
fato à norma aberta, v., supra, tópico n. 15; sobre o controle dessa operação subsuntiva, v., supra, tópico n. 26. 

365 Isso porque só “vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter 
conhecimento a parte a que aproveite” (CC, art. 154). 
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Como se percebe, mesmo quando a qualificação jurídica dos 

fatos provados estiver correta (v.g., os fatos configuram coação), a conseqüência jurídica pode 

estar errada (v.g., o negócio jurídico celebrado não é anulável). Trata-se, na expressão de LUÍS 

EULÁLIO DE BUENO VIDIGAL , de “erro na determinação do efeito jurídico” 366 de fato certo, 

soberanamente reconhecido pelo tribunal de origem, e já inserido em uma categoria jurídico-

substancial adequada. 

 
 
30  – CONTINUAÇÃO : A QUESTÃO DOS LUCROS CESSANTES 
 

Ainda no que tange à consequência jurídica dos fatos, cumpre 

tecer algumas observações relativas ao controle da indenização de lucros cessantes. Inobstante 

o texto legal defina-os como aquilo que o credor “razoavelmente deixou de lucrar” (CC, 

art. 402), as normas que preveem o ressarcimento de danos materiais não podem ser 

consideradas “abertas”, na medida em que eles devem ser matematicamente demonstrados. 

Desse modo, assim como o ressarcimento de danos emergentes depende da prova objetiva do 

prejuízo sofrido, a indenização de lucros cessantes imprescinde da demonstração da frustração 

do crescimento patrimonial. 367 

Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que 

os exageros para mais ou para menos no arbitramento de valores a pagar podem transcender os 

lindes do exame dos fatos e passar a gerar juízo de legalidade, consistente na determinação de 

seus efeitos jurídicos. 368 O tribunal superior decidiu, por exemplo, que a impossibilidade de 

tomar empréstimos a juros e a perda da oportunidade de comprar bens, por preços 

                                                 
366 Comentários ao Código de Processo Civil, VI, p. 117-120. 
367 MARIA HELENA DINIZ ensina que a indenização dos lucros cessantes deve ser condicionada “a uma 

probabilidade objetiva, resultante do desenvolvimento normal dos acontecimentos” (Curso de direito civil 
brasileiro, v. 7, p. 63). No mesmo sentido, na jurisprudência: “O dano indenizável a título de lucros cessantes e 
que interessa à responsabilidade civil é aquele que se traduz em efetiva demonstração de prejuízo, partindo do 
pressuposto anterior de previsão objetiva de lucro, do qual o inadimplemento impediu a possibilidade concreta de 
deixar de ganhar algo” (STJ, 4ª Turma, REsp 615.203, rel. Min. JOÃO OTÁVIO , j. 25.8.09, deram provimento, 
v.u., DJ 8.9.09). 

368 V.g.: STJ, 4ª Turma, REsp 662.917, rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 25.11.08, deram provimento 
parcial, v.u., DJ 9.12.08. 
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equivalentes aos de mercado, podem configurar danos morais, mas não lucros cessantes, sob 

pena de se indenizar a frustração da expectativa de efetuar gastos e contrair dívidas. 369 

Registre-se, contudo, que a indenização de lucros cessantes é 

passível de ser revista pelo tribunal de superposição apenas se, a partir dos elementos 

delineados no acórdão impugnado, puder ser verificado que os fatos afirmados não 

provocaram direta e imediatamente frustração de crescimento patrimonial da vítima e, por 

conseguinte, puder ser constatada a ofensa aos dispositivos legais que dispõem sobre o tema 

(CC, arts. 402 e 403). 370 A hipótese inversa, isto é, a de arbitramento ou majoração de lucros 

cessantes, também pode ser veiculada em recurso de direito estrito, pois igualmente pode 

envolver violação dos dispositivos legais mencionados. Entretanto, qualquer revisão de 

indenização de lucros cessantes por tribunal de superposição – seja para excluí-la, fixá-la ou 

redimensionar o seu montante – só se torna possível na medida em que a inadequação da 

consequência jurídica atribuída aos fatos puder ser constatada a partir das premissas fixadas 

pelo próprio acórdão atacado. Caso contrário, a questão é tipicamente de fato. 

 

 

 

                                                 
369 STJ, 3ª Turma, REsp 979.118, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 23.9.08, deram provimento parcial, 

v.u., DJ 3.10.08. Do voto da relatora: “Discute-se aqui apenas as conseqüências jurídicas dos fatos que já foram 
reconhecidos pelo Tribunal de origem. Isto é quanto basta para a admissibilidade do recurso neste ponto. 
Superado o juízo de admissibilidade, deve-se frisar que o lucro cessante consiste na frustração do crescimento 
patrimonial alheio, ou seja, o ganho patrimonial que a recorrida poderia auferir, mas não o fez graças à lesão 
sofrida. Os fatos reconhecidos pelo Tribunal de origem não revelam, no entanto, a existência de lucro cessante. O 
Tribunal reconheceu que o imóvel a adquirir seria alienado por preço justo, R$330.000,00. Com a frustração do 
negócio, é certo que a recorrida não adquirirá o imóvel que pretendia, mas também não desembolsará o preço 
compromissado. Lucro cessante existiria se o acórdão reconhecesse que o imóvel a ser dado em pagamento tinha 
preço de mercado inferior a R$180.000,00, mas tal fato não foi sequer mencionado pelo Tribunal de origem. Este 
raciocínio pode ser estendido à aquisição do carro e à perda dos limites de crédito no cartão e no cheque especial. 
O que o Tribunal de origem reconhece é apenas a perda da oportunidade de gastar e de tomar empréstimos a 
juros, e isso não equivale àquilo que ‘razoavelmente deixou de lucrar’, segundo o conceito consagrado de lucros 
cessantes. Assim, se a recorrida experimentou lucros cessantes, deixou de demonstrá-los de forma correta, razão 
pela qual a condenação da recorrente neste ponto certamente viola os art. 1.059 e 1.060, CC⁄1916”. 

370 Código Civil: “art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas 
ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”; “art. 403. 
Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros 
cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual”. 
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31 – CONTROLE DA ADEQUAÇÃO LEGAL DAS CLÁUSULAS CONTRATUAI S 
 

Os tribunais de superposição editaram enunciados sumulares 

específicos para uma situação – a da “simples interpretação de cláusula contratual” – 371 que já 

estava abrangida pelos enunciados 279 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal 

de Justiça. Nessa perspectiva, a vedação tratada no presente tópico é uma particularização do 

óbice genérico ao “reexame de prova”, 372 de modo que é inadmissível, em recursos 

extraordinário e especial, a averiguação em torno da declaração de vontade – desde sua 

existência 373 e forma de emissão (se, v.g., oral ou escrita) até a investigação da intenção real 

(psicológica) das partes –, eventualmente inclusive em contradição com a disposição literal. 374 

Por outro lado, há questões em matéria contratual que 

prescindem do reexame de fatos. Como se sabe, os negócios jurídicos instituem direitos e 

obrigações que vinculam as partes, desde que não sejam contra legem. 375 Nesse sentido, as 

cláusulas contratuais contrárias ao ordenamento jurídico podem ser afastadas em juízo. Esse 

controle judicial requer tão-somente o confronto dessas cláusulas com o ordenamento jurídico, 

razão pela qual pode ser feito também na instância de superposição.  

Assim, são típicas questões de direito, v.g.: (i) a validade de 

cláusula contratual, incluindo a adequação desta a normas abertas, tais como as que preveem, 

                                                 
371 Súmula 454 do STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso 

extraordinário”; e Súmula 5 do STJ: “A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”. 
O mesmo entendimento tem, v.g., a jurisprudência argentina (cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos 
extraordinarios y de la casación, n. 104, p. 398 e n. 106, p. 403). 

372 Pois “quando se indaga: ‘Como havemos de interpretar esta cláusula?’, indaga-se em que consistiu, 
no particular, o acordo de vontades, isto é, que conteúdo teve determinado acontecimento” (BARBOSA MOREIRA, 
“Alegação de compensação rejeitada no despacho saneador...”, p. 235). 

373 Isso significa que não é permitido o exame do instrumento negocial em si para negar que haja 
cláusula contratual que o tribunal a quo deu por existente, ou para afirmar a existência de previsão contratual que 
o acórdão recorrido considerou inexistente. 

374 O Código Civil determina que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem” (art. 112). 

375 Embora não integrem o ordenamento jurídico estatal, os negócios jurídicos podem ser considerados 
fontes formais do direito, pois deles emanam normas de caráter individual (cf. TERCIO SAMPAIO FERRAZ JR., 
Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação, n. 4.3.3.3, p. 242-243). Sobre a distinção entre 
fontes formais e materiais do direito, cf. op. cit., n. 4.3.3, p. 219 e s. 
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por exemplo, a função social do contrato e os princípios da probidade e boa-fé; 376 (ii) a 

preterição das regras legais de interpretação dos contratos; 377-378 (iii)  a qualificação do 

negócio segundo os tipos legalmente previstos 379 e a aplicação dos preceitos jurídicos que os 

regulam. Além disso, no que tange especificamente aos contratos de adesão, 380 os litígios 

reiteradamente giram em torno de quaestiones iuris, pois até a investigação sobre a intenção 

consubstanciada na declaração de vontade do aderente perde importância, na medida em que 

as cláusulas foram unilateralmente estabelecidas pela outra parte negociante. 381 Como se 

observa, todas essas situações envolvem um ponto objetivo: a simples verificação da 

compatibilidade do contrato com as normas jurídicas gerais e abstratas. 382 

Não é por outro motivo que a jurisprudência dos tribunais de 

superposição é firme no controle da adequação legal das cláusulas contratuais. É o que se 

depreende dos enunciados sumulares sobre o tema, tais como: “em contrato de transporte, é 

inoperante a cláusula de não indenizar” (Súmula 161 do STF); “não é potestativa a cláusula 

contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado 
                                                 

376 Cf. EDUARDO CAMBI e PAULO NALIN , “O controle da boa-fé contratual por meio dos recursos de 
estrito direito”, p. 85-106. 

377 Assim, v.g.: (a) nos contratos de consumo, as dúvidas interpretativas devem ser dirimidas 
favoravelmente ao consumidor (CDC, art. 47); (b) nos contratos de adesão, a interpretação deve ser benéfica ao 
aderente (CC, art. 423); (c) os negócios jurídicos sobre direitos autorais devem ser interpretados restritivamente 
(Lei 9.610/98, art. 4º) etc. 

378 Cf., em sentido mais liberal, no direito espanhol, SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho 
en la casación civil, p. 534-544. 

379 É questão de direito a qualificação jurídica de uma manifestação de vontade. Nesse sentido, “el 
magistrado es libre para describir el negocio; pero la calificación de lo abordado es tema juridico” (JUAN CARLOS 

HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 105, p. 402. Ainda no mesmo sentido, 
disse ATHOS GUSMÃO CARNEIRO: “em processo de que fomos relator, discutiu-se se determinada manifestação de 
vontade, por público instrumento, constituía ‘reversão’ de doação, ou doação condicional, ou doação mortis 
causa, ou manifestação de última vontade. A qualificação jurídica do ato de vontade é que determinou qual a lei 
incidente e, pois, condicionou o julgamento de mérito (REsp. nº 444, 4ª Turma, rel. Min. Athos Carneiro, ac. de 
07.08.1990, RSTJ, 15/233)” (Recurso especial, agravos e agravo interno, n. 13.4, p. 37). 

380 Código de Defesa do Consumidor, art. 54, caput: “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas 
tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos 
ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”. 

381 Cf. FRIEDRICH STEIN, El conocimiento privado del juez, § 7º, p. 126-127. 
382 Cf. CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto–questão-de-direito ou o problema metodológico da 

juridicidade, § 14, p. 334-335; JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, 
n. 104, p. 400; BARBOSA MOREIRA, “Alegação de compensação rejeitada no despacho saneador...”, p. 235; 
CÂNDIDO DINAMARCO, “Ação rescisória e interpretação contratual”, p. 989-991; EDUARDO CAMBI e PAULO 

NALIN , “O controle da boa-fé contratual por meio dos recursos de estrito direito”, p. 77; TERESA ARRUDA ALVIM 

WAMBIER, Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, n. 12.6, p. 424. 
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apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato” (Súmula 294 do STJ); “é 

abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do 

segurado” (Súmula 302 do STJ); “nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à 

indenização das benfeitorias e ao direito de retenção” (Súmula 335 do STJ). 383 

Por fim, convém novamente registrar que qualquer controle da 

qualificação jurídica do fato, na instância de superposição, deve partir exclusivamente dos 

dados afirmados no acórdão recorrido. 384 

 
 
32 – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DO ATO PROCESSUAL  
 

Também na seara estritamente processual pode haver questão 

envolvendo qualificação jurídica dos fatos. Mais especificamente, quaestio iuris relativa à 

subsunção de ato processual às normas processuais. 385  

O cabimento restrito dos recursos extraordinário e especial 

significa que o recorrente não pode impugnar a conclusão do tribunal local dada aos fatos 

trazidos da “realidade exterior” ao processo, por meio da apreciação probatória. 

Consequentemente, essa vedação não abrange o exame dos atos processuais para investigar 

ofensa ao ordenamento jurídico. Assim, podem ser objeto de recurso de direito estrito, por 

exemplo, as questões que envolvem: interpretação de sentença; 386 condições da ação 

                                                 
383 Cf. RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 258; FREDIE 

DIDIER JÚNIOR e LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, Curso de direito processual civil, v. 3, p. 253-254. 
384 “Saber se, com os elementos aceitos pelo acórdão, se está em face de uma minuta ou de um pré-

contrato, de um fideicomisso ou de um usufruto, de uma venda ad corpus ou ad mensuram, se houve ou não 
mandato, se a hipótese é de contrato preliminar ou de locação, de depósito incidente ou de consignação em 
pagamento, tudo isso não é questão de fato, mas de direito” (THEOTONIO NEGRÃO, “Técnica do recurso 
extraordinário no cível”, p. 14). 

385 Ato processual pode ser definido como “conduta humana voluntária, realizada no processo por um 
dos seus sujeitos e dotada da capacidade de produzir efeitos sobre este” (CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de 
direito processual civil, II, n. 637, p. 475). 

386 Nesse sentido, “o fato insuscetível de reexame no âmbito do recurso especial é aquele que foi 
transposto da realidade para o processo mediante a produção de provas; a percepção que a instância ordinária 
teve dessas provas não pode ser alterada no âmbito do recurso especial. Outra é a situação quando o thema 
decidendum tem a ver com os atos judiciais, sejam das partes, seja do juiz ou de auxiliares seus (v.g., cartorários, 
oficial de justiça); são atos do próprio processo judicial, sujeitos ao crivo do STJ quando este julga o recurso 
especial. A interpretação da sentença, que é um ato do processo, constitui questão de direito que pode ser 
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e pressupostos de existência e regularidade do processo; 387 “cláusula de reserva de plenário” 

(Constituição Federal, art. 97); 388 possível suspeição de perito que é irmão do juiz 389 etc. 390 

Consigne-se ainda que o exame dos atos processuais para 

verificar eventual error in procedendo também é aceito – de uma forma geral – pela doutrina 

estrangeira, 391 a qual também diferencia os fatos “realizados no processo” daqueles 

“transpostos para o processo”, com o intuito de justificar o controle na instância de 

superposição das questões que envolvem a regularidade legal dos atos praticados pelos 

sujeitos da relação jurídica processual no próprio processo. 

 

 
                                                                                                                                                         
dirimida na via do recurso especial” (STJ, 3ª Turma, REsp 909.286-AgRg, rel. Min. ARI PARGENDLER, j. 7.8.08, 
negaram provimento, v.u., DJ 5.11.08). Aliás, na Argentina, assim como no Brasil, o tema da interpretação de 
sentença dá acesso à instância de superposição (cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos 
extraordinarios y de la casación, n. 105, p. 402, nota de rodapé 60). Sobre interpretação de sentença, cf. JOÃO 

FRANCISCO NAVES DA FONSECA, “A interpretação da sentença civil”, p. 42 e s. 
387 Cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 95, p. 385. 
388 Para BARBOSA MOREIRA, “é claro que, se o recorrente alega error in procedendo supostamente 

cometido pelo órgão a quo – por exemplo: infração da regra que só permite a declaração da inconstitucionalidade 
de lei por determinado quorum (Carta da República, art. 97) –, é mister averiguar a ocorrência ou não do fato 
alegado, isto é, verificar, à vista das peças dos autos, quantos julgadores reconheceram a inconstitucionalidade, e 
que fração do colégio representavam, para poder formar juízo sobre a existência ou inexistência da alegada 
ofensa à Constituição. Mas nem mesmo aí se trata de reexaminar acertamento de fatos que o tribunal inferior haja 
tomado como base da decisão recorrida” (Comentários ao Código de Processo Civil, V, n. 324, p. 600-601).  

389 “Conquanto não constitua exemplo de ética profissional, não há na lei processual civil nada que 
impeça o juiz de nomear o seu próprio irmão para oficiar nos autos como seu assistente, não sendo causa 
suficiente, portanto, para se declarar, de ofício, a nulidade do julgamento” (STJ, 1ª Turma, REsp 906.598, 
rel. Min. DENISE ARRUDA, j. 19.6.07, deram provimento parcial, v.u., DJ 2.8.07). 

390 Ainda “em matéria processual, considera-se mera qualificação jurídica dos fatos: - analisar a petição 
inicial para afastar decisão do tribunal a quo que julgara inepta a petição inicial por entender ausentes o pedido e 
a causa de pedir (STJ-2ª T., REsp 307.072, Min. Franciulli Netto, j. 18.5.04, DJU 18.10.04);           -‘examinar a 
existência, ou não, de suspeição de magistrado, em vista de decisão singular, supostamente de mérito’, em caso 
no qual este teria ‘prejulgado o mérito da causa’ na sua decisão terminativa (STJ-4ª T., AI 564.653-AgRg-EDcl, 
Min. Quaglia Barbosa, j. 15.8.06, maioria, DJU 25.9.06; a citação é do voto do relator)” (NEGRÃO-GOUVÊA-
BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 4 ao art. 255 do RISTJ – 
“Qualificação jurídica dos fatos”, p. 2.070). 

391 Na Argentina, JUAN CARLOS HITTERS afirma que “la Suprema Corte puede y debe abocarse al 
conocimiento de las cuestiones de hecho como son las relativas a dicha interpretación, o a la delimitación de los 
capítulos que integran la relación procesal, cuando la efectuada por los jueces de mérito, conduce a una errónea 
calificación de la situación jurídica invocada en la demanda, y a la violación de la norma positiva dada que 
dimana de un concepto legal” (Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 119, p. 421). No 
mesmo sentido, no direito italiano, cf. MAURO BOVE, “La Corte di cassazione come giudice di terza istanza”, esp. 
p. 954-959 (com farta referência jurisprudencial e doutrinária). 
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§ 10. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA  

 
 
33 - SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL E VALORAÇÃO JURÍDICA D A PROVA 
 

No que tange ao estabelecimento de princípios de apreciação das 

provas pelo juiz, apresentam-se três sistemas: a) o do critério positivo ou legal, no qual o juiz 

aprecia a prova segundo uma hierarquia legal; b) o do livre convencimento, no qual prevalece 

a íntima convicção do juiz, que pode decidir até contrariamente à prova dos autos; e c) o da 

persuasão racional, no qual se exige ligação lógica entre o demonstrado nos autos e a 

apreciação judicial, com exposição do raciocínio. 392 Nesse último sistema, calcado no 

princípio do livre convencimento motivado, o julgador pode realizar o exame crítico dos 

elementos probatórios, apreciando-os livremente, para chegar à solução que lhe parecer mais 

justa quanto à base fática, desde que fundamentada a sua decisão. Lougrou-se, assim, liberar o 

juiz das amarras criadas pelo sistema primitivo de critérios legais, baseados em presunções 

tarifadas para a aferição da prova sem, contudo, lhe restituir o arbítrio de que gozava no direito 

antigo, quando não era exigida a indicação das razões da formação do convencimento. 393 

Com efeito, o sistema da persuasão racional está insculpido no 

art. 131 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz apreciará livremente a prova, 

atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; 

mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”. Neste 

sistema, portanto, a liberdade do julgador não é absoluta, pois a sua convicção não só deve se 

lastrear nos elementos de prova constantes nos autos do processo (quod non est in actis, non 

est in mundo), mas sobretudo deve ser fundamentada, com a exposição dos motivos que 

conferem legitimidade ao julgamento (CF, art. 93, inc. IX). 394 Ademais, o juiz deve observar 

uma série de princípios e regras que disciplinam as alegações passíveis de demonstração por 

                                                 
392 Cf. MOACYR AMARAL SANTOS, Prova judiciária no cível e comercial, v. I, cap. XVIII, p. 389-446. 
393 Cf. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, A motivação da sentença no processo civil, cap. V, n. 2.1, p. 102-

104; HÉLIO TORNAGHI, Comentários ao Código de Processo Civil, I, p. 404. 
394 O dever de motivar as decisões – próprio do sistema da persuasão racional – tem, no direito 

brasileiro, status constitucional, já que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, dispõe que “todos os 
julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 
nulidade (...)”. 
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via da prova (objeto da prova), a distribuição do encargo de prová-las e consequências da falta 

de prova suficiente (ônus da prova), os elementos exteriores sobre os quais essas atividades 

incidem (fontes de prova), as atividades processuais destinadas à comprovação das alegações 

(meios de prova), bem como o valor das provas e o modo como devem ser apreciadas 

(valoração da prova). Esse conjunto de princípios e normas jurídicas sobre o tema da prova 

perfaz o conteúdo do que se convencionou chamar de direito probatório. 395 

O estudo do direito probatório logo remete à idéia de valoração 

jurídica da prova, 396 que difere do mero reexame da convicção do juiz formada a partir da 

livre apreciação da prova. É que naquela, “já não se trata de exercer o poder de livre 

convencimento para captar as radiações informativas emanadas das fontes, mas de atribuir a 

cada uma destas e aos meios de prova o valor que em alguns casos a lei estabelece”. 397 Assim, 

em síntese e simplificadamente, a valoração jurídica da prova consiste no confronto dos 

elementos de prova com as regras instituídas pelo direito objetivo em relação a eles. Trata-se, 

deste modo, de típica quaestio iuris. 398 

Feito este breve intróito, os tópicos seguintes passarão a tratar – 

em sua maior parte – de vício de atividade (ou de julgamento, conforme o caso) 399 ligado a 

infringência de regra de direito probatório. No entanto, desde já se adverte que nem todo 

                                                 
395 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 785, p. 56-57. Cf. tb. 

CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 107, p. 283. Segundo anotação de NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI 
ao art. 131, o juiz apreciará a prova “não tão livremente, pois não pode desatender às normas estabelecidas nos 
arts. 332 a 443” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 1 ao art. 131, p. 274). 
Registre-se oportunamente que, no direito brasileiro, embora prevaleça o sistema da persuasão racional, ainda há 
dispositivos de lei – tal como o art. 401 do CPC – que podem ser considerados resquícios do sistema primitivo da 
prova legal (cf. ANDRE ALMEIDA GARCIA, Prova Civil, n. 18, p. 79-80). 

396 Note-se que a expressão utilizada é “valoração jurídica da prova” – e não simplesmente “valoração 
da prova” ou “revaloração da prova” – porque a simples (re)valoração não passa de um (re)exame da prova, 
vedado na instância de superposição (cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 
820, p. 112). 

397 CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 820, p. 111-112. 
398 A chamada valoração jurídica da prova “‘a ensejar o recurso especial, é aquela em que há errônea 

aplicação de um princípio legal ou negativa de vigência de norma pertinente ao direito probatório’ (STJ-4ª T., AI 
553.737-AgRg, Min. Barros Monteiro, j. 27.4.04, DJU 14.6.04)” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de 
Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 4 ao art. 255 do RISTJ – “Valoração legal da 
prova”, p. 2.074). No mesmo sentido, na doutrina, cf. JOÃO BATISTA LOPES, “Recurso Especial – Distinção entre 
reexame e revaloração da prova – Diferença entre fato e qualificação jurídica do fato”, p. 118. 

399 Cf. CALAMANDREI , La cassazione civile, vol. II, n. 107, p. 283-285. 
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recurso versando sobre matéria probatória veicula questão jurídica. Isso porque, como se verá, 

em algumas hipóteses, a impugnação pode se restringir a error facti in iudicando, 400 tal como 

ocorre, v.g., quando se questiona a existência de fato notório (infra, n. 42). Assim, cumpre 

traçar os contornos daquilo que doutrina e jurisprudência chamam de “valoração jurídica da 

prova”, distinguindo as matérias que realmente são abrangidas por esta expressão daquelas 

que dela devem ser apartadas, porque veiculam simples questão de fato. 

 
 
34 – PROVAS ILÍCITAS  
 

Como já exposto, ao confrontar os elementos de prova com as 

regras instituídas pelo direito objetivo em relação a eles, o tribunal de superposição não está 

exercendo o poder de livre convencimento para captar as radiações informativas que emanam 

das fontes probatórias; mas está atribuindo a cada uma destas e aos meios de prova o valor que 

em alguns casos o ordenamento jurídico determina. Nesse sentido, a disposição mais 

paradigmática e ampla dessa preocupação do legislador com o estabelecimento de limites 

normativos à formação do convencimento judicial é a que retira a eficácia das provas 

adquiridas por meios ilícitos. 401 

A exclusão da eficácia das demonstrações de fatos obtidas por 

modos contrários ao direito está prevista na Constituição Federal, art. 5º, inc. LVI. 402 Esta 

disposição constitucional elucida a interpretação do art. 332 do Código de Processo Civil, 403 

cuja alusão a meios de prova “moralmente legítimos” deve ser entendida como “fontes de 

prova obtidas ou manipuladas por meios lícitos”. 404 A prova é ilícita se o acesso à fonte 

probatória tiver sido obtido de maneira ilegal ou se a utilização da fonte se fizer por modos 

                                                 
400 Sobre error facti in iudicando (“erro de fato no julgamento”), cf. CALAMANDREI , La cassazione 

civile, v. II, esp. n. 14, p. 42-44. 
401 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 820, p. 111-112. 
402 Constituição Federal, art. 5º, inc. LVI: “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios 

ilícitos”. 
403 CPC, art. 332: “Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não 

especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa”. 
Dispõe no mesmo sentido o art. 32 da Lei dos Juizados Especiais. 

404 CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 783, p. 50.  
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ilegais. Trata-se, no primeiro caso, de ilicitude na obtenção das fontes e, no segundo, de 

ilicitude na aplicação dos meios. 405 

Sem grande esforço, percebe-se que qualquer questão 

envolvendo a licitude da prova é eminentemente jurídica, razão pela qual podem ser atacados 

por recurso de direito estrito tanto o acórdão do tribunal local que excluiu a eficácia de prova 

por considerá-la ilícita quanto o aresto que admitiu alguma prova sem conceituá-la como 

ilícita – ou que utilizou prova ilícita aplicando o princípio da proporcionalidade. 406 

 
 
35 – CONTROLE DO MEIO DE PROVA  
 

Meios de prova são “técnicas destinadas à investigação de fatos 

relevantes para a causa”. 407 Eles atuam diretamente nas fontes de prova e são constituídos por 

uma série ordenada de atos integrantes do procedimento, realizados em contraditório e 

dirigidos pelo juiz. O modo como cada uma dessas técnicas probatórias deve ser desenvolvida 

é determinado pela lei, que as relaciona com as fontes a serem exploradas e com as suas 

singularidades. 408 O Código de Processo Civil arrola como meios de prova as seguintes 

técnicas probatórias: o depoimento pessoal das partes, a prova documental, a testemunhal, a 

pericial, a inspeção judicial e a confissão. 409-410 

O julgador pode determinar, a qualquer momento, a produção de 

provas para a formação de seu convencimento (CPC, art. 130), que serão livremente 

apreciadas por ele, desde que fundamentada a sua decisão (CPC, art. 131). Todavia, existem 

limites impostos pelo ordenamento jurídico aos poderes judiciais de iniciativa probatória e de 

valoração da prova produzida. Com efeito, a lei estabelece que o processo de fixação de certos 

                                                 
405 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 783, p. 49. 
406 Cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, 

p. 34. 
407 CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 804, p. 87. 
408 Ressalvados os meios atípicos de prova, que são admissíveis no processo civil, embora não regulados 

em lei (CPC, art. 332).  
409 A confissão, no entanto, não é conceitualmente um meio de prova (v., infra, tópico n. 43). 
410 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 804-806, p. 87-89. 
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fatos deve se dar por determinados meios de prova; em outros casos, também dependendo do 

thema probandum, restringe ou exclui a eficácia de certas técnicas probatórias; e ainda, em 

certos procedimentos, estabelece que a investigação dos fatos relevantes para a causa deve se 

dar exclusivamente por determinado meio probatório. 

São tipicamente jurídicas as questões que discutem a eficácia, a 

aptidão ou a inaptidão de determinado meio de prova, tenha este sido utilizado ou tenha sido 

preterido pelo julgador. Nesses casos, em suma, o recurso não visa à mera reapreciação da 

prova, mas sim à sua valoração conforme as regras de direito probatório. 411 

 
36 – CONTINUAÇÃO : PROVA PERICIAL  
 
 

A prova pericial é um ótimo exemplo de como a lei elege 

determinado meio probatório para demonstrar certos fatos. Em alguns casos, ela o faz 

diretamente, tal como na ação de demarcação (CPC, arts. 956 e 957), na de divisão (CPC, art. 

969), 412 na de desapropriação (Dec. lei 3.365/41, arts. 14 e 23), nas vendas a crédito com 

reserva de domínio (CPC, art. 1.071, § 1º) etc. Em outros, a indispensabilidade da perícia 

decorre da própria natureza do fato probando (CPC, art. 145), tal como ocorre na ação de 

investigação de paternidade. 413 Nesses casos, o acórdão que dispensa a produção da prova 

científica pode ser impugnado por recurso especial, uma vez que a obrigatoriedade do meio de 

prova decorre de imposição legal, direta ou indiretamente. 

Por outro lado, se produzida a prova técnica, o juiz não está 

vinculado ao laudo pericial, “podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos 

provados nos autos” (CPC, art. 436). Contudo, também nessa hipótese pode surgir uma 

questão de direito probatório. É que, na medida em que a prova científica tem um poder de 

convencimento mais objetivo do que as demais, ela assume in abstrato valor superior dentre 

                                                 
411 Cf. SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho en la casación civil, p. 490-491 
412 Sobre perícia na: ação de demarcação, cf. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, Terras particulares: 

demarcação, divisão, tapumes, esp. n. 176, p. 261 e s.; ação de divisão, cf. op. cit., esp. n. 255, p. 381 e s. 
413 CPC, art. 145: “Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será 

assistido por perito, segundo o disposto no art. 421”. 
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os meios probatórios. Além disso, se ela não for suficiente para esclarecer o fato, o Código 

faculta 414 ao juiz pedir esclarecimentos ao expert e, se for necessário, determinar a realização 

de segunda perícia para suprir eventual omissão ou inexatidão da primeira (arts. 437 a 439). 

Logo, sob pena de se permitir o arbítrio, a liberdade do juiz de recusar o resultado da prova 

pericial e formar a sua convicção com fundamento em outros meios de prova está 

condicionada à explicação dos motivos pelos quais, produzida a prova técnica, o seu resultado 

não foi acolhido pela decisão. Caso contrário, a decisão viola os direitos à fundamentação 

suficiente e à prova, assim como, no particular, as disposições que regulam a prova 

pericial. 415-416 

 

 

                                                 
414 Trata-se de mera faculdade, razão pela qual “não nega vigência ao art. 437 do Código de Processo 

Civil o acórdão que, com fundamento no livre convencimento dos julgadores, opta por não realizar a segunda 
perícia” (CÂNDIDO DINAMARCO, “Segunda perícia e direito à prova”, p. 469). No mesmo sentido, cf. FABIANO 

CARVALHO , “Sobre a realização de nova perícia”, p. 139; NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil 
e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 2a ao art. 437, p. 544. 

415 Com efeito, o art. 436, “ao dizer que o juiz não está adstrito à prova pericial, implicitamente afirma 
que a decisão pode deixar o resultado dessa prova de lado somente em hipóteses excepcionais” (LUIZ GULHERME 

MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 31). Em sentido semelhante, cf. 
RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 261.  

416 Nesse sentido, na jurisprudência: “‘ao recusar o laudo, há de o juiz indicar, na sentença, de modo 
satisfatório, os motivos de seu convencimento (CPC, arts. 131, segunda parte, e 458-II). Hipótese em que faltou à 
sentença suficiente motivação, pressuposto de sua validade e eficácia, recusando as conclusões de dois laudos 
periciais’ (RSTJ 77/145 e STJ-RT 718/253)” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e 
legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 1 ao art. 437, p. 544). Ainda: “A falibilidade humana não pode 
justificar o desprezo pela afirmação científica. A independência do juiz e a liberdade de apreciação da prova 
exigem que os motivos que apoiaram a decisão sejam compatíveis com a realidade dos autos, sendo impossível 
desqualificar esta ou aquela prova sem o devido lastro para tanto. Assim, se os motivos apresentados não estão 
compatíveis com a realidade dos autos há violação ao art. 131 do Código de Processo Civil. Modernamente, a 
ciência tornou acessível meios próprios, com elevado grau de confiabilidade, para a busca da verdade real, com o 
que o art. 145 do Código de Processo Civil está violado quando tais meios são desprezados com supedâneo em 
compreensão equivocada da prova científica” (STJ, 3ª Turma, REsp 97.148, rel. p/ acórdão Min. MENEZES 

DIREITO, j. 20.5.97, deram provimento parcial, dois votos vencidos, DJ 8.9.97; no caso, foi determinada a 
realização de novo exame de DNA). Em casos como este, deve o Superior Tribunal de Justiça verificar se houve 
a devida motivação da decisão. Assim, “se o acórdão recorrido, contudo, examina todo o conjunto probatório, 
relevando a prova testemunhal, outro laudo pericial hematológico pelo método tradicional, a ausência da alegação 
da exceptio plurium concubentium, o tempo de convivência e a existência da vida em comum no período próprio 
para a paternidade”, não há violação ao dever de motivação ao se afastar o exame de DNA (STJ, 3ª Turma, REsp 
317.809, rel. Min. MENEZES DIREITO, j. 2.5.02, não conheceram, v.u., DJ 5.8.02; no caso, o STJ levou em conta 
laudo pericial de Instituto de Criminalística, considerado minucioso pelo tribunal de origem, que não excluiu a 
possibilidade de o investigado ser o verdadeiro pai). 
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37 – CONTINUAÇÃO : PROVA TESTEMUNHAL  
 

Como se viu, a objetividade da prova pericial fez com que o 

legislador lhe atribuísse, de uma forma geral, valor superior ao dos outros meios probatórios. 

No outro extremo, contudo, ele optou por, em algumas hipóteses, restringir ou excluir a 

eficácia da prova testemunhal, considerando o menor grau de confiabilidade desse meio 

probatório. 

Nesse sentido, foi excluída a eficácia da prova exclusivamente 

testemunhal quanto à existência de contratos que envolvem quantias que excedem ao “décuplo 

do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados” (CPC, art. 

401); 417 salvo se “houver começo de prova por escrito, reputando-se tal o documento 

emanado da parte contra quem se pretende utilizar o documento como prova” (CPC, art. 402, 

inc. I), ou se “o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita 

da obrigação, em casos como o de parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel” 

(CPC, art. 402, inc. II). 

A interpretação e a aplicação desses preceitos normativos, seja 

para mitigá-los 418 ou não, 419 podem ser discutidas em recurso especial. Isso porque o debate 

sobre as normas jurídicas que limitam ou excluem o uso do meio probatório passa ao largo da 

matéria fática, na medida em que não questiona a credibilidade do depoimento ou se as 

                                                 
417 No mesmo sentido, dispõe o art. 227 do Código Civil: “Salvo os casos expressos, a prova 

exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior 
salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram celebrados”. 

418 Tendo em vista as peculiaridades de alguns tipos contratuais, nos quais a confiança ou os costumes 
dispensam a forma escrita, os tribunais têm mitigado essas disposições limitativas da prova testemunhal. Há 
jurisprudência, nesse sentido, v.g., para prova de: (i) sociedades de fato; (ii) contratos agrários, com fundamento 
no Dec. 59.566/66; (iii) prestação de serviços em geral e particularmente corretagem e serviços de táxi etc. 
(cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., notas 2 a 7 
ao art. 401 do CPC, p. 525-526; CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.177, p. 
601-602). 

419 “A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da 
obtenção de benefício previdenciário” (Súmula 149 do STJ). No que tange ao art. 402, inc. I, afastando 
interpretação mais liberal: STF, 1ª Turma, RE 89.573, rel. Min. SOARES MUÑOZ, j. 14.11.78, deram provimento, 
v.u., DJ 11.12.78. 



     116 
 

testemunhas realmente confirmaram ou negaram a existência do negócio, mas questiona 

apenas a eficácia legal das suas declarações. 420 

 
 
38 – CONTINUAÇÃO : A QUESTÃO DO “ DIREITO LÍQUIDO E CERTO ” NO MANDADO DE 

SEGURANÇA 
 

O tema da admissibilidade de meio de prova também está 

presente no procedimento do mandado de segurança. É que a exigência de direito líquido e 

certo 421 para o mandado de segurança diz respeito, na verdade, à prova da situação fática que 

embasa o direito subjetivo invocado pelo impetrante. Trata-se de “conceito impróprio – e mal-

expresso – alusivo à precisão e comprovação do direito quando deveria aludir à precisão e 

comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício desse direito”. 422 De acordo com 

este requisito, então, a prova deve ser pré-constituída, acompanhando a petição inicial, 423 

salvo se o documento probante estiver em poder de terceiro. 424 

Tendo em vista que a base fática sustentada pelo impetrante é 

que deve ser certa e incontroversa, pouco importa, para o preenchimento deste pressuposto 

processual específico do mandado de segurança, eventual existência de dúvida sobre a matéria 

jurídica em discussão. Por isso, a jurisprudência é firme no sentido de que a “controvérsia 

                                                 
420 Cf. RODRIGO BARIONI, Recursos extraordinário e especial em ação rescisória, p. 259-260. No 

mesmo sentido, cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e 
extraordinário”, p. 30-31. Ainda no mesmo sentido, no direito espanhol, cf. SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho 
y el derecho en la casación civil, p. 499-500. 

421 Constituição Federal, art. 5º, inc. LXIX; e Lei 12.016, de 7.8.09 (LMS), art. 1º. 
422 HELY LOPES MEIRELLES, Mandado de segurança, p. 36. Com efeito, “a base da definição do que seja 

direito líquido e certo repousa na indiscutibilidade dos fatos e, conseqüentemente, na questão probatória” (CELSO 

AGRÍCOLA BARBI, Do Mandado de Segurança, n. 212, p. 189). 
423 Conforme anotam NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI: “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, 

e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140, 147/386), por documento 
inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169, 55/325, 129/72), e independentemente de exame técnico (RTFR 
160/329)” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 26 ao art. 1º da LMS, p. 
1.849). 

424 Lei 12.016, de 7.8.09 (LMS), art. 6º: “§ 1º No caso em que o documento necessário à prova do 
alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo 
por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original 
ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá 
cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”. 
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sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança”. 425 Assim, 

enquanto esta é resolvida somente no plano do meritum causæ, a dúvida sobre a veracidade 

dos fatos afirmados na petição inicial dá ensejo à extinção do feito sem julgamento do mérito, 

por ausência de “direito líquido e certo”. 

Na medida em que exige prova documental e não contempla 

dilação probatória, caracteriza-se o procedimento do mandamus como sumaríssimo. 426 Por 

conseguinte, é óbvio que se o tribunal de origem admite prova diversa da documental no rito 

do mandado de segurança, surge uma questão de direito probatório possível de ser dirimida 

em recurso de direito estrito. 427 Ressalvada esta hipótese, que tem a ver exclusivamente com a 

valoração jurídica da prova, os recursos extraordinário e especial não se prestam para controlar 

a convicção formada no tribunal de origem a respeito de ser ou não o “direito liquido e certo”. 

Não cabe recurso especial, por ofensa ao art. 1º da Lei 

12.016/09, 428 contra a decisão do tribunal de origem que, analisando a prova documental, 

concluir que os fatos da causa são incertos e, assim, extinguir o mandado de segurança sem 

julgamento do mérito, porque a discussão sobre a suficiência e a força persuasiva do conjunto 

fático-probatório – neste particular – nada tem de jurídica. Da mesma forma, não cabe recurso 

de direito estrito, por suposta violação do pressuposto processual do “direito líquido e certo”, 

na hipótese de o tribunal local indevidamente dar como certos os fatos e adentrar no mérito do 

                                                 
425 Trata-se da Súmula 625 do STF. Bastante ilustrativo é o seguinte precedente que lhe deu origem: 

“Direito líquido e certo, que autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, diz respeito aos fatos. Se estes 
estão comprovados, de plano, é possível o aforamento do writ. Segue-se, então, a fase de acertamento da relação 
fático-jurídica, na qual o juiz faz incidir a norma objetiva sobre os fatos. Se, dessa incidência, entender o juiz 
nascido o direito subjetivo, deferirá a segurança. O relator poderá indeferir a inicial, se os fatos que embasam o 
direito invocado são controvertidos; mas o acertamento da relação fático-jurídica é da Corte” (STF, Pleno, MS 
21.188-AgRg, rel. p/ acórdão Min. CARLOS VELLOSO, j. 7.11.90, deram provimento, um voto vencido, 
DJ 19.4.91). 

426 Segundo CELSO AGRÍCOLA BARBI, “no tocante aos ‘meios’ de prova, é entendimento pacífico que só 
é admissível a de natureza documental, dada a facilidade de produção e a maior certeza dela decorrente” (Do 
Mandado de Segurança, n. 213, p. 189). No mesmo sentido, ADHEMAR FERREIRA MACIEL afirma que “se o 
impetrante não juntar a documentação, comprovando o fato deduzido na inicial, ou se a apuração dos fatos exigir 
outras provas, deverá ser considerado, dentro de nossa sistemática processual, carecedor da segurança” 
(“Mandado de segurança. Direito líquido e certo”, p. 28). Ainda no mesmo sentido, cf. JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, 
Do mandado de segurança, n. 79, p. 120 e n. 163, p. 317. 

427 Cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 
22. 

428 Também não cabe recurso extraordinário, por ofensa ao art. 5º, inc. LXIX, da Constituição Federal. 
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mandado de segurança, por se tratar – também aqui – de mera questão de fato (i. e., simples 

ataque às conclusões fáticas do acórdão impugnado). 429  

Deve-se registrar, por fim, que, ao contrário da questão do 

“direito líquido e certo”, a violação ao direito material objeto da impetração pode ser alegada 

em recurso extraordinário ou especial, uma vez que ela não envolve reexame do conjunto 

fático-probatório. 

 
 
39 – “PROVA ESCRITA ” NO PROCEDIMENTO MONITÓRIO  
 

Está previsto no Código de Processo Civil o denominado 

procedimento monitório documental, no qual se exige que a petição inicial esteja 

acompanhada de prova pré-constituída do crédito. 430 De acordo com o art. 1.102a: “a ação 

monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título 

executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem 

móvel”. Como não foi dado pelo legislador, o conceito de prova escrita é mais um daqueles 

que deve ser preenchido pelo julgador no caso concreto. 431 

Com efeito, compete ao principal intérprete da legislação federal 

infraconstitucional no país a definição dos contornos do que se entende por “prova escrita sem 

eficácia de título executivo”. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, por exemplo, 

que se encaixa nesse conceito: (i) o documento escrito não-emanado do devedor; 432 (ii)  a nota 

                                                 
429 STJ, Corte Especial, ED no REsp 124.442, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 17.9.03, receberam os 

embs., maioria, DJ 5.4.04. Em sentido contrário: “In casu há controvérsia em torno da matéria de prova, de modo 
a afastar a propriedade do mandado de segurança, que pressupõe direito líquido e certo” (STF, 1ª Turma, RE 
70.558, rel. Min. DJACI FALCÃO, j. 19.3.71, deram provimento, v.u., DJ 14.6.71). Na doutrina, ainda em sentido 
contrário, HERMANN ROENICK entende que não se trata “de ‘mero reexame de prova’, mas de constatar a 
presença, ou não, das condições ou pressupostos da ação, isto é, se o direito alegado, fundado em determinada 
prova, era líquido e certo” (“A Súmula n. 7 do STJ e o reexame em sede de recurso especial da prova produzida 
com a petição inicial do mandado de segurança”, p. 341).  

430 Cf. JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI, “Prova escrita na ação monitória”, p. 31; ANTONIO CARLOS 

MARCATO, Procedimentos especiais, n. 181.2.2, p. 297-299. 
431 Sobre a revisão da aplicação in concreto de conceitos jurídicos indeterminados, v., supra, tópico n. 

26. 
432 STJ, 4ª Turma, REsp 167.618, rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. 26.5.98, deram provimento, v.u., DJ 

14.6.99. 
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fiscal, acompanhada do respectivo comprovante de entrega e recebimento da mercadoria ou do 

serviço, devidamente assinado pelo adquirente; 433 (iii)  o cheque prescrito; 434 (iv) o contrato 

de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito 435 etc.  

Como se percebe, a diferença entre a questão do “direito líquido 

e certo” no mandado de segurança e a questão da “prova escrita” no procedimento monitório é 

sutil, mas não pode ser ignorada. A primeira é meramente de fato, porque concerne à avaliação 

do conjunto probatório para considerá-lo robusto e suficiente ou não. Já a segunda questão é 

eminentemente de direito, pois diz respeito à subsunção de um fato incontroverso – uma 

declaração de vontade ou outro documento qualquer – no conceito jurídico “prova escrita sem 

eficácia de título executivo”. Portanto, não resta dúvida de que o recurso especial é a via 

adequada para discutir a qualidade da prova necessária ao uso do procedimento monitório, 

uma vez que o deslinde dessa questão requer tão-somente a interpretação de um conceito legal 

elástico, passando ao largo de qualquer reexame dos fatos da causa. 436 

 
 
40 – PROVA SUBSTANCIAL À VALIDADE DO ATO JURÍDICO (CPC, ART . 366) 
 

O ordenamento jurídico também regula a própria constituição de 

determinadas relações jurídicas, para as quais exige formalidades específicas, tal como o 

instrumento público (CPC, art. 366). 437 Trata-se de requisito de direito material, sem o qual o 

ato não existe ou não é válido. Nesse sentido, determina o art. 108 do Código Civil que “não 

dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos 

                                                 
433 STJ, 3ª Turma, REsp 778.852, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 15.8.06, deram provimento, v.u., DJ 

4.9.06. 
434 Súmula 299 do STJ. 
435 Súmula 247 do STJ. 
436 Cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 

22-23. No mesmo sentido, na jurisprudência: STJ, 3ª Turma, REsp 967.319, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 
j. 5.2.09, deram provimento, v.u., DJ 12.2.09. 

437 CPC, art. 366: “Quando a lei exigir, como da substância do ato, o instrumento público, nenhuma 
outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta”. Na verdade, esse artigo trata “do chamado 
documento substancial, que não se presta a provar, mas sim a constituir o direito” (LUIZ GULHERME MARINONI, 
“Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 22). No mesmo sentido, cf. CÂNDIDO 

DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.125, p. 539. 
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que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre 

imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País”. 438-439 Em 

suma, não atua o documento como prova do ato, mas como elemento formal inerente ao 

próprio ato jurídico, razão pela qual submete-se ao crivo de recurso especial o acórdão que 

dispensa o instrumento público nas hipóteses em que a lei o exija (v.g., decisão que considera 

ter havido a transferência da propriedade de um imóvel de valor superior a trinta salários 

mínimos, a despeito da ausência de escritura pública). 440 

 
 
41 – PRESUNÇÕES JUDICIAIS E REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMO IN STRUMENTO DE APURAÇÃO 

DE FATOS 
 

As presunções judiciais são o resultado do raciocínio lógico 

desenvolvido pelo órgão judicial, com base em regras de experiência, a partir de um fato 

provado (indício). 441 A essas ilações os juízes frequentemente se socorrem, porque nem 

sempre a atividade instrutória revela-se capaz de fornecer diretamente elementos suficientes 

para formar convicção a respeito de um fato relevante para a causa, mas ainda assim, podem 

vir aos autos provas bastantes para que o órgão judicial convença-se de ter ocorrido fato 

                                                 
438 Também “no negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é 

da substância do ato” (CC, art. 109). Entretanto, os recursos de direito estrito não são a via adequada para 
questionar a existência ou inexistência de cláusula contratual (supra, n. 31). 

439 Para algumas exceções legais que permitem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de 
direitos reais sobre imóvel, qualquer que seja o seu valor, cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código Civil e 
legislação civil em vigor, 28ª ed., nota 2 ao art. 108 do CC, p. 78. 

440 “Se uma decisão dispensa o instrumento público diante de ato cuja existência dele depende, há 
evidente violação de lei federal, apta a ser corrigida mediante recurso especial” (LUIZ GULHERME MARINONI, 
“Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 22). No mesmo sentido, exemplifica 
RODRIGO BARIONI: “A lei afasta, por isso, a demonstração da existência do fato por meio de testemunhas, 
instrumentos particulares, gravações telefônicas etc. A única prova capaz de conduzir o juiz à conclusão de que o 
bem estava hipotecado é a escritura pública. Se o Tribunal de Justiça reconhecer a existência da hipoteca não 
constituída por escritura pública, caberá ao Superior Tribunal de Justiça, mediante recurso especial, apreciar a 
correção ou incorreção do ato decisório, a partir do art. 108 do CC” (Recursos extraordinário e especial em ação 
rescisória, p. 260-261). 

441 “São presunções judiciais (hominis) as ilações que o juiz extrai da ocorrência de certos fatos para 
concluir que outro fato tenha acontecido, com eficácia restrita a cada caso em que julga. Essas ilações são fruto 
de sua própria construção inteligente ou do alinhamento a outras anteriormente fixadas em casos precedentes 
pelos tribunais, com a constância suficiente para caracterizar linhas jurisprudenciais” (CÂNDIDO DINAMARCO, 
Instituições de direito processual civil, III, n. 828, p. 121). Para uma visão crítica a respeito da aplicação das 
máximas de experiência no campo probatório, cf. TARUFFO, “Senso comum, experiência e ciência no raciocínio 
do juiz”, p. 104 e s. 
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diverso, porém relacionado com aquele. Por isso, tendo em vista a ligação entre os dois fatos – 

o conhecido e o desconhecido –, é permitido ao juiz inferir a existência (ou a inexistência) do 

segundo; desse modo, ele se vale do conhecimento obtido sobre o fato x para concluir 

presumidamente sobre o fato y. 442 

Para melhor esclarecer o conceito de presunção hominis, 

supunha-se ter a atividade instrutória revelado que o réu estava, no momento em que o crime 

ocorreu, na posse de arma capaz de produzir a lesão que a vítima sofreu; desse fato indiciário, 

já conhecido, o juiz presume que o fato delituoso foi praticado pelo réu. 443 Como se percebe, 

nesse tipo de raciocínio, o órgão judicial parte de uma premissa maior tirada da observação do 

que ordinariamente acontece, 444 conjuga-a, na premissa menor, com um indício e chega a 

uma presunção na conclusão. 445 Na realidade, exemplos de máximas de experiência na 

formação das presunções judiciais e valoração das provas produzidas não faltam: (i) “a 

testemunha independente é mais veraz”; (ii) “o que uma vez acontece, em igualdade de 

circunstâncias, pode acontecer de novo” etc. Note-se, enfim, que a função exercida pelas 

regras de experiência em matéria probatória é inconfundível com o papel desempenhado por 

elas na subsunção do fato à norma aberta (supra, n. 15). 446 

                                                 
442 Cf. BARBOSA MOREIRA, “As presunções e a prova”, p. 56-57; PROTO PISANI, Lezioni di diritto 

processuale civile, cap. 10, p. 459-461. 
443 Cf. BARBOSA MOREIRA, “As presunções e a prova”, p. 57. 
444 “As presunções judiciais são inseridas no sistema do processo civil pelo art. 335 do Código de 

Processo Civil, que manda o juiz a decidir segundo suas máximas de experiência” (CÂNDIDO DINAMARCO, 
Instituições de direito processual civil, III, n. 828, p. 122).  

445 “O esquema silogístico traduzir-se-á mais ou menos nestes termos: ‘Em geral, o crime é cometido 
pela pessoa que possuía a arma adequada; ora, a pessoa que possuía a arma adequada é o réu; logo, o crime deve 
ter sido cometido pelo réu’. De onde tirou o órgão judicial, para assim raciocinar, a premissa maior? Da 
‘observação do que ordinariamente acontece’, é claro. Essa ‘regra de experiência’, conjugada com o indício (que 
fornece a premissa menor), permite-lhe chegar à presunção de que o réu é o autor do fato delituoso” (BARBOSA 

MOREIRA, “As presunções e a prova”, p. 68). 
446 Cf. BARBOSA MOREIRA, “Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados”, p. 66-67. 

Sobre as funções que as regras de experiência desempenham na fundamentação da decisão judicial, é muito 
ilustrativo o seguinte exemplo: “Caio propõe ação contra Tício, para exigir ressarcimento de dano causado pelo 
cão pertencente ao réu. Das duas testemunhas ouvidas, uma declara que Tício mantinha o cão preso por forte 
corrente, jamais rompida; outra diz que, em ocasião anterior, vira romper-se a corrente a um puxão mais violento 
do animal. A primeira testemunha é empregado de Tício, que receia ser despedido; a segunda é um vizinho que 
nada teme. Assim se poderiam registrar, em clave dedutivística, três raciocínios feitos pelo juiz: a) a testemunha 
independente é mais veraz; ora, a testemunha independente afirmou que a corrente, certa vez, se rompera; logo o 
rompimento deve ser admitido como verdadeiro; b) o que uma vez acontece, em igualdade de circunstâncias, 
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Feita essa breve exposição, importa analisar se os recursos 

extraordinário e especial são meios apropriados para controlar a aplicação de presunções 

judiciais e regras de experiência na apuração dos fatos. Inicialmente já é possível afirmar que a 

ocorrência do fato indiciário é questão excluída do âmbito de revisão dos recursos de direito 

estrito; assim, a controvérsia resta limitada apenas ao controle do emprego das máximas de 

experiência. 

O processo de formação da regra de experiência é indutivo, pois 

parte do que normalmente acontece para chegar a um princípio geral; 447 consequentemente, é 

verdade que – embora não tenha valor jurídico – ela pode se propagar a casos futuros, por 

força da jurisprudência. 448 Trata-se de característica comum às (i) máximas que atuam na 

subsunção do fato à norma jurídica e (ii)  àquelas usadas como instrumento de apuração dos 

fatos. Não obstante isso, somente a atividade de enquadramento legal do fato pode ser 

controlada em sede de recurso de direito estrito, na medida em que não é a regra de 

experiência – em si – que resta violada, mas sim a norma jurídica em cuja integração a 

máxima foi empregada. 449 Por conseguinte, uma vez que a simples questão da correção ou 

incorreção de uma regra de experiência – isoladamente tomada – nada tem de jurídica, o 

                                                                                                                                                         
pode acontecer de novo; ora, a corrente já se rompera; logo era suscetível de romper-se novamente; c) manter um 
cão preso por meio de corrente suscetível de romper-se não é guardá-lo e vigiá-lo ‘com cuidado preciso’; ora, 
Tício mantinha o cão preso por meio de corrente suscetível de romper-se; logo, não o guardava e vigiava ‘com 
cuidado preciso’. Nos três silogismos aparecem regras de experiência. Com base na primeira (‘A testemunha 
independente é mais veraz’), o juiz valora a prova e considera verdadeiro o fato do anterior rompimento (indício); 
com apoio na segunda (‘O que uma vez acontece, em igualdade de circunstâncias, pode acontecer de novo’), 
passa do indício à presunção da possibilidade de novo rompimento; com arrimo na terceira (“Manter um cão 
preso por meio de corrente suscetível de romper-se não é guardá-lo e vigiá-lo com cuidado preciso”), nega o 
enquadramento do fato na hipótese legal de exclusão da responsabilidade do dono”. Em a e b, têm-se exemplos 
da atuação de regras de experiência no terreno probatório, ajudando o juiz a estabelecer os fatos relevantes para a 
solução do litígio; em c, a regra de experiência serve para delimitar (na hipótese, por exclusão) o conceito 
juridicamente indeterminado de ‘cuidado preciso’” (op. cit., p. 67-68).  

447 Cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 123, p. 427. 
448 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 821, p. 114. 
449 Nesse sentido, acrescentando que o Estado não teria interesse na exatidão e uniformidade da 

interpretação das máximas de experiência aplicadas no campo probatório, cf. CALAMANDREI , La cassazione 
civile, v. II, esp. n. 104-105, p. 274-279. No mesmo sentido, cf. CALOGERO, La logica del giudice e il suo 
controllo in cassazione, n. 58, p. 166-168; EDUARDO HENRIQUE YOSHIKAWA, “Distinção entre questão de fato e 
questão de direito: reexame e valoração da prova no recurso especial”, p. 37-38. Em sentido semelhante, 
depreende-se da lição de BARBOSA MOREIRA que o controle por recurso de direito estrito da aplicação de regra de 
experiência em matéria probatória é vedado – ou, ao menos, mais limitado do que na seara de subsunção do fato à 
norma aberta (“Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados”, p. 71). Ainda em sentido 
similar, cf. JUAN CARLOS HITTERS, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 125, p. 434-435; 
PONTES DE M IRANDA, Comentários à Constituição de 1967, t. IV, p. 136. 
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controle do seu emprego, enquanto instrumento de apuração e avaliação dos fatos, não pode 

ser objeto de recurso extraordinário ou especial. Registre-se, contudo, que este entendimento 

não é pacífico na doutrina 450 nem na jurisprudência. 451 

Todavia, é possível o controle (indireto) das presunções judiciais 

nas hipóteses em que o juiz haja violado alguma norma de direito probatório. Esse é o caso, 

por exemplo, da decisão que, em detrimento do exame de DNA, julga procedente a 

investigação de paternidade só com base em dados indiciários (v.g., tempo de convivência e 

relações sexuais entre a mãe e o réu). Aqui, admite-se recurso especial não para controlar os 

indícios ou a máxima de experiência, mas sim para verificar eventual ofensa aos direitos à 

motivação suficiente e à prova e, especialmente, ofensa às disposições legais que regulam a 

prova pericial (supra, n. 36). 

Sem que signifique uma abertura do veto ao reexame das 

presunções judiciais e regras de experiência no campo probatório, uma outra situação pode dar 

ensejo a recurso de direito estrito e indiretamente à revisão das presunções relativas. Trata-se 

da questão da redução do módulo de prova para circunstâncias específicas, tal qual a do dano 

moral in re ipsa. 452 Como se viu (supra, n. 27), a jurisprudência repetidamente tem 

                                                 
450 “É possível que o juiz aplique regra de experiência comum já totalmente desacreditada por outra 

regra de experiência comum ou que confronte com regra de experiência técnica, ou ainda que considere regra de 
experiência técnica sabidamente não mais aceita pela comunidade científica. Nessas situações, quando o uso da 
regra de experiência, por parte do juiz, não exigiu a produção de prova, nada pode impedir o questionamento da 
sua utilização. Note-se que nessa hipótese, a regra de experiência não foi pensada com base em prova nenhuma, 
mas apenas permitiu ao juiz raciocinar (...). Aí não há qualquer discussão sobre a prova indiciária, mas apenas 
impugnação da idoneidade da regra de experiência e, por mera conseqüência, da presunção” (LUIZ GULHERME 

MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 29). Em sentido semelhante, 
também entendendo possível o controle de máxima de experiência empregada na apuração de fatos, cf. 
CHIOVENDA, Principii di diritto processuale civile, § 20, p. 396 e esp. § 87, p. 1.027-1.028; FAZZALARI , Il 
giudizio civile di cassazione, p. 90-94; VICENTE GRECO FILHO, Direito processual civil brasileiro, vol. II, n. 43.7, 
p. 212. 

451 Entendendo possível o controle: STF, 2ª Turma, RE 57.420, rel. Min. VILAS BOAS, j. 7.5.65, 
conheceram por maioria e deram provimento por unanimidade, DJ 26.5.65; STJ, 5ª Turma, REsp 46.186, rel. 
Min. EDSON V IDIGAL , j. 18.9.95, deram provimento, v.u., DJ 4.12.95. No Brasil, esta é a corrente minoritária; já 
na Alemanha, segundo informa JUAN CARLOS HITTERS, a jurisprudência dominante é no sentido de que o tribunal 
de revisão deve controlar a aplicação das regras de experiência também quando estas atuam como instrumento de 
apuração dos fatos (Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, n. 17, p. 94-95 e n. 124, p. 433). 

452 “Existem situações de direito material que permitem ao juiz reduzir as exigências de prova, 
obviamente que justificando. Isso acontece quando a situação específica de direito material, para ser bem tratada, 
naturalmente requer a redução das exigências de prova. Nessas situações, o direito material não se compatibiliza 
com a convicção de verdade; a dificuldade de o autor provar o seu direito torna racional a admissão de uma 
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dispensado a prova objetiva e plena do dano moral, contentando-se com a prova do fato e do 

nexo de causalidade entre este e o sofrimento alegado, por exemplo, em casos como o de 

morte de filho. 453 Em tal situação, se o acórdão do tribunal local julgar improcedente o 

pedido, exigindo do demandante prova do abalo psíquico e isentando o réu do ônus de provar 

o contrário, 454 a questão transcende os lindes do exame dos fatos e passa a gerar juízo de 

legalidade. Submete-se igualmente, por sua vez, ao crivo de recurso especial, em razão de 

eventual ofensa à disciplina legal do ônus da prova (CPC, art. 333), v.g., o aresto que reduz as 

exigências probatórias do demandante, presumindo o sofrimento intenso com a morte de seu 

parente distante. 455 

 
 
42 – FATOS NOTÓRIOS 
 

Como a dúvida é a razão lógica e jurídica da necessidade de 

provar, o Código de Processo Civil dispensa a prova dos fatos notórios (CPC, art. 334, inc. I). 

Estes são “os fatos cujo conhecimento faz parte da cultura normal própria de uma coletividade 

                                                                                                                                                         
convicção que não seja da mesma intensidade daquela usualmente exigida para a procedência do pedido. Assim, 
por exemplo, nos casos de lesões pré-natais, em que não é possível exigir do autor a prova capaz de levar à 
convicção de verdade de que um acidente automobilístico foi o responsável pelo dano à saúde do recém-nascido” 
(LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 26). 

453 Cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 
41ª ed., nota 4 ao art. 334 do CPC, p. 495-496. 

454 A questão do dano moral in re ipsa está relacionada com uma presunção que, por ser relativa, pode 
ser afastada, por exemplo, com a prova de que (i) o pai-demandante tinha condições de arcar com o tratamento 
que livraria seu filho da morte mas não o fez; (ii)  o irmão-demandante, em ocasião anterior, já havia sido 
condenado por tentativa de homicídio contra o de cujus etc. Em suma, “para se presumir o dano moral pela 
simples comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento, a 
lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Hipótese em que, não obstante ser incontroversa a 
ocorrência do ato ilícito, não restou comprovado que de tal ato adveio qualquer conseqüência capaz de configurar 
o dano moral que se pretende ver reparado” (STJ, 3ª Turma, REsp 968.762, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 3.6.08, 
negaram provimento, v.u., DJ 20.6.08). 

455 “O que interessa, nesse momento, é evidenciar que o juiz, ao reduzir o módulo da prova – 
evidentemente justificando –, pode violar a norma que impõe ao autor o ônus da prova. Na mesma perspectiva, 
quando a situação concreta permitir a conclusão de que não se pode solicitar algo mais do autor, a decisão violará 
a regra do ônus da prova ao deixar de reduzir as exigências de prova. Por isso, o recurso especial pode tratar da 
questão da redução do módulo de prova, sem que se possa pensar que o seu enfrentamento possa significar 
reexame de prova” (LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e 
extraordinário”, p. 26). Em sentido semelhante, cf. DANILO KNIJNIK, O recurso especial e a revisão da questão 
de fato pelo Superior Tribunal de Justiça, p. 210. 
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no tempo da prolação da decisão judicial”. 456 Com essa definição, percebe-se que a 

notoriedade é um conceito relativo e cultural, dependente do espaço e do tempo. Há fatos 

notórios somente entre os habitantes de uma cidade, outros o são entre os cidadãos de um país 

inteiro; mas a circunstância de um fato ser conhecido por um número maior ou menor de 

pessoas não lhe outorga automaticamente, nem lhe retira, a qualidade de notório. 457 Pode 

ocorrer também que um acontecimento, notório no passado, já não tenha tal qualidade décadas 

depois. A notoriedade pode, ainda, ser limitada a uma certa categoria profissional, aos fiéis de 

determinada religião, aos praticantes de um esporte etc. 458 Além disso, não é indispensável 

que o juiz já soubesse do fato notório, basta que o seu conhecimento fosse possível por meio 

de ciência pública ou comum; 459 neste caso, é dispensada a prova do fato relevante para a 

causa, mas deve ser exigida a da notoriedade. 460 

Especialmente em países de grande diversidade cultural e 

extenso território, como é o caso do Brasil, frequentemente um fato, que é notório em uma 

região, pode ser desconhecido em outra. Nessas condições e ainda tendo em vista a própria 

relatividade do conceito de notoriedade, seria demasiado exigir que o Supremo Tribunal 

Federal e o Superior Tribunal de Justiça conhecessem todos os fatos peculiares às diversas 

regiões do país, de modo a poder lhes atribuir ou retirar a qualidade de notórios. Como se isso 

não bastasse, é sabido que qualquer erro de fato – inclusive o notório – normalmente resta 

limitado a determinada causa, motivo pelo qual é muito menos pernicioso à jurisprudência do 

que o erro de direito (supra, n. 21). 

Contudo, há entendimento na doutrina – especialmente na 

estrangeira –, no sentido de que o recurso de direito estrito poderia discutir o conceito de 

                                                 
456 “Si considerano notori quei fatti la cui conoscenza fa parte della cultura normale propria di una 

determinada cerchia sociale nel tempo in cui avviene la decisione” (CALAMANDREI , Per la definizione del fatto 
notorio, p. 446). 

457 Assim, por exemplo, a ignorância de muitas pessoas quanto à data da proclamação da República no 
Brasil não faz com que esta deixe de ser notória. 

458 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 789, p. 64-65. 
459 Ou seja, “non è la conoscenza effetiva che produce la notorietà, ma la normalità di questa conoscenza 

nel tipo medio di uomo appartenente a una certa cerchia sociale e per questo dotato di una certa cultura” 
(CALAMANDREI , Per la definizione del fatto notorio, p. 444-446). No mesmo sentido, cf. MOACYR AMARAL 

SANTOS, Prova judiciária no cível e comercial, v. I, cap. VIII, p. 180-181. 
460 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 789, p. 64-65. 
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notoriedade, de modo que seria permitido à instância de superposição chegar à conclusão de 

que o tribunal a quo errou na afirmação ou negação da notoriedade de um fato determinado 

(v.g., ao exigir que a notoriedade atingisse âmbito nacional). 461 Há também quem defenda o 

controle da notoriedade quando houver alegação de ofensa às normas que regulam o ônus da 

prova, como no caso de o tribunal local dar como incerto fato que ambas as partes aceitaram 

como notório, ou ainda no caso de o tribunal dispensar prova da notoriedade quando esta tenha 

sido impugnada pela parte adversa. 462 Consigne-se, por fim, posição ainda mais liberal, que 

não impõe limite algum à revisão dos fatos notórios. 463 

Não obstante toda a controvérsia exposta, os recursos de direito 

estrito não se prestam para revisar os fatos já definidos pelo tribunal de origem, sejam eles 

notórios ou não. 464 Tampouco, em regra, o conceito de notoriedade pode ser controlado pelos 

tribunais de superposição, tendo em vista não só a sua grande relatividade cultural, espacial e 

temporal, mas também a inevitabilidade da investigação de elementos fáticos para preenchê-lo 

no caso concreto, os quais dificilmente estariam – todos eles – detalhados no aresto recorrido. 

É inadmissível, portanto, o recurso especial que queira rediscutir a convicção devidamente 

fundamentada a respeito da notoriedade do fato, tenha esta exigido prova ou não para ser 

                                                 
461 Cf., por todos, FRIEDRICH STEIN, El conocimiento privado del juez, § 11, p. 165; ROSENBERG, 

Tratado de derecho procesal civil, p. 219. Em sentido semelhante, é o entendimento de FAZZALARI , segundo o 
qual a cassação do juízo sobre fatos notórios pode se dar (a) porque a decisão recorrida considerou notório um 
fato que não o era; ou (b) porque o decisum impugnado não foi devidamente motivado quanto à notoriedade de 
um fato decisivo para o julgamento. Em ambas as hipóteses, na opinião do jurista italiano, não se estaria 
propriamente negando a existência do fato, mas sim a sua notoriedade – ou a motivação desta –, razão pela qual 
seria possível a cassação (Il giudizio civile di cassazione, p. 96-97). 

462 Cf. SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho en la casación civil, p. 530-533. Nesse 
sentido: STF, 2ª Turma, RE 45.380, rel. Min. VICTOR NUNES, j. 20.6.61, deram provimento, v.u., DJ 15.9.61. 

463 Cf. CHIOVENDA, Instituições de direito processual civil, v. II, n. 262, p. 353; e v. III, n. 414, p. 305. 
No Brasil, essa posição minoritária poucas vezes encontra respaldo na jurisprudência, tal como encontrou no 
seguinte julgado: “Tempestiva a apelação, se no derradeiro dia do prazo recursal o expediente forense foi 
suspenso, por motivo de economia de energia elétrica, fato notório no âmbito estadual, que, por isso, dispensava a 
parte do ônus da prova a respeito” (STJ, 4ª Turma, REsp 436.242, rel. Min. ALDIR PASSARINHO JR., j. 26.6.03, 
deram provimento, v.u., DJ 8.9.03). Também admitindo como notório fato afastado pelo tribunal a quo: STJ, 4ª 
Turma, REsp 28.866, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 25.10.93, deram provimento parcial, v.u., DJ 29.11.93. 

464 Com efeito, assim como é vedada a revisão das máximas de experiência – “premissas maiores 
notórias” – empregadas na apuração dos fatos (supra, n. 41), com mais razão ainda não se poderia admitir a 
revisão dos fatos notórios, que na lição de FRIEDRICH STEIN, equivalem às premissas menores notórias (El 
conocimiento privado del juez, § 8º, p. 133-134). Destarte, a fixação dos fatos por meio da notoriedade vincula o 
órgão de superposição da mesma forma que a realizada mediante provas (op. cit., § 11, p. 165). Convém 
mencionar, porém, que FRIEDRICH STEIN ressalva a correção de error in procedendo, para a qual o órgão de 
superposição pode eventualmente se valer de fatos que lhe sejam notórios (op. cit., § 11, p. 165-166). 
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formada, porque ela é uma qualidade do fato que é verificada no momento e na localidade em 

que a decisão é prolatada. 465 Ademais, essa é a solução que mais se coaduna com as funções 

institucionais dos tribunais de superposição e dos recursos de direito estrito que lhes são 

dirigidos, porquanto eles não se destinam a revisar simples questão fática. 466 

 
 
43 – FATOS CONFESSADOS PELA PARTE CONTRÁRIA 
 

Embora o Código de Processo Civil inclua a confissão entre os 

meios de prova (arts. 348-354), ela não é conceitualmente um deles, pois não constitui uma 

técnica para extrair de uma fonte informes sobre circunstâncias fáticas; mas é mera declaração 

de conhecimento de fatos, que pode ser objeto de um meio de prova, seja ele o depoimento 

pessoal das partes, a prova documental ou a testemunhal. 467 Essencial à confissão – tanto à 

judicial quanto à extrajudicial – é que os fatos afirmados pelo confitente lhe sejam 

desfavoráveis. 468 Isso não quer dizer, também a despeito da sua própria definição legal, 469 

que a confissão deva sempre ser vantajosa para a outra parte; se, por exemplo, ambas as partes 

querem a declaração de nulidade do casamento por suposta coação (CC, art. 1.558), a 

confissão pelo demandante de que, apesar da alegada ameaça do sogro, ele realmente desejava 

casar-se com a noiva não interessa sequer à demandada. 470 

                                                 
465 Cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, 

p. 34. 
466 Assim, cf., por todos, CALAMANDREI , La cassazione civile, v. II, n. 121, p. 346-347. Na 

jurisprudência: “Se o Tribunal a quo, a quem cabe a apreciação soberana da matéria fática considerou não-
comprovado o fato que o recorrente alega ser notório, descabe a essa Corte rever tal conclusão” (STJ, 5ª Turma, 
REsp 433.481, rel. Min. FELIX FISCHER, j. 8.6.04, não conheceram, v.u., DJ 1º.7.04). No mesmo sentido: STJ, 1ª 
Turma, REsp 703.012, rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 5.4.05, não conheceram, v.u., DJ 23.5.05; STJ, 6ª Turma, 
REsp 902.097-AgRg, rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO , j. 10.5.07, negaram provimento, v.u., DJ 13.8.07; STF, 
2ª Turma, RE 75.901, rel. Min. BILAC PINTO, j. 23.4.74, não conheceram, v.u., DJ 17.5.74. 

467 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 812, p. 99-100 e n. 1.195, p. 
621-622. 

468 Cf. MARIO POMPEDDA, Studi di diritto processuale canonico, p. 201.  
469 CPC, art. 348: “Há confissão, quando a parte admite a verdade de um fato, contrário ao seu interesse 

e favorável ao adversário (...)”.  
470 Cf. JUAN JOSÉ GARCÍA FAÍLDE , Nuevo derecho procesal canónico: estudio sistemático-analítico 

comparado, p. 132. 



     128 
 

O efeito processual da confissão é a incontrovérsia dos fatos 

“afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária” (CPC, art. 334, inc. II). Não é 

todavia absoluta essa regra, já que todas as disposições que limitam, no ordenamento jurídico 

brasileiro, o objeto da prova por conta da incontrovérsia entre os litigantes sujeitam-se 

necessariamente ao princípio do livre convencimento motivado do juiz como método de 

valoração probatória. Cabe assim ao órgão judicial acatar a confissão ou, se tiver razões para 

desconfiar do seu valor, exigir prova sobre os fatos afirmados, atribuindo às declarações do 

confitente a credibilidade e o peso que seu espírito crítico recomendar. 471 

Percebe-se, por conseguinte, que no direito brasileiro não existe 

prova plena, sendo inconcebível a idéia de que a confissão seria a rainha das provas; na 

realidade, consiste ela em um elemento de convicção a ser sopesado pelo juiz em confronto 

com outros elementos de prova. 472 Aliás, ainda que dispensada a prova, pode a convicção 

judicial formar-se em sentido contrário ao dos fatos confessados, principalmente se estes 

forem impossíveis 473 ou colidirem com o conjunto fático-probatório dos autos; 474 inclusive 

porque não se deve descartar a hipótese de o confitente se retratar ou dar nova declaração no 

sentido de ter sido a primeira prestada sem uma vontade livre e consciente, caso em que 

caberá ao juiz avaliar as suas declarações – eventualmente contraditórias – em conjunto com 

os demais elementos de provas, e decidir se o fato inicialmente confessado ocorreu ou não. 475 

Tendo em vista essas considerações e ainda o óbice ao reexame 

de fatos na instância de superposição, há de se fazer a distinção entre recurso impugnando 

acórdão que nega efeito à confissão 476 ou que a ela dê efeito pleno, desconsiderando o 

                                                 
471 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.197, p. 624-625. 
472 Nesse sentido: STF, 1ª Turma, RHC 91.691, rel. Min. MENEZES DIREITO, j. 19.2.08, concederam a 

ordem, v.u., DJU 25.4.08. 
473 Fatos impossíveis não são apenas os contrários às leis da natureza ou a dogmas da matemática, mas 

também aqueles cuja ocorrência a lógica exclui (cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual 
civil, III, n. 1.126, p. 542). 

474 Cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, 
p. 35. 

475 Cf. NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código Civil e legislação civil em vigor, 28ª ed., nota 1a ao art. 214 
do CC, p. 127. 

476 “Confissão extrajudicial feita por escrito tem a mesma eficácia probatória da judicial. Inteligência do 
art. 353 do CPC. Valor vinculante do juiz, por se tratar de prova legal. Provado o fato, cumpria ao réu provar o 
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conjunto probatório, e recurso contra decisão que valora a confissão como um dos elementos 

integrantes do livre convencimento motivado. Este não levanta nenhuma tese geral, 

desprendida do caso concreto, e quer somente a reavaliação do conjunto probatório, por isso 

não deve ser admitido; 477 aquele, ao contrário, deve ser conhecido, pois discute uma questão 

de direito: o valor e a eficácia da prova em abstrato. 478 

 
 
44 – ALEGAÇÕES DE FATOS NÃO IMPUGNADAS  
 

Outra situação na qual, em princípio, o ponto fático permanece 

puro, não se erigindo em questão, decorre das regras do Código de Processo Civil que 

sancionam o descumprimento do ônus de responder adequadamente à petição inicial; uma 

dispõe que se reputará verdadeira a versão fática não impugnada (art. 302), a outra institui o 

efeito da revelia (art. 319). Trata-se de presunção relativa, pela qual o fato resta fora do objeto 

da prova e a parte que o alegou fica liberada do onus probandi (art. 334, inc. III). 479 

Há porém algumas hipóteses em que, por força de lei, a 

presunção de veracidade das alegações de fato não rebatidas deixa de ser aplicável. No tocante 

particularmente ao ônus de impugnação especificada dos fatos (art. 302), o inc. I diz que não 

se presume o fato “se não for admissível, a seu respeito, a confissão”; ou seja, o fato relativo a 

direitos indisponíveis (art. 351). O inc. II dispõe que a sanção à inércia do réu não é aplicável 

“se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da 

substância do ato”. Por fim, o inc. III afasta a presunção de veracidade quando os fatos 

alegados pelo autor “estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto”. 

Além das hipóteses legais, existem outras nas quais é inaplicável a presunção das alegações de 
                                                                                                                                                         
fato impeditivo ou extintivo do direito do autor, art. 333, I e II do CPC. Recurso extraordinário conhecido e 
provido para julgar procedente a ação nos termos da sentença de primeiro grau” (STF, 2ª Turma, RE 82.001, rel. 
Min. CORDEIRO GUERRA, j. 20.6.75, deram provimento, v.u., DJ 5.9.75). 

477 Nesse sentido, “a regra do art. 334-II não exclui o princípio da livre e fundamentada apreciação das 
provas pelo juiz. Não cabe a reapreciação delas em recurso extraordinário” (STF, 1ª Turma, AI 62.631-AgRg, rel. 
Min. RODRIGUES ALCKMIN , j. 3.6.75, negaram provimento, v.u., DJ 8.7.75). 

478 Cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, 
p. 35-36. Sobre o controle da confissão no direito espanhol, cf. SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho y el 
derecho en la casación civil, p. 492-498. 

479 CPC, art. 334: “Não dependem de prova os fatos: (...) III - admitidos, no processo, como 
incontroversos”. 
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fato não impugnadas; a mais conhecida é a que concerne a fatos impossíveis ou improváveis. 

Essa ressalva está alicerçada no poder de livre convencimento do juiz, a quem, em respeito à 

sua inteligência, não se devem impor falsas convicções, contrárias ao senso-comum. 480 

Se o autor alega um fato que pareça ao juiz impossível ou 

improvável e este exige daquele a prova do alegado, não há por parte do órgão judicial 

nenhuma violação a regra de direito probatório; idem se o julgador dispensa a prova, 

entendendo que o fato não impugnado é possível ou provável. Em ambos os casos, não há 

nenhum tipo de quaestio iuris, na medida em que a decisão comporta-se nos parâmetros do 

poder de livre convencimento motivado do juiz.  

Por outro lado, suponha-se que o acórdão do tribunal local, para 

presumir um fato como verdadeiro – ou para afastar a presunção –, enfrentou a questão da 

admissibilidade da confissão em relação a este (art. 302, inc. I) ou tratou da necessidade de a 

petição inicial estar acompanhada de instrumento público que a lei considera da substância do 

ato (art. 302, inc. II). Nessas hipóteses, o recurso especial dirigido contra o aresto discute 

somente as ressalvas legais, cuja aplicação é passível de controle pelo Superior Tribunal de 

Justiça, porquanto trata-se de típica matéria jurídica. 481 

Já a exceção trazida pelo inc. III do art. 302 requer um pouco 

mais de atenção. A falta de impugnação do fato sancionada neste dispositivo legal é a que se 

refere à sua ausência no processo, de modo que se na contestação o réu não nega 

especificadamente uma alegação fática da inicial, mas ele o faz na reconvenção – ou na peça 

de denunciação a lide, ou na de chamamento ao processo etc. –, o fato torna-se controvertido 

para todos os efeitos. 482 Nesta hipótese, o recurso especial só será conhecido se restar 

evidente a violação ao dispositivo legal, a partir das próprias premissas e conclusões 

                                                 
480 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.126, p. 541-542; 

LIEBMAN , “Sui poteri del giudice nella questione di diritto ed in quella di fatto”, p. 4-5. 
481 Cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, 

p. 36. 
482 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.120, p. 533. 
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estabelecidas no acórdão atacado; 483 como no caso em que o tribunal local presume 

verdadeiro um fato que ele mesmo reconhece ter sido rebatido, v.g., na reconvenção. 484 

Senão, a decisão fica imune ao controle por via de recurso de direito estrito, na medida em que 

se atém aos limites da livre e motivada apreciação judicial. 

 
 
45 - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (CDC, ART . 6º, INC . VIII) 
 

O Código de Defesa do Consumidor inverteu ipso iure o ônus 

probatório, v.g., em relação à prova da existência do defeito no produto colocado no mercado 

(art. 12, § 3º, inc. II) e no serviço prestado (art. 14, § 3º, inc. I). 485 Nessas hipóteses de 

inversão legal do ônus da prova, não resta dúvida de que se submete ao crivo de recurso 

especial o acórdão do tribunal local que exige do consumidor a prova da presença do vício no 

produto ou no serviço. 

Esse não é o caso, entretanto, da inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, inc. VIII. De acordo com esse dispositivo, é direito do consumidor “a 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 

no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Conforme se depreende do 

                                                 
483 Nesse sentido: “A presunção de veracidade dos fatos não especificamente impugnados na contestação 

cede quando incompatível com as provas geradas pela defesa, consideradas em seu conjunto (art. 302, III, do 
CPC)” (STJ, 3ª Turma, REsp 772.804, rel. p/ ac. Min. GOMES DE BARROS, j. 17.8.06, deram provimento, maioria, 
DJ 2.10.06). Mais liberal, consultando a contestação: “Evidenciada a impugnação específica de um fato descrito 
na inicial, não poderia o acórdão o ter considerado como fato não-impugnado, daí decorrendo a presunção de 
veracidade do art. 302 do CPC, o qual, por aplicação errônea, restou, então, vulnerado” (STJ, 4ª Turma, REsp 
113.908, rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO, j. 12.5.98, deram provimento, v.u., DJ 29.6.98). 

484 Mais liberal, embora em sentido semelhante, afirmando que tal decisão “não só deixou de ser 
fundamentada, como violou os artigos 302, III e 334, III, do CPC”, cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da 
prova diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 36-37. Em sentido contrário, negando qualquer 
possibilidade de controle, na cassação espanhola, da decisão judicial que presume – ou deixa de presumir – a 
ocorrência de um fato não impugnado, tendo em vista a livre apreciação das provas pelas instâncias locais, cf. 
SERGI GUASCH FERNÁNDEZ, El hecho y el derecho en la casación civil, p. 498. 

485 Cf. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Prova. Princípio da verdade real. Poderes do juiz. Ônus da prova 
e sua eventual inversão. Provas ilícitas. Prova e coisa julgada nas ações relativas à paternidade (DNA)”, p. 18. 
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próprio texto de lei, esta inversão do ônus da prova não é automática, mas sim ope iudicis, 

pois subordinada à avaliação soberana do julgador, a partir do material fático dos autos. 486 

Com efeito, para se inverter o ônus probatório com base na regra 

em comento, é necessário que a alegação do consumidor seja verossímil, o que significa que 

ela deve ser “provável”, isto é, deve parecer verdadeira. 487 Trata-se de conceito que guarda 

íntima relação com as presunções judiciais, na medida em que, não tendo certeza sobre a 

versão fática apresentada pela parte, o julgador se socorre de ilações tiradas de indícios e 

baseadas no que ordinariamente acontece. 488 Como já visto, os recursos extraordinário e 

especial não são meios apropriados para controlar a aplicação de presunções hominis e regras 

de experiência na apuração dos fatos, pois ela não envolve nenhuma questão de direito (supra, 

n. 41). Tampouco, por conseguinte, são estes recursos a via adequada para controlar a 

conclusão do acórdão do tribunal local a respeito da verossimilhança da alegação do 

consumidor. 489 

Já o pressuposto da hipossufuciência da parte está relacionada 

com a idéia de assimetria de informação, na medida em que o fornecedor detém mais 

conhecimento que o consumidor a respeito do produto vendido ou do serviço prestado. Daí 

por que se entende que o requisito da hipossuficiência deve ser analisado mais sobre o prisma 

técnico do que quanto aos aspectos social e econômico. Disso também decorre que a inversão 

deve se restringir a pontos nos quais haja a aludida disparidade de informação, porquanto há 

fatos cuja prova não é dificultada pela hipossuficiência do consumidor, tais como aqueles 

                                                 
486 “A denominada inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC, fica subordinada 

ao critério do julgador quanto às condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, segundo as 
regras ordinárias da experiência e de exame fático-probatório. In casu, tendo o Tribunal de origem julgado que 
tais condições não se fizeram presentes, o reexame deste tópico é inviável nesta via especial” (STJ, 4ª Turma, 
REsp 731.333, rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, j. 3.5.05, não conheceram, v.u., DJ 23.5.05). No mesmo sentido: 
STJ, 3ª Turma, REsp 171.988, rel. Min. WALDEMAR ZVEITER, j. 24.5.99, não conheceram, v.u., DJ 28.6.99. 

487 Cf. HOUAISS-VILLAR , Dicionário Houaiss da língua portuguesa, p. 2.849. 
488 Cf. HEITOR VITOR MENDONÇA SICA, “Questões velhas e novas sobre a inversão do ônus da prova 

(CDC, art. 6º, VIII)”, p. 55. 
489 Em sentido contrário, entendendo amplamente possível a revisão pelo Superior Tribunal de Justiça da 

inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inc. VIII, cf. LUIZ GULHERME MARINONI, “Reexame da prova 
diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 27. 
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relacionados aos seus hábitos de consumo ou aos danos que ele alega ter sofrido. 490 De todo 

modo, a verificação dos fatos que podem configurar a hipossuficiência técnica do consumidor 

em relação a algum ponto controvertido da causa depende de incursão no material probatório 

dos autos.  

Isso não significa, contudo, que seja vedado ao tribunal de 

superposição, partindo da base fática afirmada no próprio acórdão recorrido, controlar a 

aplicação do dispositivo legal, por exemplo, para afirmar que a hipossuficiência que se exige é 

a técnica 491 ou para definir se os requisitos para tal aplicação – verossimilhança e assimetria 

de informação – são cumulativos (ambos teriam de estar presentes) ou alternativos (qualquer 

um deles bastaria para se inverter o ônus probatório). 492 É que, nesses casos, impugna-se 

somente a interpretação dada pelo tribunal local à norma jurídica, ao contrário do que sucede 

com o recurso que se volta contra a convicção formada a respeito da verossimilhança das 

alegações ou contra a fixação dos fatos aptos a configurar a hipossuficiência do consumidor. 

 
 
46 – FATOS SUPERVENIENTES 
 

O art. 462 do Código de Processo Civil trouxe ao direito 

brasileiro inovação que mexeu com muitos dogmas até então intocáveis, 493 ao dispor que “se, 

depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito 

influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

                                                 
490 Cf. HEITOR VITOR MENDONÇA SICA, “Questões velhas e novas sobre a inversão do ônus da prova 

(CDC, art. 6º, VIII)”, p. 51-54. 
491 V.g.: “não merece prosperar o fundamento do acórdão recorrido de que o simples fato de a recorrente 

exercer a profissão de auxiliar de enfermagem ilidiria a sua condição de hipossuficiente, sendo certo, ademais, 
que não se poderia exigir de uma auxiliar de enfermagem qualquer conhecimento a respeito dos instrumentos de 
proteção contra fraudes mantidos pelos fornecedores de serviços bancários” (STJ, 3ª Turma, REsp 915.599, rel. 
Min. NANCY ANDRIGHI, j. 21.8.08, deram provimento, v.u., DJ 5.9.08; a citação é do voto da relatora). 

492 V.g.: “a verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor constituem requisitos 
alternativos – e não cumulativos” (STJ, 3ª Turma, REsp 915.599, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 21.8.08, deram 
provimento, v.u., DJ 5.9.08; a citação é do voto da relatora). 

493 Cf. GALENO LACERDA, “O Código e o formalismo processual”, p. 12-13. 
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requerimento da parte, no momento de proferir a sentença”. Trata-se do chamado fato 

superveniente. 494 

Não há dúvida de que se o acórdão do tribunal local deixa de 

levar em consideração fato superveniente já existente no momento do julgamento do recurso 

em segundo grau, a parte pode levar essa questão ao Superior Tribunal de Justiça, para corrigir 

possível error in procedendo. Afinal, o comando do art. 462 não se dirige apenas ao juiz de 

primeiro grau. 495 O ponto que se levanta no presente tópico, porém, é outro: podem os 

tribunais de superposição examinar fato superveniente ao exaurimento do julgamento em 

segunda instância? 496 À primeira vista, vislumbrar-se-iam duas objeções: a) o cabimento dos 

recursos extraordinário e especial limitado à matéria jurídica; e b) a ausência de 

prequestionamento da eficácia jurídica que se pretende extrair do fato superveniente. 497 

Entretanto, se observadas algumas regras, nenhuma das duas 

objeções deve subsistir. Como já foi visto (supra, n. 24), as expressões verbais empregadas 

nos enunciados sumulares (“caber”, “ensejar” e “dar lugar a”) 498 denotam a necessidade de a 

impugnação se dirigir contra a solução de alguma quaestio iuris, não sendo admissível 

somente aquele recurso cujo objeto seja simples questão de fato. Esse argumento vale também 

para afastar a segunda objeção, de modo que – se o recurso levar ao tribunal de superposição 

alguma questão jurídica prequestionada – superado o juízo de admissibilidade, o rejulgamento 

da causa deve se dar com base em todos os dados constantes nos autos, inclusive o fato 
                                                 

494 A rigor, a expressão mais adequada é direito superveniente, no sentido de que “tanto quando decorre 
de um fato, como quando advém de uma norma, a superveniência se verifica com a produção de um efeito 
jurídico, isto é, valor jurídico condicionado, tomado pelo direito positivo sob a condição de que seja verificada 
precedente situação de fato” (RICARDO DE BARROS LEONEL, Causa de pedir e pedido: o direito superveniente, n. 
2.2.3, p. 116). 

495 Cf. WELLINGTON MOREIRA PIMENTEL, Comentários ao Código de Processo Civil, III, p. 523; 
NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 15 ao art. 
462 do CPC, p. 577 (com menção a julgados, inclusive do STJ). 

496 A propósito, na esfera trabalhista foi editado o seguinte enunciado sumular: “O art. 462 do CPC, que 
admite a invocação de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, superveniente à propositura da ação, 
é aplicável de ofício aos processos em curso em qualquer instância trabalhista” (Súmula 394 do TST). 

497 i. e., ausência de prequestionamento do direito subjetivo que se originaria do fato superveniente (v., 
supra, nota de rodapé 494). 

498 “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (279 do STF); “Simples 
interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” (454 do STF)”; “A simples 
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial (5 do STJ)”; “A pretensão de simples reexame de 
prova não enseja recurso especial” (7 do STJ). 
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superveniente, desde que respeitadas as garantias do devido processo legal. Esse entendimento 

decorre sobretudo da Constituição Federal, que autoriza o julgamento da causa subjacente aos 

recursos extraordinário e especial admitidos (arts. 102, inc. III, e 105, inc. III). Trata-se 

também de aplicação da Súmula 456 do Supremo Tribunal Federal 499 e do art. 257 do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 500 a fim de que a decisão judicial reflita o 

estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. 501 

Esse raciocínio é mais invocado pela doutrina para defender 

expressamente o exame do direito superveniente nos casos em que, entre o exaurimento do 

julgamento em segunda instância e o julgamento do recurso na instância de superposição, 

sobrevenha norma jurídica, súmula vinculante (CF, art. 103-A) ou decisão proferida pelo 

Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (CF, art. 102, inc. 

III, § 2º) que possa influir no resultado do processo. 502-503 Mas a solução aqui proposta é mais 

ampla e não deve se limitar a essas três hipóteses.  

Com efeito, sempre que o recurso extraordinário ou o especial, 

impugnando uma questão jurídica devidamente prequestionada, superar o juízo de 

                                                 
499 Súmula 456 do STF: “O Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a 

causa, aplicando o direito à espécie”. 
500 Regimento Interno do STJ, 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”. 

501 Nesse sentido: STJ, 4ª Turma, REsp 53.765, rel. Min. BARROS MONTEIRO, j. 4.5.00, deram 
provimento, v.u., DJ 21.8.00. 

502 “Se no curso da demanda vem a ser editada norma que limita, modifica ou restringe direito do autor, 
deve ser levada em consideração quando da entrega da prestação jurisdicional, inclusive (se for o caso) em 
instância extraordinária (...). Não há, assim, interferência nos contornos objetivos da causa de pedir e do pedido. 
O mesmo raciocínio vem sendo admitido na hipótese em que, por força de julgamento dotado de eficácia 
vinculativa e erga omnes proferido em controle concentrado de constitucionalidade exercido pelo Pretório 
Excelso, a nova configuração de determinada normativa mereça imediata aplicação, inclusive em sede de 
instância extraordinária” (RICARDO DE BARROS LEONEL, Causa de pedir e pedido: o direito superveniente, n. 
5.2.1.1, p. 258-259). Em sentido semelhante, no direito italiano, cf. FAZZALARI , Il giudizio civile di cassazione, p. 
16, 17, 75 e 200. 

503 Na jurisprudência, dentre outros julgados, admitindo fato novo: STJ, 2ª Turma, REsp 813.626, rel. 
Min. ELIANA CALMON , j. 1º.10.09, deram provimento, v.u., DJ 4.11.09 (caso de lei superveniente); STJ, 2ª 
Turma, AI 448.239-AgRg, rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 12.8.03, deram provimento, v.u., DJ 6.10.03 (caso de 
decisão superveniente do STF proferida em controle concentrado de constitucionalidade). Em sentido contrário, 
não admitindo o fato novo consistente em edição de medida provisória, por ausência de prequestionamento: STJ, 
1ª Turma, REsp 97.869-EDcl, rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO, j. 19.2.98, rejeitaram os embargos, v.u., DJ 
30.3.98; STJ, 1ª Turma, REsp 432.741, rel. Min. LUIZ FUX, j. 24.9.02, negaram provimento, v.u., DJ 28.10.02. 
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admissibilidade, o tribunal de superposição – sob pena de ter seu exercício jurisdicional 

cerceado – deve estar autorizado a examinar fato superveniente para julgar a causa, 504-505 

desde que ele esteja relacionado com o objeto do processo e, sobretudo, com algum capítulo 

da decisão abrangido pela dimensão horizontal da impugnação. 506 Aliás, os próprios 

Regimentos Internos dos tribunais de superposição contemplam dispositivos que autorizam a 

juntada de documentos para a prova de fatos supervenientes (RISTF, art. 115, inc. II e RISTJ, 

art. 141, inc. II) 507 e a conversão do julgamento em diligência, quando necessária à decisão da 

causa (RISTF, art. 140 e RISTJ, art. 168). 508-509 

Por sua vez, no que concerne ao juízo de admissibilidade 

recursal, somente pode ser examinado o fato superveniente diretamente relacionado com este 

juízo. 510-511 Em outras palavras, o efeito jurídico superveniente não pode se constituir no 

                                                 
504 A situação assemelha-se àquela do conhecimento de matéria de ordem pública nos recursos 

extraordinário e especial. Em ambas, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, dentre os quais o 
do prequestionamento, os poderes do tribunal, antes reduzidos à investigação do cabimento do recurso, passam a 
abranger o de julgar a causa, com a aplicação do direito à espécie. Nesse sentido, para o conhecimento de matéria 
de ordem pública nos recursos extraordinário e especial, cf. EGAS D. MONIZ DE ARAGÃO, Comentários ao Código 
de Processo Civil, II, n. 541, p. 459; ADA PELLEGRINI GRINOVER, “Litisconsórcio necessário e efeito devolutivo 
do recurso especial”, p. 97-104; LUIS GUILHERME BONDIOLI, Embargos de declaração, n. 51, p. 264-265; JOSÉ 

MIGUEL GARCIA MEDINA, O prequestionamento nos recursos extraordinário e especial, n. 3.5.2, p. 255-256. 
505 Assim: STJ, 2ª Turma, AI 36.291-AgRg, rel. Min. AMÉRICO LUZ, j. 29.9.93, negaram provimento, 

v.u., DJ 8.11.93. Na doutrina, LUIS GUILHERME BONDIOLI desenvolve esse raciocínio para o exame de fato 
superveniente em sede de embargos declaratórios, se estes “forem aptos por algum outro motivo à reabertura do 
julgamento” (Embargos de declaração, n. 22, p. 130-131).  

506 V., supra, notas de rodapé 296 e 297. 
507 Regimento Interno do STF, art. 115: “Nos recursos interpostos em instância inferior, não se admitirá 

juntada de documentos desde que recebidos os autos no Tribunal, salvo: (...) II – para prova de fatos 
supervenientes, inclusive decisões em processos conexos, que afetem ou prejudiquem os direitos postulados”. 
RISTJ, art. 141: “Nos recursos interpostos na instância inferior, não se admitirá juntada de documentos, após 
recebidos os autos no Tribunal, salvo: (...) II — para prova de fatos supervenientes, inclusive decisão em 
processo conexo, os quais possam influenciar nos direitos postulados”. 

508 Regimento Interno do STF, art. 140: “O Plenário ou a Turma poderá converter o julgamento em 
diligência, quando necessária à decisão da causa”. Regimento Interno do STJ, art. 168: “A Corte Especial, a 
Seção ou a Turma poderão converter o julgamento em diligência quando necessária à decisão da causa. Neste 
caso, o feito será novamente incluído em pauta”. 

509 No mesmo sentido, afirmando expressamente a possibilidade de exame de fato superveniente em 
sede de recurso dirigido à instância de superposição, cf. BERNARDO PIMENTEL, Introdução aos recursos cíveis e à 
ação rescisória, n. 16.12, p. 441; ARAKEN DE ASSIS, Manual dos Recursos, n. 92.2.1, p. 785 e n. 93.1, p. 794. 

510 Esta solução não difere daquela prevista no art. 372 do c.p.c. italiano, que permite às partes 
apresentarem documentos que comprovem fatos supervenientes diretamente ligados à admissibilidade do recurso 
de cassação. Eis o seu teor: “Art. 372. (Produzione di altri documenti). Non è ammesso il deposito di atti e 
documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza 
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objeto do recurso de direito estrito, porque – não custa repetir – este deve se voltar 

necessariamente contra alguma questão jurídica prequestionada. Assim, o fato novo que pode 

ser levado em consideração pelo tribunal de superposição é aquele que se revele determinante 

apenas e tão-somente para o conhecimento ou o não-conhecimento do recurso. Esse é o caso, 

v.g., de sentença superveniente que acaba interferindo no interesse de recurso especial que tem 

por objeto medida liminar de urgência; 512 sobrevindo sentença em primeiro grau, o recurso 

não deve ser conhecido, porque se tornou inútil. 513 

Antes de encerrar este tópico, cumpre tecer algumas observações 

relacionadas à indispensável preservação das garantias constitucionais do devido processo 

legal e do contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV). 514 Há de se distinguir primeiramente duas 

situações. Se o fato for superveniente ao esgotamento das instâncias ordinárias mas anterior à 

interposição do recurso de direito estrito, o recorrente tem o ônus de alegá-lo na sua peça 

recursal e o recorrido tem a oportunidade de se manifestar sobre ele nas suas contrarrazões, de 

modo que assim as aludidas garantias constitucionais são atendidas. Todavia, se o fato for 

                                                                                                                                                         
impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il deposito dei documenti relativi all'ammissibilità può 
avvenire indipendentemente da quello del ricorso e del controricorso, ma deve essere notificato, mediante elenco, 
alle altre parti”. Segundo PROTO PISANI, a norma desse artigo “è stata interpretata estensivamente, consentendosi 
la produzione anche dei documenti relativi alla procedibilità o proseguibilità del processo quali soprattutto i 
documenti volti a dimostrare eventi che determinano la cessazione della materia del contendere (ad. es. per 
transazione, o morte del coniuge nel giudizio di divorzio)” (Lezioni di diritto processuale civile, cap. 11, p. 584). 

511 Em sentido semelhante, no direito italiano, cf. MAURO BOVE, “La Corte di cassazione come giudice 
di terza istanza”, p. 954-959 e 983-987. 

512 O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade dos recursos. Esse pressuposto está 
ausente se o julgamento do recurso não pode proporcionar ao recorrente situação mais vantajosa, do ponto de 
vista prático, do que aquela na qual ele já se encontra (cf. BARBOSA MOREIRA, O novo processo civil brasileiro, 
p. 117). A perda do interesse recursal pode se dar por diversos motivos, dentre os quais, é frequente a que ocorre 
em razão de prejudicialidade entre dois provimentos judiciais. A prejudicialidade jurídica é a relação que existe 
entre um juízo judicial e uma decisão judicial, na qual o primeiro se mostra apto a influenciar e condicionar o 
teor da segunda, decorrendo esse condicionamento seja (i) da vinculação, abstratamente prevista no ordenamento, 
entre as situações objeto desses juízos, seja (ii)  dos efeitos atribuídos pelo sistema processual ao primeiro 
provimento, que se impõem ao prolator do segundo (cf. CLARISSE FRECHIANI LARA LEITE, Prejudicialidade no 
processo civil, n. 16, p. 91-92). Note-se, por fim, que o próprio art. 115 do Regimento Interno do STF admite a 
juntada de documentos “para prova de fatos supervenientes, inclusive decisões em processos conexos, que afetem 
ou prejudiquem os direitos postulados” (inc. II). 

513 “A superveniente sentença julgando a causa torna inútil qualquer discussão sobre o cabimento ou não 
da liminar, ficando prejudicado o objeto de eventual recurso sobre a matéria” (TEORI ZAVASCKI, Antecipação da 
tutela, p. 139). No mesmo sentido, na jurisprudência: STJ, 1ª Turma, REsp 810.052, rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 
j. 25.4.06, não conheceram, um voto vencido, DJ 8.6.06; STJ, 2ª Turma, REsp 720.358, rel. Min. PEÇANHA 

MARTINS, j. 2.8.05, não conheceram, v.u., DJ 19.9.05. 
514 Sobre fato superveniente e devido processo legal, cf. RICARDO DE BARROS LEONEL, Causa de pedir e 

pedido: o direito superveniente, esp. n. 5.1.6, p. 249. 



     138 
 

superveniente à interposição do recurso de direito estrito e tiver chegado ao conhecimento do 

tribunal de superposição mediante petição, expedição de ofício ou por qualquer outro meio, o 

relator do recurso deve avaliar a sua relevância para o julgamento do recurso, bem como a 

necessidade de franquear às partes a oportunidade de manifestação a respeito. 515 Isso porque 

apenas se o fato for impertinente, irrelevante 516 ou notório (uma alteração legislativa, p. ex.) é 

que a abertura de vista aos litigantes pode ser eventualmente dispensada; fora dessas hipóteses, 

a ínfima extensão no curso do procedimento, que poderia vir em desfavor da celeridade da 

tutela jurisdicional, justifica-se plenamente em atenção ao importantíssimo princípio do 

contraditório. 

Em suma, além de estar previsto no direito positivo e no 

Regimento Interno dos tribunais de superposição, o exame de fato superveniente em sede de 

recursos extraordinário e especial – amplamente no julgamento do mérito recursal e 

excepcionalmente no juízo de admissibilidade –, respeitado o devido processo legal, coaduna-

se com a visão instrumentalista do processo, pois reconhece que este existe não para 

simplesmente proclamar teses de direito abstratas, mas sim para tutelar interesses jurídicos 

concretos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
515 A intimação da parte para se manifestar sobre fato superveniente também está prevista nos 

Regimentos Internos do Supremo Tribunal Federal (art. 117) e do Superior Tribunal de Justiça (art. 143). 
516 Fato impertinente é o que não diz respeito à causa, por lhe ser estranho. Fato irrelevante, por sua vez, 

é aquele que – embora pertencente à causa – é incapaz de influir na decisão (cf. CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, 
Teoria Geral do Processo, n. 227, p. 349; CALMON DE PASSOS, Comentários ao Código de Processo Civil, III, n. 
74.3, p. 463). 
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§ 11. Controle do julgamento liminar de improcedência da demanda (art. 285-A) 

 
 
47 - OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO ART . 285-A 
 

De acordo com o caput do art. 285-A, “quando a matéria 

controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total 

improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 

reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada”. Da leitura desse dispositivo legal, 

depreende-se que são dois os requisitos para a sua aplicação: matéria de mérito unicamente de 

direito 517 e existência no juízo de sentença de total improcedência em outros casos idênticos. 

Juntos, eles fornecem os limites legais para o julgamento liminar de improcedência da 

demanda, razão pela qual a correta compreensão desses pressupostos é essencial para a 

preservação do direito ao processo e das demais garantias inerentes ao devido processo 

legal. 518 

O primeiro requisito determina que a resposta jurisdicional ao 

pedido dependa exclusivamente do confronto do suporte fático afirmado na petição inicial 

com o efeito jurídico que dele pretende-se extrair; assim, pouco importa a veracidade dos fatos 

descritos pelo autor, já que estes não conduziriam à consequência jurídica pleiteada. Já o 

segundo requisito exige que os elementos objetivos da demanda em curso sejam idênticos 

                                                 
517 A expressão utilizada pelo legislador “matéria controvertida” não é tecnicamente a mais apropriada, 

pois – sem réu no processo – não há fundamentos de defesa contrastando com os da demanda [cf. LUIS 

GUILHERME BONDIOLI, O novo CPC: a terceira etapa da reforma, n. 46, p. 197; JOÃO FRANCISCO NAVES DA 

FONSECA, “O julgamento liminar de improcedência da demanda (art. 285-A): questões polêmicas” (no prelo)]. 
518 O conselho federal da OAB ajuizou, no Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 3.695 contra o texto integral da Lei 11.277/06, que acrescentou o art. 285-A no Código 
de Processo Civil. Contudo, a doutrina majoritariamente tem entendido que o novo dispositivo legal não só é 
constitucional, como também atende aos anseios por uma tutela jurisdicional mais célere, tempestiva e efetiva 
(cf., dentre outros, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, As novas reformas do Código de Processo Civil, p. 18-19; 
CASSIO SCARPINELLA BUENO, Curso sistematizado de direito processual civil, v. 2, tomo I, n. 3.2, p. 126-127; 
LUIZ GUILHERME MARINONI, “Ações repetitivas e julgamento liminar”, p. 10-11; FREDIE DIDIER JÚNIOR, 
“Julgamento de causas repetitivas: improcedência prima facie”, p. 58; LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA, 
“Primeiras impressões sobre o art. 285-A do CPC – julgamento imediato de processos repetitivos: uma 
racionalização para as demandas de massa”, p. 97). Em sentido contrário, cf., dentro outros, NERY JUNIOR-NERY, 
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, p. 556; DANIEL M ITIDIERO, “A 
multifuncionalidade do direito fundamental ao contraditório e a improcedência liminar (art. 285-A, CPC): 
resposta à crítica de José Tesheiner”, p. 105-110. 
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àqueles enfrentados em sentenças anteriores; ou seja, sujeitos parciais diferentes, mas 

idênticas causa de pedir e pedido. 519 

Apresentados, em síntese, os requisitos para o julgamento 

liminar de improcedência da demanda, passa-se ao estudo do seu controle pelos tribunais de 

superposição, diante da vedação ao reexame das conclusões fáticas do acórdão impugnado. 

 
 
48 - LIMITES DA REVISÃO DO JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCED ÊNCIA DA DEMANDA EM 

RECURSO DE DIREITO ESTRITO  
 

O legislador previu, no § 1° do art. 285-A, a possibilidade de o 

autor apelar contra a sentença de improcedência prima facie da demanda. 520 No julgamento 

da apelação, dentro dos limites da devolução recursal (CPC, arts. 505 e 515, caput e §§), o 

tribunal local tem liberdade para revisar a sentença liminar integralmente, inclusive no que 

tange a matéria fática. O acórdão que julga essa apelação também poderá ser objeto de 

impugnação, só que agora não apenas pelo autor, mas também pelo réu. Todavia, em caso de 

interposição de recurso de direito estrito, essa segunda revisão será mais restrita que a 

primeira, porquanto as questões de fato decididas não poderão ser modificadas na instância de 

superposição. 

Considerando isso, envolveria pretensão de simples reexame de 

prova o recurso que impugnasse a conclusão do tribunal local a respeito da coincidência entre 

os fatos descritos pelo autor e aqueles acertados nas sentenças usadas como precedentes. Isso 

vale tanto para a confirmação quanto para a invalidação da sentença que aplicou o art. 285-A, 

pois se o tribunal local entende que a matéria fática da demanda em julgamento é igual à dos 

casos invocados pelo juízo de primeiro grau, essa questão nada tem de jurídica; idem se o 

tribunal entende que o caso tem peculiaridades fáticas que desautorizam o julgamento liminar 

de improcedência da demanda. Em ambas as hipóteses, eventual vício na decisão só poderia 

                                                 
519 Cf. HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, As novas reformas do Código de Processo Civil, p. 16-17; JOÃO 

FRANCISCO NAVES DA FONSECA, “O julgamento liminar de improcedência da demanda (art. 285-A): questões 
polêmicas” (no prelo). 

520 Para a hipótese de o autor apelar, foi previsto ainda um juízo de retratação. Mantida a sentença, “será 
ordenada a citação do réu para responder à apelação” (§ 2º). 
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ser constatado mediante o revolvimento do conjunto fático-probatório, motivo por que não 

passaria de mero error facti in iudicando, o qual – como se sabe – não dá ensejo a recurso de 

direito estrito. 521 

Entretanto e por outro lado, há matérias na rejeição prima facie 

do pedido que podem ser controladas pelos tribunais de superposição, pois independem de 

reexame dos fatos. Em primeiro lugar, podem ser objeto de recurso de direito estrito as 

questões relacionadas com a própria interpretação e aplicação do dispositivo legal em si. 

Assim, o autor pode, v.g., interpor recurso especial contra acórdão que manteve decisão de 

rejeição parcial da demanda. Já o réu pode, por exemplo, impugnar acórdão que reformou 

sentença liminar que havia usado precedentes de procedência parcial da demanda. 522 Além 

dessas duas, há várias outras possíveis alegações de error in procedendo envolvendo o 

julgamento liminar de improcedência da demanda, as quais – todas elas – veiculam típicas 

quaestiones iuris, pois toda questão de forma é exclusivamente jurídica. 523 

Além disso, é possível também a impugnação do efeito jurídico 

que o tribunal local entendeu derivar dos fatos acertados, seja para manter a improcedência da 

                                                 
521 Nesse sentido: STJ, 3ª Turma, AI 891.936, rel. Min. SIDNEI BENETI, dec. mon., j. 21.2.08, 

DJ 12.3.08. 
522 “Todos os benefícios vislumbrados pelo legislador com a rejeição liminar da demanda estão ligados à 

expectativa de que a sentença efetivamente extinga o feito, desencorajando o demandante de levá-lo adiante, o 
que representaria economia de tempo, dinheiro e atividade jurisdicional. Como se isso não bastasse, o julgamento 
de parcial improcedência do pedido antes da citação do demandado ainda tornaria a marcha processual mais 
incerta e truncada, especialmente quanto à recorribilidade da decisão e à resposta do réu, tendo em vista que o 
processo civil brasileiro continua organizado para a resolução concentrada do meritum causæ. Essas duas razões 
são suficientes para que o julgamento liminar de improcedência esteja autorizado apenas quando todos os pedidos 
formulados na petição inicial puderem ser prontamente repelidos pelo juiz, seja com suporte em sentenças de 
total improcedência, seja com suporte em sentenças de parcial procedência da demanda, desde que – nesta última 
hipótese – o conjunto delas seja suficiente para conduzir à rejeição total da demanda a ser julgada” [JOÃO 

FRANCISCO NAVES DA FONSECA, “O julgamento liminar de improcedência da demanda (art. 285-A): questões 
polêmicas” (no prelo)]. No mesmo sentido, cf. LUIS GUILHERME BONDIOLI, “O julgamento liminar de 
improcedência da demanda da óptica do réu (art. 285-A do CPC)”, p. 15; NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código 
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 1b ao art. 285-A, p. 445. Em sentido contrário, 
cf. NERY JUNIOR-NERY, Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, p. 555; DANIEL 

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, “Recurso contra a sentença de improcedência liminar (art. 285-A do CPC) e o 
juízo de retratação”, p. 48-53. Como se percebe, a doutrina não é pacífica sobre o tema, que realmente é 
polêmico. Trata-se, portanto, de mais uma importante questão a ser dirimida pelos tribunais, e principalmente 
pelos de superposição. 

523 Conforme bem explicou CARNELUTTI, toda questão relacionada com a atividade dos sujeitos no 
processo é sempre de direito (Instituciones del proceso civil, v. I, n. 13, p. 37). No mesmo sentido, cf. JOSÉ 

AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 53, p. 127 e n. 56, p. 134-135. 
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demanda, seja para julgá-la procedente. 524 Aqui, é o próprio mérito da causa que será objeto 

de recurso extraordinário ou especial, se a questão de fundo for, respectivamente, 

constitucional ou federal infraconstitucional. Trata-se, enfim, de alegação de error iuris in 

iudicando, passível sempre de ser corrigido na instância de superposição. 

 
 

§ 12. Controle do julgamento antecipado do mérito (art. 330) 

 
 
49 – OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DO ART . 330 
 

O Código de Processo Civil disciplina expressamente outro caso 

de julgamento do mérito que se dá em momento anterior à fase instrutória do procedimento 

ordinário. Trata-se do “julgamento antecipado da lide”, previsto no art. 330. Neste, 

diversamente do que ocorre na rejeição liminar de improcedência da demanda, o réu já foi 

citado e teve a oportunidade de contestar os fundamentos da petição inicial, especificar provas 

e juntar documentos. Assim, conforme o artigo em comento, o juiz julgará antecipadamente o 

mérito quando: (a) a matéria de mérito for unicamente de direito (inc. I, 1ª parte); (b) a matéria 

de mérito for de direito e de fato, mas não houver necessidade de produzir prova em audiência 

(inc. I, 2ª parte); (c) ocorrer os efeitos da revelia (inc. II). 

Na primeira situação, considera-se que a matéria de mérito é 

exclusivamente de direito quando os pontos fáticos da causa permaneceram puros, uma vez 

que a divergência entre as partes, se existente, restou concentrada à especificação ou à 

                                                 
524 Há a possibilidade de o tribunal reformar a sentença e julgar a demanda total ou parcialmente 

procedente desde logo, por força do efeito devolutivo da apelação contra decisão de mérito, “cuja profundidade, 
preservada a imutabilidade da causa de pedir, é amplíssima (art. 515, §§ 1º e 2º), porquanto o tribunal não fica 
limitado às questões resolvidas na sentença recorrida” [JOÃO FRANCISCO NAVES DA FONSECA, “O julgamento 
liminar de improcedência da demanda (art. 285-A): questões polêmicas” (no prelo)]. Em sentido semelhante, cf. 
FREDIE DIDIER JÚNIOR, “Julgamento de causas repetitivas: improcedência prima facie”, p. 59. Ainda no mesmo 
sentido, na jurisprudência: “‘Aplicação do art. 285-A do CPC. Reforma da decisão em segundo grau de 
jurisdição. Admissibilidade. Procedimento que não acarreta nulidade, quer por ofensa ao contraditório, quer por 
supressão de instância. Réu que foi devidamente citado para contra-arrazoar o recurso e matéria devidamente 
decidida pelo juiz de primeiro grau’ (RP 157/339: TJSP, AP 680.311-5/8-00)” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, 
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41 ª ed., nota 8 ao art. 285-A, p. 445). 
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interpretação das normas jurídicas que deveriam incidir sobre eles. 525 Já a segunda hipótese 

de julgamento antecipado do mérito ocorre quando o juiz entende que a dilação probatória 

revelou-se desnecessária, mesmo havendo controvérsia quanto aos fatos da causa, porquanto 

estes seriam impertinentes ou irrelevantes, 526 ou ainda porque acerca deles o julgador já 

formou convicção suficiente para julgar, diante dos elementos dos autos. 527  

E, finalmente, quanto à aplicação dos efeitos da revelia para 

resolver antecipadamente o mérito, há nessa situação uma presunção de veracidade das 

alegações fáticas contidas na petição inicial que decorre justamente da ausência de resposta do 

réu (art. 319, c/c art. 334, inc. IV). Essa hipótese pode ainda ser estendida para o caso de 

descumprimento do ônus de impugnação especificada dos fatos, no qual não há revelia nem 

efeito dela, mas uma situação muito parecida com essa, pois também se presumem verdadeiros 

os fatos alegados pelo autor e não impugnados adequadamente pelo réu (art. 302). Por isso, o 

descumprimento do ônus de responder adequadamente 528 também pode, em tese, autorizar o 

julgamento do mérito logo após a fase postulatória do procedimento. 529 

Como se percebe, há um elemento comum a todas as situações 

que autorizam o julgamento antecipado do mérito: a desnecessidade de produzir provas, além 

das que eventualmente já constem nos autos (documentos, prova emprestada, prova produzida 

em processo cautelar etc.). 530 Além disso, dos requisitos para aplicação do art. 330, 

depreende-se ainda que esse dispositivo legal coaduna-se com o sistema da persuasão racional, 

                                                 
525 Em sentido semelhante, cf. CALMON DE PASSOS, Comentários ao Código de Processo Civil, III, 

n. 74.2, p. 461-462. 
526 Fato impertinente é o que não diz respeito à causa, por lhe ser estranho. Fato irrelevante, por sua vez, 

é aquele que – embora pertencente à causa – é incapaz de influir na decisão (cf. CINTRA-GRINOVER-DINAMARCO, 
Teoria Geral do Processo, n. 227, p. 349; CALMON DE PASSOS, Comentários ao Código de Processo Civil, III, n. 
74.3, p. 463). 

527 Cf. CALMON DE PASSOS, Comentários ao Código de Processo Civil, III, n. 74.3, p. 462-463; ADA 

PELLEGRINI GRINOVER, “O julgamento antecipado da lide: enfoque constitucional”, p. 108-109 e 112. 
528 Juntos, os arts. 302 e 319 do Código de Processo Civil sancionam o descumprimento do ônus de 

responder adequadamente, dando por presumidos os fatos descritos na petição inicial e não negados no processo. 
Por conta disso, os dois dispositivos legais devem ser lidos sistematicamente (cf. CÂNDIDO DINAMARCO, 
Instituições de direito processual civil, III, n. 1.120, p. 532).  

529 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.137, p. 556. 
530 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, III, n. 1.137, p. 555-556. 
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tendo em vista que o juiz, para chegar à solução que lhe parecer mais justa, é livre para 

apreciar o conjunto fático-probatório, desde que justifique suficientemente a sua decisão. 531  

Considerando os pressupostos apresentados e as breves 

observações feitas, cumpre agora verificar se o acórdão que delibera sobre o julgamento 

antecipado do mérito submete-se ao crivo de recurso para a instância de superposição. 

 
 
50 – LIMITES DA REVISÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRIT O EM RECURSO DE 

DIREITO ESTRITO  
 

Todo julgamento de meritis depende de uma convicção razoável 

do juiz quanto aos fatos da causa, formada segundo o seu livre convencimento motivado. 532 

Por conseguinte, se o juiz de primeiro grau entende justificadamente que ainda há questões de 

fato relevantes a serem solucionadas, nem mesmo o tribunal local pode obrigá-lo a julgar 

imediatamente a causa. 533 Somando a isso o cabimento restrito a questões jurídicas dos 

recursos extraordinário e especial, chega-se à conclusão de que estes não são meios adequados 

para atacar acórdão que manteve decisão determinando a dilação probatória e a realização de 

audiência. 534 Pelas mesmas razões, a decisão do tribunal local que confirma sentença de 

julgamento antecipado do mérito, em regra, não pode ser revisada na instância de 

                                                 
531 Cf. MIGUEL REALE, “Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Inexistência, se o objeto 

da lide já se encontra esclarecido. Fundamentação de uma sentença: silogismo complexo”, p. 184-185. 
532 “A certeza sobre os fatos, por conseguinte, traduz a oportunidade ótima para o magistrado dizer o 

direito que, como decorrência deles, incidiu” (CALMON DE PASSOS, Comentários ao Código de Processo Civil, 
III, n. 74.1, p. 460). Melhor esclarecendo, “a certeza, em termos absolutos, não é requisito para julgar. Basta que, 
segundo o juízo comum do homo medius, a probabilidade seja tão grande que os riscos de erros se mostrem 
suportáveis (...). Significa somente que basta uma convicção razoável, formada segundo o poder de 
convencimento racional e segundo o que está nos autos” (CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito 
processual civil, III, n. 800, p. 81-82). 

533 “Por isso: ‘Ainda que as partes não tenham requerido produção de provas, mas sim o julgamento 
antecipado da lide, se esta não estiver suficientemente instruída, de sorte a permitir tal julgamento, cabe ao juiz, 
de ofício, determinar as provas necessárias à instrução do processo’ (RT 664/91)” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, 
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 2b ao art. 330, p. 483). 

534 Nesse sentido: “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do 
magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada 
caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (STJ, 4ª Turma, REsp 
3.047, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJ 17.9.90). 
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superposição. 535 Em ambos os casos, a questão relativa à antecipação do julgamento, a 

princípio, não pode ser objeto de recurso de direito estrito, na medida em que o seu controle 

depende da investigação da pertinência, relevância e necessidade tanto das provas produzidas 

quanto das pretendidas pelas partes, o que geralmente não passa de simples questão fática. 536 

Entretanto, há casos excepcionais em que o acórdão que delibera 

sobre julgamento antecipado do mérito pode se submeter ao crivo de recurso de direito estrito. 

Isso porque, como já foi dito (supra, n. 33), o poder de livre convencimento do julgador não é 

absoluto, pois ele deve observar, além do dever de fundamentação, uma série de princípios e 

regras que disciplinam a formação da sua convicção a partir do exame e da valoração das 

provas. 537 Assim, o julgamento antecipado do mérito que atropela uma exigência legal – v.g., 

de produção de prova pericial para determinado fato probando – 538 pode ser corrigido na 

instância de superposição, em razão do referido error in procedendo. 539-540  

                                                 
535 Nesse sentido: “Esta Corte possui jurisprudência firme no sentido de que o julgador não pode 

indeferir a prova requerida pela parte para, em seguida, julgar improcedente o pedido por falta de provas. No caso 
dos autos, porém, é preciso ter presente que o julgamento antecipado da lide não ocorreu por ausência de provas. 
A respeito dos fatos alegados nos embargos à monitória houve efetiva produção e apreciação de prova. Com base 
nessas provas concluiu o magistrado pela inocorrência da alegada quitação da dívida. Não procede, assim, a 
alegação de cerceamento de defesa. A alegação de ofensa aos artigos 130, 330 e 331 do CPC, por outro lado, está 
intimamente vinculada à própria convicção formada pelo juiz da causa acerca dos documentos apresentados. 
Dessa forma, não se poderia afirmar que a conclusão alcançada a partir desses documentos estaria equivocada 
sem que fossem eles detidamente examinados. A pretensão recursal, nesse ponto, encontra obstáculo na Súmula 7 
desta Corte” (STJ, 4ª Turma, REsp 842.754-AgRg, rel. Min. SIDNEI BENETI, j. 3.12.09, negaram provimento, 
v.u., DJ 16.12.09). Ainda: “O magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a 
realização de audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo documental acostado 
aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento” (STJ, 6ª Turma, REsp 
132.039, rel. Min. VICENTE LEAL, j. 18.8.97, não conheceram, v.u., DJ 15.9.97). 

536 Assim: “Saber se a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à solução da 
controvérsia, de modo a se permitir ou não o julgamento antecipado da lide, é questão que exige o revolvimento 
do contexto fático-probatório dos autos, a atrair o óbice previsto na Súmula 7” (STJ, 1ª Turma, REsp 976.599, 
rel. Min. DENISE ARRUDA, j. 10.11.09, conheceram parcialmente e negaram provimento, v.u., DJ 1º.12.09). No 
mesmo sentido: STJ, 4ª Turma, AI 2.472-AgRg, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21.8.90, negaram provimento, 
v.u., DJ 17.9.90. Em sentido semelhante, na doutrina, cf. MIGUEL REALE, “Julgamento antecipado da lide. 
Cerceamento de defesa. Inexistência, se o objeto da lide já se encontra esclarecido. Fundamentação de uma 
sentença: silogismo complexo”, p. 184-188. 

537 Segundo NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, o juiz apreciará a prova “não tão livremente, pois não pode 
desatender às normas estabelecidas nos arts. 332 a 443” (Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor, 41ª ed., nota 1 ao art. 131, p. 274). 

538 Para demonstrar certos fatos, o ordenamento jurídico exige diretamente a prova pericial, tal como o 
faz na ação de demarcação (CPC, arts. 956 e 957), na de divisão (CPC, art. 969), na de desapropriação (Dec. lei 
3.365/41, arts. 14 e 23) etc. Em outros casos, a obrigatoriedade da prova científica é indireta, pois decorre da 
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Suponha-se ainda que o juízo de primeiro grau tenha julgado 

antecipadamente a causa improcedente “por falta de provas”. Se o acórdão do tribunal local 

confirma essa decisão, ele pode ser impugnado por recurso de direito estrito, que suscitará 

violação do direito à fundamentação suficiente, além de ofensa ao próprio art. 330, por conta 

de eventual cerceamento do direito à prova. 541 

Por fim, também é possível que o tribunal local incorra em 

violação de norma de direito processual quando delibera sobre julgamento antecipado do 

mérito diante do descumprimento do ônus de responder adequadamente (art. 330, 

inc. II). Nessa situação, as quaestiones iuris ligam-se principalmente às hipóteses nas quais, 

por força de lei, deixa de ser aplicável a presunção de veracidade das alegações fáticas não 

rebatidas (art. 302, incs. I a III e art. 320, inc. I a III). Em se tratando de ressalvas legais, é 

claro que elas podem ser objeto de recurso de direito estrito. De todo modo, como esse tema já 

foi exaustivamente tratado no presente trabalho, inclusive com a fixação dos limites à sua 

revisão na instância de superposição, remete-se o leitor ao tópico n. 44, supra, para maiores 

considerações a esse respeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
própria natureza do fato probando (CPC, art. 145), tal como ocorre na ação de investigação de paternidade. V., 
supra, tópico n. 36. 

539 Como se sabe, todas as questões relacionadas com a atividade dos sujeitos no processo – questões de 
forma – são eminentemente jurídicas (cf. CARNELUTTI, Instituciones del proceso civil, v. I, n. 13, p. 37; JOSÉ 

AFONSO DA SILVA , Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro, n. 53, p. 127 e n. 56, p. 134-135). 
540 Nesse sentido: “Na ação de investigação de paternidade, o autor tem direito à realização da prova 

técnica que corresponda aos maiores avanços da ciência (atualmente, o exame de DNA); o julgamento antecipado 
da lide sem que a instrução seja a mais ampla possível cerceia indevidamente a atividade probatória do autor” 
(STJ, 3ª Turma, REsp 790.750, rel. Min. ARI PARGENDLER, j. 16.5.06, deram provimento, v.u., DJ 5.6.06). 

541 Nesse sentido: “A carência de provas foi o motivo de que se valeu o acórdão para confirmar a 
sentença. Ora, se não existiam nos autos elementos probatórios suficientes ao bom amparo da pretensão deduzida 
nos embargos à execução, o juiz deveria ter aberto ao embargante oportunidade para que trouxesse à colação tais 
elementos” (STJ, 1ª Turma, REsp 38.931, rel. Min. GOMES DE BARROS, j. 18.10.93, deram provimento, maioria, 
DJ 22.11.93; a citação é do voto do relator). 
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§ 13. CONTROLE DAS MEDIDAS DE URGÊNCIA  
 
 
51 – AS MEDIDAS DE URGÊNCIA E SEUS REQUISITOS 
 

No curso natural do processo, a tutela jurisdicional deve ser 

prestada somente após cognição plena acerca dos fundamentos da causa. Contudo, há 

situações urgentes em que a espera pela realização de todo o conhecimento judicial, com 

contraditório, defesa e prova, pode provocar lesão séria e até mesmo irreparável a direito de 

algum dos sujeitos parciais. Para atender tais situações, são disponibilizadas às partes as 

chamadas medidas de urgência. Trata-se da tutela jurisdicional antecipada e da tutela 

cautelar, as quais, malgrado conceitualmente se destinem a situações diferentes, 542 têm um 

fortíssimo elemento comum: ambas se inserem no contexto de neutralização dos efeitos 

nocivos do decurso do tempo sobre os direitos dos litigantes. Isso legitima e recomenda o 

destaque à categoria medidas de urgência, deixando em plano inferior as distinções 

meramente teóricas entre suas espécies. 543-544 

Realmente o elemento comum de maior significado que liga as 

medidas cautelares e as antecipatórias de tutela é a finalidade de combater a corrosão de 

direitos por ação do tempo. Trata-se do requisito do periculum in mora, 545 exigido 

expressamente tanto no art. 273 546 quanto no art. 798, 547 que estabelecem disposições gerais 

respectivamente sobre a antecipação de tutela e as medidas cautelares. 

                                                 
542 “Existe uma diferença conceitual entre (a) as medidas que oferecem ao sujeito, desde logo, a fruição 

integral ou parcial do próprio bem ou situação pela qual litiga e (b) as medidas destinadas a proteger o processo 
em sua eficácia ou na qualidade de seu produto final. As primeiras, oferecendo situações favoráveis às pessoas na 
vida comum em relação com outras pessoas ou com os bens, integram o conceito de tutela jurisdicional 
antecipada. As segundas, qualificadas como medidas cautelares, resolvem-se em medidas de apoio ao processo – 
para que ele possa produzir resultados úteis e justos – e só indiretamente virão a favorecer o sujeito de direitos” 
(CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, I, n. 62, p. 165). 

543 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, Instituições de direito processual civil, I, n. 62, p. 164-166. 
544 Corrobora a visão unitária do gênero medidas de urgência a previsão da fungibilidade entre medidas 

cautelares e antecipatórias (art. 273, § 7º). 
545 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, “O regime jurídico das medidas urgentes”, p. 72-73. 
546 CPC, art. 273: “O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 
alegação e: I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (...)”. No entanto, consigne-se que 
“em três hipóteses a antecipação de tutela independe do requisito urgência, sendo concedida sem se cogitar dele: 
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A suficiência de uma cognição sumária, de menor profundidade 

do que a necessária para a tutela definitiva, é outro elemento que aproxima as duas técnicas. 

Nele, aliás, reside o segundo requisito para a concessão de uma medida de urgência: o fumus 

boni iuris. 548 Ou seja, em um exame superficial, os fatos devem parecer verdadeiros para que 

se possa considerar ameaçado o direito subjetivo alegado, o qual ademais deve, a princípio, ser 

plausível diante do ordenamento jurídico. Isso significa que não se exige a certeza sobre os 

fatos relevantes para a concessão da medida de urgência, mas basta a sensação de 

verossimilhança que a cognição sumária produzir no espírito do julgador. 549 

O receio de lesão irreparável ou de difícil reparação e a 

verossimilhança do direito subjetivo invocado são os dois pressupostos genéricos que 

caracterizam a tutela de urgência. Registre-se ainda que o § 2º do art. 273 alude à 

reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório como mais um requisito para a sua 

concessão. Entretanto, não obstante a possibilidade de modificação ou revogação da tutela 

antecipada se justificar naturalmente pela própria sumariedade da cognição, há casos 

excepcionais e particularmente graves em que o juiz, apesar do perigo de irreversibilidade, 

deve estar autorizado a conceder a medida de urgência, a fim de evitar a consumação de 

situações irremediáveis a dano do autor. 550 Deve então o juiz ponderar “os males a que o 

interessado na medida se mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte 

se ela vier a ser concedida” (juízo do mal maior), 551 assim como as possíveis repercussões da 

                                                                                                                                                         
a) em caso de abuso do direito de defesa ou emprego de expedientes protelatórios pela parte contrária (art. 273, 
inc. II); b) quando inexistir controvérsia sobre alguns dos fatos constitutivos do direito do autor, autorizando-se a 
antecipação (parcial) da tutela na medida do direito decorrente dos fatos incontroversos (art. 273, § 6º); c) quando 
se trata de restabelecer a posse esbulhada ou turbada ao seu titular (interditos possessórios). Mesmo nesses casos, 
todavia, o provimento antecipatório tem o objetivo de favorecer a parte com o acesso mais rápido ao bem da vida 
pretendido” (CÂNDIDO DINAMARCO, “O regime jurídico das medidas urgentes”, p. 72). No mesmo sentido, cf. 
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Tutela antecipada. Evolução. Visão comparatista. Direito brasileiro e direito 
europeu”, p. 133-134. 

547 CPC, art. 798: “Além dos procedimentos cautelares específicos, que este Código regula no Capítulo 
II deste Livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado 
receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. 

548 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, “O regime jurídico das medidas urgentes”, p. 72-73. 
549 Alegação verossímil é aquela que tem aparência de ser verdadeira (cf. KAZUO WATANABE , Da 

cognição no processo civil, n. 24, p. 147). 
550 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, “O regime jurídico das medidas urgentes”, p. 76, nota de rodapé 20; 

BARBOSA MOREIRA, “Antecipação da tutela: algumas questões controvertidas”, p. 82-83. 
551 CÂNDIDO DINAMARCO, “O regime jurídico das medidas urgentes”, p. 74-75. 
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medida no campo econômico, político e humano (juízo do direito mais forte). Aliás, essas 

ponderações devem estar sempre presentes na fundamentação de toda deliberação sobre 

medida de urgência, independentemente do risco de irreversibilidade dos seus efeitos, razão 

por que elas também podem ser consideradas critérios gerais para conceder ou negar a tutela 

de urgência. 552 

 
 
52 - A PROVISORIEDADE DA MEDIDA LIMINAR E A SUA REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO  
 

Segundo CÂNDIDO DINAMARCO, a superficialidade da cognição 

na tutela de urgência justifica a sua natureza provisória, pois quando vier a formar convicção 

mais segura a respeito dos fatos e mesmo de seu correto enquadramento jurídico, o juiz pode 

revogar a medida antes concedida com base na mera probabilidade. 553 

Com efeito, a provisoriedade da tutela de urgência é a expressão 

de outras duas características: a temporariedade e a precariedade. A medida urgente é 

temporária, porque tem eficácia limitada no tempo, até que sobrevenha uma tutela definitiva, 

ou até que se esgote a sua própria finalidade ou necessidade; e é precária, porque pode ser 

revogada ou modificada a qualquer tempo, inclusive pelo próprio órgão que a deferiu (CPC, 

arts. 273, § 4º, 461, § 3º, parte final, e 807). 554 

Essas características despertaram na doutrina importante 

discussão acerca da ocorrência de preclusão em relação à decisão que delibera sobre medidas 

de urgência. Segundo TEORI ZAVASCKI , ainda que se pudesse pensar em preclusão, ela estaria 

subordinada à cláusula rebus sic stantibus e cederia ante eventual mudança do estado de fato 

(fato novo) ou alteração do “estado da prova”, com o aprofundamento da cognição. 555 Já 

BEDAQUE tem posição semelhante para a decisão concessiva da medida, 556 mas diverge 

                                                 
552 Cf. CÂNDIDO DINAMARCO, “O regime jurídico das medidas urgentes”, p. 75. 
553 “O regime jurídico das medidas urgentes”, p. 76. 
554 Cf. TEORI ZAVASCKI, Antecipação da tutela, p. 34-37. 
555 Antecipação da tutela, p. 36-37 e esp. p. 141. 
556 “Não parece ocorrer o fenômeno da preclusão para o juiz. Primeiro porque a cognição realizada para 

a concessão de liminar em processo cautelar é sumaríssima, nada impedindo se convença o julgador da 
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quanto à decisão que a indefere. Neste caso, segundo o professor do Largo São Francisco, 

“outra decisão a respeito somente será admissível diante de fatos novos. Idêntica a solução se 

a medida for cassada pelo tribunal. Não poderá o juiz de primeiro grau reexaminar a questão, 

salvo se sobrevier alguma modificação fática”. 557 Consigne-se, por fim, entendimento 

doutrinário no sentido de haver preclusão tanto da decisão que defere pedido de tutela de 

urgência quanto daquela que a indefere, de modo que só novo elemento fático-probatório 

autorizaria nova decisão. 558 

 
 
53 – LIMITES DA REVISÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM RECURSOS  EXTRAORDINÁRIO E 

ESPECIAL 
 

Brevemente expostos os requisitos e as características gerais da 

tutela de urgência, vislumbram-se dois possíveis obstáculos para o seu controle na instância de 

superposição: a) a indispensabilidade do exame de questões fáticas para se aferir a presença 

dos pressupostos legais para a sua concessão; e b) a ausência de preclusão da questão, de 

maneira que estaria insatisfeita a exigência constitucional “causas decididas em única ou 

última instância” (supra, n. 9). 

Com efeito, os recursos extraordinário e especial não se prestam 

para discutir a convicção formada nas instâncias ordinárias acerca da existência ou 

inexistência de periculum in mora e fumus boni iuris. No que tange ao primeiro requisito, 

porque é evidente que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação é aferido 

                                                                                                                                                         
impropriedade da solução. Nesse caso, inexiste vedação legal a que ele altere sua posição, mesmo porque a 
providência determinada não visa a produzir efeitos definitivos no plano material” (Tutela cautelar e tutela 
antecipada: tutelas sumárias e de urgência, p. 153). Note-se que, para BEDAQUE, a alteração ou revogação da 
medida independe da ocorrência de fato superveniente (op. cit., p. 154, nota 121). 

557 Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência, p. 156. E conclui que “tais 
afirmações não são incompatíveis com a natureza provisória da tutela de urgência. Sua concessão tem essa 
característica, o que significa possibilidade de modificação a qualquer tempo. Decisão denegatória, todavia, está 
sujeita às regras sobre preclusão. Tem a parte o ônus de recorrer da decisão, não podendo simplesmente renovar o 
pedido, com os mesmos fundamentos de fato” (op. cit., p. 156). 

558 Esta posição é defendida, dentre outros, por HEITOR V ITOR MENDONÇA SICA (Preclusão processual 
civil, n. 8.5.4, p. 243-248). Em suas palavras, “a revogação ou modificação de liminar anteriormente concedida 
(assim como, parece-nos, a concessão da liminar anteriormente denegada) só tem lugar quando o estado de fato 
se alterou, ou se foram coligidos aos autos outros elementos probatórios, permitindo um aprofundamento na 
cognição judicial. Há, portanto, preclusão” (op. cit., n. 8.5.4, p. 243-244). 
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exclusivamente com base em elementos fáticos. 559 Já o pressuposto da verossimilhança da 

alegação requer um pouco mais de atenção. Explica-se. 

O juízo de verossimilhança está intimamente ligado às 

presunções judiciais: o julgador infere, com base em regras de experiência e a partir de 

indícios, que um fato parece verdadeiro. Na medida em que a cognição sumária é incapaz de 

proporcionar a convicção de certeza, a lei permite ao juiz fazer esse tipo de ilação para 

conceder uma medida urgente, desde que presentes os demais pressupostos. 560 E para revisar 

as presunções judiciais, porquanto ligadas a questões fáticas, os recursos extraordinário e 

especial não são a via adequada, como já foi visto anteriormente (supra, n. 41). 561 

É verdade, contudo, que o fumus boni iuris pressupõe não só a 

verossimilhança da alegação fática, mas também a plausibilidade do direito subjetivo 

invocado. Por isso, poder-se-ia pensar em uma única hipótese na qual a revisão do acórdão 

que entendeu presente esse requisito independeria do exame de fatos. Trata-se daquela na qual 

se aceitam as ilações fáticas do acórdão recorrido, de modo que a irresignação volta-se 

exclusivamente contra a consequência jurídica atribuída ao suporte fático considerado 

verossímil. Ou seja, o tribunal de superposição julga se o suporte fático, ainda que fosse 

                                                 
559 “O periculum in mora traduz-se em fatos de que emerja risco de dano irreparável ou de difícil 

reparação. Diante disso, não há como reapreciá-lo no âmbito restrito do recurso especial” (JOÃO BATISTA LOPES, 
Tutela antecipada no processo civil brasileiro, p. 157). No mesmo sentido, cf. TEORI ZAVASCKI, Antecipação da 
tutela, p. 134. 

560 O caput do art. 273 refere-se também ao requisito da “prova inequívoca” para a concessão do 
provimento antecipatório. Segundo CÂNDIDO DINAMARCO, prova inequívoca é a “prova convergente ao 
reconhecimento dos fatos pertinentes, ainda que superficial e não dotada de muita segurança, desde que não 
abalada seriamente por outros elementos probatórios em sentido oposto” (“O regime jurídico das medidas 
urgentes”, p. 74). Já para BARBOSA MOREIRA, prova inequívoca é aquela a que não se possa atribuir mais de um 
sentido, independentemente, de sua maior ou menor força persuasiva (“Antecipação da tutela: algumas questões 
controvertidas”, p. 78-81). De todo modo, o importante para o presente trabalho é que, em qualquer definição, a 
avaliação da existência de “prova inequívoca” é eminentemente fática e, portanto, inviável em sede de recurso de 
direito estrito. Nesse sentido, cf. JOÃO BATISTA LOPES, Tutela antecipada no processo civil brasileiro, p. 157. 

561 “Inviável o pronunciamento da Corte acerca do acerto de decisão concessiva de tutela antecipatória, 
não prosperando a argumentação atinente ao malferimento do art. 273 do CPC, porquanto os conceitos de ‘prova 
inequívoca’, ‘verossimilhança’, etc, estão intrinsecamente ligados ao conjunto fático dos autos, incidindo a 
censura do verbete da súmula 07/STJ” (STJ, 6ª Turma, REsp 463.106, rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, j. 
4.2.03, não conheceram, v.u., DJ 24.2.03). Na doutrina, em sentido parcialmente contrário, cf. LUIZ GULHERME 

MARINONI, “Reexame da prova diante dos recursos especial e extraordinário”, p. 23-26. 
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verdadeiro, encontra-se ou não amparado pelo ordenamento jurídico. 562 Entretanto, embora 

esse caso excepcional realmente veicule uma quaestio iuris, esta pode não ser suficiente para 

abrir as portas da instância de superposição, diante do segundo obstáculo frequentemente 

apontado para a revisão da tutela de urgência em recursos extraordinário e especial: a 

exigência de a questão recorrida ser definitiva. 

Desde a sua fundação, o Supremo Tribunal Federal tem 

entendido, não sem alguma divergência, que a questão impugnada por meio de recurso 

extraordinário deve ser definitiva (supra, n. 9). 563 Com o tempo, passou-se a aceitar a 

interposição de recurso extraordinário ou especial que tem à sua base decisão interlocutória, 

desde que o acórdão recorrido emita juízo conclusivo acerca da matéria sobre a qual 

delibera. 564-565 Ainda assim, os acórdãos que deliberam sobre tutela de urgência, em geral, 

tendo em vista a natureza provisória do juízo de mérito desenvolvido liminarmente, restam 

excluídos do âmbito de controle dos tribunais de superposição, conforme se vê no seguinte 

enunciado: “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar” 

(Súmula 735 do STF). 566 

                                                 
562 Foi o que fez o Superior Tribunal de Justiça no seguinte julgado, assim ementado: “Não existe a 

verossimilhança necessária para a concessão de tutela antecipada se a tese que dá suporte ao pedido diverge da 
orientação jurisprudencial dominante. A tutela antecipada, concedida em sede de ação civil pública, 
oportunizando a liberação de veículos arrendados pelos consumidores que tenham integralizado o pagamento das 
prestações do contrato de arrendamento mercantil com base no INPC, em substituição ao dólar, não pode 
prevalecer ante a notória dissonância em relação ao entendimento jurisprudencial cristalizado pela Segunda 
Seção do STJ” (STJ, 3ª Turma, REsp 613.818, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 10.8.04, deram provimento, v.u., 
DJ 23.8.04). 

563 Cf. MATOS PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. XI, p. 206, nota de rodapé 120 (com referência a 
julgados inclusive do século XIX); PEDRO LESSA, Do poder judiciário, § 27, p. 118-119.  

564 “Se, por decisão interlocutória ou incidente, se resolveu terminativamente sôbre uma preliminar, será 
ela a recorrível, de vez que seja a última que sôbre a questão possam proferir as instâncias locais, porque, como 
diz Costa Manso, ‘a decisão que comporta o recurso extraordinário é a que resolver definitivamente a questão 
constitucional suscitada’” (CASTRO NUNES, Teoria e prática do Poder Judiciário, p. 334). No mesmo sentido, cf., 
por todos, MATOS PEIXOTO, Recurso extraordinário, cap. XI, p. 210; JOSÉ AFONSO DA SILVA , Do recurso 
extraordinário no direito processual brasileiro, n. 117, p. 276 e esp. n. 118, p. 290-291. 

565 O Superior Tribunal de Justiça inclusive editou o seguinte enunciado sumular: “Cabe recurso especial 
contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento” (Súmula 86 do STJ). Na doutrina, em sentido 
contrário ao entendimento expresso nesse enunciado, cf. DEMÓCRITO REINALDO, “O recurso especial e as 
decisões interlocutórias desafiadas por agravo de instrumento”, esp. p. 59. 

566 Segundo TEORI ZAVASCKI, “não é função constitucional do STF e nem do STJ, no julgamento de 
recursos extraordinários e recursos especiais, substituir-se às instâncias ordinárias para fazer juízo a respeito de 
questões constitucionais ou infraconstitucionais que, naquelas instâncias, ainda não tiveram tratamento definitivo 
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Para TEORI ZAVASCKI, os fundamentos adotados nos precedentes 

que deram suporte à edição desse enunciado sumular permitem conclusões mais amplas do 

que o seu texto expressa, pois “é incabível recurso extraordinário não apenas quando o 

acórdão recorrido defere a medida liminar, mas também quando a indefere; e não apenas 

quando a medida deferida ou indeferida for de natureza cautelar, mas também quando sua 

natureza for antecipatória. Em qualquer destas hipóteses as decisões contêm juízo 

essencialmente provisório”. 567 Parece acertada essa observação, 568 apesar de existir 

divergência doutrinária quanto à preclusão especialmente da decisão que indefere medida 

liminar (supra, n. 52). 569 

Não obstante, há casos específicos em que o suposto error iuris 

cometido pela decisão impugnada tem caráter definitivo, porque ligado diretamente à própria 

disciplina legal das medidas de urgência. É o que ocorre, por exemplo, se o tribunal local 

entende ser equivocada a concessão de tutela antecipada em ação de natureza declaratória. 570 

Aqui, o recurso veicula uma questão jurídica e conclusiva, ao contrário daquele que se limita a 

discutir a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni iuris no caso concreto. Pelas 

mesmas razões, também a título exemplificativo, é admissível recurso de direito estrito que 

versa sobre a questão da concessão da medida nos casos em que a lei a proíbe ou a 
                                                                                                                                                         
e conclusivo. Essa é premissa importante para estabelecer os limites da revisibilidade, pelas instâncias 
extraordinárias, dos acórdãos que deferem ou indeferem medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória” 
(Antecipação da tutela, p. 129-130). Em sentido contrário, cf. TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, Recurso 
especial, recurso extraordinário e ação rescisória, n. 10.3.6, p. 283-288; JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, 
“Variações recentes sobre os recursos extraordinário e especial – Breves considerações”, p. 1.064-1.066; MÁRCIA 

FERNANDES BEZERRA, “O cabimento do recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar e a 
Súmula 735 do STF”, p. 951-959. 

567 Antecipação da tutela, p. 134. 
568 Assim: “A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não ser cabível recurso extraordinário 

contra decisão que concede ou denega medida cautelar ou provimento liminar, pois a verificação da existência 
dos requisitos para sua concessão, além de se situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é 
manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela 
letra a do inciso III do artigo 102 da Constituição” (STF, 2ª Turma, AI 605.933-AgRg, rel. Min. JOAQUIM 

BARBOSA, j. 9.12.08, negaram provimento, v.u., DJ 6.2.09). No mesmo sentido: STF, 1ª Turma, AI 635.237-
AgRg, rel. Min. MENEZES DIREITO, j. 3.3.09, negaram provimento, v.u., DJ 17.4.09. 

569 BEDAQUE, por exemplo, entende que a decisão denegatória de medida urgente, ao contrário da 
concessiva, está sujeita a preclusão (Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência, p. 156). 

570 Nesse sentido: “Esta Corte vem reiterando o entendimento no sentido da possibilidade de se conceder 
a tutela antecipada em qualquer ação de conhecimento, seja declaratória, constitutiva ou mandamental, desde que 
presentes os requisitos e pressupostos legais. Verificados estes, na instância ordinária no momento da concessão, 
o aresto recorrido culminou por afrontar o art. 273 do CPC ao reformá-la” (STJ, 5ª Turma, REsp 473.072, 
rel. Min. JOSÉ ARNALDO, j. 17.6.03, deram provimento, v.u., DJ 25.8.03). 
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restringe, 571-572 inclusive no que concerne à própria constitucionalidade do dispositivo 

legal. 573-574 

Ainda sobre o caráter provisório da tutela de urgência, costuma-

se colocá-lo em xeque nas hipóteses em que, ao menos no plano fático, a situação torna-se 

irreversível. Esse é o caso, por exemplo, de pedido de antecipação de tutela em processo 

movido por pessoa que teve sua inscrição indeferida para participar de concurso que está em 

vias de ocorrer. Aqui, qualquer que seja a decisão, no plano dos fatos, ela produz efeitos 

imutáveis, embora tenha sido formada à base de cognição sumária. 575 Contudo, mesmo 

veiculando uma questão definitiva, a impugnação só deve ser admitida se ela não envolver 

direito local (supra, n. 20) e, como já visto, não se dirigir contra a convicção formada sobre o 

periculum in mora e a verossimilhança da alegação fática. 

Por fim, no que tange especificamente ao requisito da 

reversibilidade dos efeitos do provimento antecipatório (CPC, art. 273, § 2º), a investigação 

dos fatos que lhe dizem respeito está, obviamente, excluída do âmbito de revisão em sede de 

                                                 
571 A lei proíbe a concessão de medida urgente, v.g., em mandado de segurança “que tenha por objeto a 

compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação 
ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 
qualquer natureza” (Lei 12.016, de 7.8.09, art. 7º, § 2º). 

572 A lei restringe a concessão de medida urgente, v.g., contra o Poder Público (v. Lei 8.437, de 30.6.92, 
art. 1º). 

573 Cf. TEORI ZAVASCKI, Antecipação da tutela, p. 134-135. 
574 Nesses casos, “as questões federais suscetíveis de exame são as relacionadas com as normas que 

disciplinam os requisitos ou o regime da tutela de urgência. Não é apropriado invocar desde logo e apenas ofensa 
às disposições normativas relacionadas com o próprio mérito da demanda” (STJ, 1ª Turma, REsp 862.897, rel. 
Min. TEORI ZAVASCKI, j. 26.9.06, não conheceram, v.u., DJ 16.10.06). Em sentido parcialmente contrário, 
embora não discutindo expressamente a provisoriedade da questão impugnada: “Se não há ofensa direta à 
legislação processual na decisão do tribunal que revoga tutela antecipadamente concedida pelo juízo de primeiro 
grau, é possível a interposição de recurso especial mencionando exclusivamente a violação dos dispositivos de 
direito material que deram fundamento à decisão” (STJ, 3ª Turma, REsp 691.738, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. 
12.5.05, deram provimento, um voto vencido, DJ 26.9.05). 

575 MÁRCIA FERNANDES BEZERRA afirma que “se já realizada a cirurgia ou a transfusão de sangue 
autorizada pela decisão que antecipa os efeitos da tutela, ainda que se imponha a substituição desta decisão pela 
sentença de mérito no plano normativo, no plano fático esta medida não terá qualquer utilidade. Assim, é possível 
dizer que, pelo menos no plano fático, a precariedade e a temporariedade das decisões que antecipam os efeitos 
da tutela tendem a ser mitigados pelos limites postos à modificação ou revogação e pela eventual irreversibilidade 
de seus efeitos” (“O cabimento do recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar e a Súmula 
735 do STF”, p. 954). Cf. tb. TEORI ZAVASCKI, Antecipação da tutela, p. 34. 
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recurso de direito estrito. 576 Contudo, a interpretação desse dispositivo legal, seja para mitigá-

lo 577 ou não, 578 pode ser discutida na instância de superposição. 

                                                 
576 “Inadmissível será o exame de fatos para se aferir a ocorrência, ou não, de irreversibilidade dos 

efeitos do provimento” (JOÃO BATISTA LOPES, Tutela antecipada no processo civil brasileiro, p. 157). 
577 “‘A exigência da irreversibilidade inserta no § 2º do art. 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, 

sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina’ (STJ-2ª T., 
REsp 144.656-ES, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, não conheceram, v.u., DJU 27.10.97, p. 54.778). Assim, 
a exigência legal da reversibilidade da medida de urgência deve ser tomada ‘cum grano salis’, comportando 
mitigações quando estiver em jogo um valor igualmente caro ao ordenamento. Por isso, ‘a regra do § 2º do art. 
273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico 
causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento 
antecipado’ (STJ-4ª T., REsp 408.828, rel. Min. Barros Monteiro, j. 1.3.05, não conheceram, v.u., DJU 2.5.05, p. 
354). No mesmo sentido: RT 809/345, 833/243, 847/268” (NEGRÃO-GOUVÊA-BONDIOLI, Código de Processo 
Civil e legislação processual em vigor, 41ª ed., nota 20b ao art. 273 do CPC, p. 422-423). 

578 V. g: “É inadmissível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela quando houver perigo de 
irreversibilidade do provimento antecipado. Isso se verifica no caso de a tutela pretendida envolver paralisação 
total das atividades da ré, que já a exercia por longo período, sem oposição, fato que demonstra a ausência de 
urgência do pedido” (STJ, 3ª Turma, REsp 253.246, rel. Min. CASTRO FILHO, j. 20.11.03, deram provimento, 
v.u., DJ 9.12.03). 
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CAP. V – ENCERRAMENTO   
 
 

§ 14. DESFECHO 

 
 
54 – CONCLUSÕES 
 

Há uma ou mais conclusões praticamente em cada um dos 

tópicos desenvolvidos ao longo deste trabalho; todavia, à guisa de encerramento, relacionam-

se somente as principais: 

1. A nomofilaquia, a uniformização da jurisprudência e a formação de precedentes são 

funções fundamentais exercidas pelos tribunais de superposição no julgamento dos 

recursos de direito estrito. São, ademais, tarefas que se realizam conjuntamente: 

corrigindo um error iuris, o tribunal fixa o sentido e o alcance do texto normativo, 

uniformiza o entendimento jurisprudencial e cria um precedente judicial, com poder 

persuasivo ou até vinculante. Contudo, no sistema recursal brasileiro, todas essas 

atividades só são possíveis se a parte recorrer para reverter uma decisão que lhe é 

desfavorável; são, nessa medida, dependentes do impulso do litigante em defender o 

seu próprio interesse. 

2.  Ao determinar o julgamento da causa subjacente aos recursos extraordinário e especial 

admitidos, a Constituição confere ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal 

de Justiça natureza de cortes de revisão. Por isso, em regra, se estes tribunais 

conhecem e dão provimento a recurso de direito estrito, eles (a) anulam a decisão 

impugnada e remetem o caso para a instância de origem, se verificam error in 

procedendo; ou (b) julgam a causa, substituindo o acórdão recorrido, se corrigem error 

in iudicando. 
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3. Os recursos extraordinário e especial têm sim a finalidade – inerente a todos os 

institutos e remédios processuais – de aprimorar decisões em vista do valor do justo. 

Registre-se, entretanto, que defender a inserção dos recursos de direito estrito na 

garantia do acesso à ordem jurídica justa não significa afirmar que os tribunais de 

superposição devam se transformar em terceira instância. Ao contrário, os requisitos 

de admissibilidade desses recursos devem sempre ser respeitados. Além disso, uma 

vez admitido o recurso, o tribunal de superposição ainda tem alguns limites para 

observar na etapa de rejulgamento da causa. 

4. No processo decisório, é possível distinguir basicamente dois momentos nos quais o 

julgador recorre às regras de experiência. Inicialmente elas ajudam na formação das 

presunções judiciais e na valoração das provas produzidas para a apuração dos fatos. 

O segundo momento é o da subsunção do fato à norma aberta, que consiste na 

operação pela qual os fatos já apurados recebem, mediante o confronto com a hipótese 

legal elástica, a devida qualificação jurídica. 

5. Embora no campo filosófico a distinção entre fato e direito – em alguns casos – 

realmente se revele muito difícil, há várias razões técnico-processuais que 

recomendam a conservação da dicotomia. Portanto, mesmo admitindo que 

ontologicamente existam apenas questões predominantemente de fato ou 

predominantemente de direito, ou ainda que se reconheça que estes conceitos são 

puramente dogmáticos ou práticos, deve-se deixar claro que, ao menos para efeito de 

admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, a distinção entre questão de fato 

e questão de direito é suficiente, útil e efetivamente possível. 

6. Questão de fato é a dúvida que versa sobre a reconstituição histórica de 

acontecimentos ou sobre o correto entendimento de circunstâncias passadas ou 

presentes, cuja solução é relevante para o julgamento da causa. 

7. Questão de direito é a dúvida referente à especificação ou à interpretação da norma 

jurídica que deve regular a base fática acertada. 
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8. Nem toda quaestio iuris abre as portas da instância de superposição. Para tanto, é 

preciso haver uma questão constitucional ou uma questão federal infraconstitucional, 

conforme se trate de recurso extraordinário ou de recurso especial. 

9. A não-interferência nas finalidades nomofilática e uniformizadora, assim como o 

próprio efeito daí decorrente (menor perniciosidade à coletividade), explica a exclusão 

do error facti in iudicando do rol de matérias controláveis em sede de recurso de 

direito estrito. A justificativa dogmática, todavia, é até mais simples: o cabimento dos 

recursos extraordinário e especial é limitado, respectivamente, às questões 

constitucionais e federais infraconstitucionais, porque a Constituição Federal assim 

estabelece (arts. 102, inc. III, a-d, e 105, inc. III, a-c). 

10. Inobstante as funções nomofilática e uniformizadora predominarem no juízo de 

admissibilidade recursal, superado este juízo, o Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça – enquanto cortes de revisão – devem voltar a atenção também 

para a administração da justiça no caso concreto, que é outro fundamental escopo dos 

recursos extraordinário e especial. Na etapa de rejulgamento da causa, os tribunais de 

superposição podem até examinar – o que é diferente de reexaminar – questão de fato 

ainda não decidida, desde que respeite alguns limites. 

11. A leitura dos enunciados sumulares que vedam o reexame de fato na instância de 

superposição revela a exigência de o recurso impugnar a solução de alguma quaestio 

iuris; ou seja, não é admissível recurso de direito estrito cujo objeto seja simples 

questão de fato. Tanto é assim que eles empregam expressões verbais (“caber”, 

“ensejar” e “dar lugar a”) 579 que remetem à idéia de cabimento ou admissibilidade 

recursal. Além disso, empregam o adjetivo simples, qualificando a questão de fato que 

não pode ser objeto do recurso, para abrir as portas da via excepcional ao recorrente 

que não pretender apenas o exame de prova. 

                                                 
579 “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (279 do STF); “Simples 

interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário” (454 do STF)”; “A simples 
interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial (5 do STJ)”; “A pretensão de simples reexame de 
prova não enseja recurso especial” (7 do STJ). 
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12. Superado o prévio juízo de admissibilidade, o tribunal de superposição deve julgar a 

causa com base em todos os elementos de prova constantes nos autos, ainda que não 

mencionados no acórdão recorrido, desde que respeite dois limites. O primeiro consiste 

na garantia do direito à prova, assegurado constitucionalmente pela cláusula do devido 

processo legal, de modo que se o julgamento integral da causa, após a fixação da tese 

jurídica correta, depender de prova ainda não produzida, o tribunal de superposição 

deve devolver os autos para que o juízo de primeira instância, ou o tribunal de origem, 

complete a instrução probatória e profira nova decisão. O segundo limite são os pontos 

de fato já decididos pelo tribunal local, porque este é soberano quanto à matéria fática 

decidida no acórdão – é vedado o reexame, não o exame. 

13. Cabe uma ressalva quanto à correção de vício de atividade: se, ao invés de anular a 

decisão impugnada e devolver os autos para a instância de origem, o tribunal de 

superposição decidir por julgar a causa desde logo, os pontos de fato diretamente 

ligados ao error in procedendo podem receber outra conclusão na instância de 

superposição. Frise-se, porém, que o julgamento da causa in totum pelo tribunal de 

superposição, após a correção de error in procedendo, não deve ser a regra, por conta 

da necessidade de se preservarem as garantias do direito à prova, do contraditório e da 

ampla defesa. 

14. É claro também que a dimensão horizontal da devolução no rejulgamento da causa 

depende da medida do êxito do recurso na etapa anterior. Em outras palavras, autoriza-

se o julgamento da causa pelo tribunal de superposição apenas no que tange aos 

capítulos da decisão afetados pela correção do erro de direito. Por isso, a rigor, julga-se 

“a causa”, mas dentro dos limites do provimento da impugnação. 

15. Os tribunais de superposição brasileiros, ao darem provimento a recurso voltado contra 

acórdão contendo error in iudicando, devem reformá-lo, substituindo-o, nos limites em 

que conhecida a impugnação, pois não há – no direito positivo pátrio – regra que 

autorize expressamente o reenvio da causa para o tribunal de origem. Há entretanto 

princípios constitucionais, tais como o do direito à prova, o do contraditório e o da 

ampla defesa, que devem sempre ser observados. Por isso, se o julgamento integral da 

causa depender de provas ainda não produzidas, o tribunal deve devolver os autos para 
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que o juízo de primeira instância, ou o tribunal local, complete a instrução e profira 

nova decisão, em atenção à cláusula do devido processo legal, mesmo em caso de vício 

de juízo. Portanto, somente nesses casos, o reenvio é permitido e independe de pedido 

recursal, por se tratar de reforma (e substituição) parcial do acórdão, porque limitada à 

matéria de direito, de modo que, se o tribunal pode o mais – que é julgar 

definitivamente a causa in totum –, deve também poder o menos: decidir parcialmente 

a lide e remeter os autos para providências de instrução e julgamento pelas instâncias 

inferiores. Todavia, se a instrução estiver completa e a causa madura, o tribunal de 

superposição deve julgá-la integralmente, em atenção aos princípios constitucionais da 

efetividade e da celeridade do processo, mas respeitando a soberania do tribunal local 

quanto à matéria fática decidida e as garantias do devido processo legal. 

16. A qualificação jurídica do fato ocorre em momento posterior ao da sua fixação. Isso 

significa que o juiz primeiro decide qual versão dos fatos deve prevalecer para, em 

seguida, inseri-la em uma categoria jurídico-substancial adequada. Nessa segunda 

etapa, eventual erro de julgamento é sempre de direito, porque o enquadramento do 

fato em uma norma jurídica pressupõe necessariamente a sua interpretação. 

17. A fim de viabilizar a revisão da qualificação jurídica do fato na instância de 

superposição, o recorrente não pode impugnar a solução do ponto fático, mas deve 

dirigir o seu inconformismo unicamente contra o seu enquadramento legal. Note-se 

que, para a admissibilidade do recurso, relevante é apenas a discussão nele veiculada, 

pouco importando o teor do aresto impugnado. Essa é a razão pela qual a afirmação de 

que o acórdão recorrido formou a sua convicção com base nas provas e circunstâncias 

fáticas próprias do caso sub judice não pode servir como justificativa para obstar 

recurso extraordinário ou especial. Aliás, o natural é que a decisão tenha mesmo se 

formado a partir das provas e circunstâncias fáticas dos autos. 

18. A subsunção do fato a qualquer tipo de norma – inclusive às abertas – é sempre 

questão de direito. 

19. A compensação do dano moral está prevista, no direito brasileiro, em uma espécie de 

norma jurídica aberta, já que o legislador não forneceu nenhum critério para delimitar 
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os valores da indenização. Assim, nas situações em que, pelos próprios dados 

afirmados no acórdão do tribunal local, ficar patente o erro na aplicação da norma 

aberta ao caso concreto, o recurso deve ser admitido para, desde logo, excluir a 

indenização por danos morais, arbitrá-la, ou redimensionar o seu montante, conforme o 

caso. 

20. O recurso especial não é a via apropriada para alegar que o tribunal a quo arbitrou os 

honorários advocatícios sem levar em consideração o cuidado dispensado pelo patrono 

da parte na defesa da causa, tampouco para discutir a importância desta ou qualquer 

outra circunstância fática que pudesse ter influenciado na quantia fixada. Por outro 

lado, se a impugnação é dirigida contra acórdão que fixou os honorários advocatícios 

“consoante apreciação eqüitativa” (CPC, art. 20, § 4º), o seu conhecimento passa a 

depender dos mesmos fatores que condicionam o conhecimento de recurso de direito 

estrito que alega violação a qualquer norma aberta. Idêntica solução vale para a 

alegação de vício na especificação do sentido e alcance da expressão “parte mínima do 

pedido” (CPC, art. 21, § ún.). Nesses casos, o recurso especial apenas poderá ser 

conhecido se o erro na qualificação jurídica dos fatos puder ser verificado a partir das 

premissas fáticas estabelecidas no próprio acórdão atacado. 

21. Qualquer revisão de indenização de lucros cessantes por tribunal de superposição – 

seja para excluí-la, fixá-la ou redimensionar o seu montante –, só é viável na medida 

em que a inadequação da consequência jurídica atribuída aos fatos puder ser constatada 

a partir das premissas fixadas pelo próprio acórdão atacado. 

22. Quanto às cláusulas contratuais, é vedada a averiguação em torno da declaração de 

vontade – desde sua existência e forma de emissão (se, v.g., oral ou escrita) até a 

investigação da intenção real (psicológica) das partes. Não obstante isso, é possível a 

revisão da compatibilidade do contrato com o ordenamento jurídico estatal, na medida 

em que esse controle prescinde do reexame de fatos. 

23. A valoração jurídica da prova é típica quaestio iuris, porque consiste no confronto dos 

elementos de prova com as regras instituídas pelo direito objetivo em relação a eles. 
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24. Qualquer questão envolvendo a licitude da prova é eminentemente jurídica, razão pela 

qual podem ser atacados por recurso de direito estrito tanto o acórdão do tribunal local 

que excluiu a eficácia de prova por considerá-la ilícita quanto o aresto que admitiu 

alguma prova sem conceituá-la como ilícita – ou que utilizou prova ilícita aplicando o 

princípio da proporcionalidade. 

25. São tipicamente jurídicas as questões que discutem a eficácia, a aptidão ou a inaptidão 

de determinado meio de prova, tenha este sido utilizado ou tenha sido preterido pelo 

julgador. 

26. Nos casos em que a obrigatoriedade da prova pericial decorre – direta ou 

indiretamente – de imposição legal, o acórdão que dispensa a sua produção pode ser 

impugnado por recurso especial. Por outro lado, se realizada a perícia, a liberdade do 

juiz de formar a sua convicção exclusivamente com fundamento em outros meios de 

prova está condicionada à explicação dos motivos pelos quais o resultado da prova 

técnica não foi acolhido pela decisão, sob pena de violar os direitos à fundamentação 

suficiente e à prova, assim como, no particular, as disposições que regulam a prova 

pericial. 

27. A aplicação dos preceitos normativos que restringem ou excluem a eficácia da prova 

testemunhal pode ser discutida em recurso especial, na medida em que não se 

questiona a credibilidade nem o conteúdo do depoimento. 

28. Se o tribunal de origem admite prova diversa da documental no rito do mandado de 

segurança, surge uma questão de direito probatório possível de ser dirimida em 

recurso de direito estrito. Ressalvada essa hipótese, que tem a ver exclusivamente com 

a valoração jurídica da prova, os recursos extraordinário e especial não se prestam para 

controlar a convicção formada no tribunal de origem a respeito de ser ou não o “direito 

liquido e certo”. 

29. A questão da “prova escrita” no procedimento monitório é eminentemente de direito, 

pois diz respeito à subsunção de um fato incontroverso – uma declaração de vontade 
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ou outro documento qualquer – no conceito jurídico elástico “prova escrita sem 

eficácia de título executivo”. 

30. Submete-se ao crivo de recurso especial o acórdão que dispensa o instrumento público 

nas hipóteses em que a lei o exija como condição para a própria constituição da relação 

de direito material (CPC, art. 366). 

31. Tendo em vista que a simples questão da correção ou incorreção de uma regra de 

experiência – isoladamente tomada – nada tem de jurídica, o controle do seu emprego, 

enquanto instrumento de apuração e avaliação dos fatos, não pode ser objeto de 

recurso extraordinário ou especial. Assim, é possível o controle (indireto) das 

presunções judiciais somente nas hipóteses em que o acórdão recorrido haja violado 

alguma norma de direito probatório. 

32. Os recursos de direito estrito não se prestam para revisar os fatos já definidos pelo 

tribunal de origem, sejam eles notórios ou não. Tampouco, em regra, o conceito de 

notoriedade pode ser controlado pelos tribunais de superposição, tendo em vista não só 

a sua grande relatividade cultural, espacial e temporal, mas também a inevitabilidade 

da investigação de elementos fáticos para preenchê-lo no caso concreto, os quais 

dificilmente estariam – todos eles – detalhados no aresto recorrido. É inadmissível, 

portanto, o recurso especial que queira rediscutir a convicção devidamente 

fundamentada a respeito da notoriedade do fato, tenha esta exigido prova ou não para 

ser formada, porque ela é uma qualidade do fato que é verificada no momento e na 

localidade em que a decisão é prolatada. 

33. Há de se fazer a distinção entre recurso impugnando acórdão que nega efeito à 

confissão ou que a ela dê efeito pleno, desconsiderando o conjunto probatório, e 

recurso contra decisão que valora a confissão como um dos elementos integrantes do 

livre convencimento motivado. Este não levanta nenhuma tese geral, desprendida do 

caso concreto, e quer somente a reavaliação do conjunto probatório, por isso não deve 

ser admitido; aquele, ao contrário, deve ser conhecido, pois discute uma questão de 

direito: o valor e a eficácia da prova em abstrato. 
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34. No tocante ao ônus de impugnação especificada dos fatos (CPC, art. 302), se o autor 

alega um fato que pareça ao juiz impossível ou improvável e este exige daquele a 

prova do alegado, não há por parte do órgão judicial nenhuma violação a regra de 

direito probatório; idem se o julgador dispensa a prova, entendendo que o fato não 

impugnado é possível ou provável. Em ambos os casos, não há nenhum tipo de 

quaestio iuris, na medida em que a decisão comporta-se nos parâmetros do poder de 

livre convencimento motivado do juiz. Por outro lado, suponha-se que o acórdão do 

tribunal local, para presumir um fato como verdadeiro – ou para afastar a presunção –, 

enfrentou a questão da admissibilidade da confissão em relação a este (CPC, art. 302, 

inc. I) ou tratou da necessidade de a petição inicial estar acompanhada de instrumento 

público que a lei considera da substância do ato (CPC, art. 302, inc. II). Nessas 

hipóteses, o recurso especial dirigido contra o aresto discute somente as ressalvas 

legais, cuja aplicação é passível de controle pelo Superior Tribunal de Justiça, 

porquanto trata-se de típica matéria jurídica. Já a exceção trazida pelo inc. III do art. 

302 requer um pouco mais de atenção. A falta de impugnação do fato sancionada neste 

dispositivo legal é a que se refere à sua ausência no processo, de modo que se na 

contestação o réu não nega especificadamente uma alegação fática da inicial, mas ele o 

faz na reconvenção – ou na peça de denunciação a lide, ou na de chamamento ao 

processo etc. –, o fato torna-se controvertido para todos os efeitos. Nessa última 

hipótese, o recurso especial só será conhecido se restar evidente a violação ao 

dispositivo legal, a partir das próprias premissas e conclusões estabelecidas no acórdão 

atacado. 

35. Os recursos de direito estrito não são a via adequada para controlar a conclusão do 

acórdão do tribunal local a respeito da verossimilhança da alegação, exigida para 

inverter o ônus da prova a favor do consumidor (CDC, art. 6º, inc. VIII). Também 

depende de incursão no material probatório dos autos a verificação dos fatos que 

podem configurar a hipossuficiência técnica do consumidor em relação a algum ponto 

controvertido da causa. Isso não significa, contudo, que seja vedado ao tribunal de 

superposição, partindo da base fática afirmada no próprio acórdão recorrido, controlar 

a aplicação do dispositivo legal, por exemplo, para afirmar que a hipossuficiência que 

se exige é a técnica ou para definir se os requisitos para tal aplicação – verossimilhança 
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e assimetria de informação – são cumulativos ou alternativos. É que, nesses casos, 

impugna-se somente a interpretação dada pelo tribunal local à norma jurídica, ao 

contrário do que sucede com o recurso que se volta contra a convicção formada a 

respeito da verossimilhança das alegações ou contra a fixação dos fatos aptos a 

configurar a hipossuficiência do consumidor. 

36. Além de estar previsto no direito positivo e no Regimento Interno dos tribunais de 

superposição, o exame de fato superveniente em sede de recursos extraordinário e 

especial – amplamente no julgamento do mérito recursal e excepcionalmente no juízo 

de admissibilidade –, respeitado o devido processo legal, coaduna-se com a visão 

instrumentalista do processo, pois reconhece que este existe não para simplesmente 

proclamar teses de direito abstratas, mas sim para tutelar interesses jurídicos concretos. 

37. Envolveria pretensão de simples reexame de prova o recurso que impugnasse a 

conclusão do tribunal local a respeito da coincidência entre os fatos descritos pelo 

autor e aqueles acertados nas sentenças usadas como precedentes no julgamento 

liminar de improcedência da demanda (CPC, art. 285-A). Isso vale tanto para a 

confirmação quanto para a anulação da sentença liminar, pois se o tribunal local 

entende que a matéria fática da demanda em julgamento é igual à dos casos invocados 

pelo juízo de primeiro grau, essa questão nada tem de jurídica; idem se o tribunal 

entende que o caso tem peculiaridades fáticas que desautorizam o julgamento liminar 

de improcedência da demanda. Entretanto e por outro lado, há matérias na rejeição 

prima facie do pedido que podem ser controladas pelos tribunais de superposição, pois 

independem de reexame dos fatos. Em primeiro lugar, podem ser objeto de recurso de 

direito estrito as questões relacionadas com a própria interpretação e aplicação do 

dispositivo legal em si. Além disso, é possível também a impugnação do efeito jurídico 

que o tribunal local entendeu derivar dos fatos acertados, seja para manter a 

improcedência da demanda, seja para julgá-la procedente. Nesse último caso, é o 

próprio mérito da causa que será objeto de recurso extraordinário ou especial, se a 

questão de fundo for, respectivamente, constitucional ou federal infraconstitucional. 

38. A questão relativa à antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 330), a princípio, 

não pode ser objeto de recurso de direito estrito, na medida em que o seu controle 
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depende da investigação da pertinência, relevância e necessidade tanto das provas 

produzidas quanto das pretendidas pelas partes. Entretanto, há casos excepcionais em 

que o acórdão que delibera sobre julgamento antecipado do mérito pode se submeter 

ao crivo de recurso de direito estrito. Isso porque o poder de livre convencimento do 

julgador não é absoluto, pois ele deve observar, além do dever de fundamentação, uma 

série de princípios e regras que disciplinam a formação da sua convicção a partir do 

exame e da valoração das provas. Assim, o julgamento antecipado do mérito que 

atropela uma exigência legal – v.g., de produção de prova pericial para determinado 

fato probando – pode ser corrigido na instância de superposição, em razão do referido 

error in procedendo. Suponha-se ainda que o juízo de primeiro grau tenha julgado 

antecipadamente a causa improcedente “por falta de provas”. Se o acórdão do tribunal 

local confirma essa decisão, ele pode ser impugnado por recurso de direito estrito, que 

suscitará violação do direito à fundamentação suficiente, além de ofensa ao próprio 

art. 330, por conta de eventual cerceamento do direito à prova. Por fim, também é 

possível que o tribunal local incorra em violação de norma de direito processual 

quando delibera sobre julgamento antecipado do mérito diante do descumprimento do 

ônus de responder adequadamente (CPC, art. 330, inc. II). Nessa situação, as 

quaestiones iuris ligam-se principalmente às hipóteses nas quais, por força de lei, deixa 

de ser aplicável a presunção de veracidade das alegações fáticas não rebatidas (CPC, 

art. 302, incs. I a III e art. 320, inc. I a III). 

39. Os recursos extraordinário e especial não se prestam para discutir a convicção formada 

nas instâncias ordinárias acerca da presença dos pressupostos legais para a concessão 

de medidas de urgência, pois envolveria reexame de questões fáticas e provisórias. Por 

outro lado, desde que satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, deve ser 

conhecido o recurso que veicule matéria diretamente ligada à própria disciplina legal 

da tutela de urgência, porque – nesse caso – a questão impugnada é jurídica e dotada 

de caráter definitivo. 
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RESUMO 
 
 

Título: “Exame dos fatos nos recursos extraordinário e especial” 
 
 

Palavras-chave: recurso de direito estrito – recurso extraordinário – recurso especial – fatos 
 
 
 

Equivoca-se quem pensa que o Supremo Tribunal Federal e o 

Superior Tribunal de Justiça devem ficar totalmente alheios aos fatos nos julgamentos dos 

recursos extraordinário e especial. Primeiro porque é a partir do suporte fático delineado no 

acórdão recorrido que se realiza a importante função de controlar a aplicação do direito. 

Segundo – e principalmente – porque é a própria Constituição que determina aos tribunais de 

superposição, após a superação do prévio juízo de admissibilidade, o rejulgamento da causa 

subjacente aos recursos de direito estrito, para o qual obviamente o exame de matéria fática é 

indispensável. Isso não significa, contudo, que o exame dos fatos em recursos extraordinário e 

especial seja irrestrito. Ao contrário, por conta dos escopos institucionais e da marca de 

excepcionalidade desses recursos, a incursão em matéria fática na instância de superposição 

encontra mais limites do que nas instâncias ordinárias.  

O presente trabalho tem, assim, o escopo de definir os aludidos 

limites ao exame de matéria fática na instância de superposição. Para tanto, na parte inicial da 

dissertação, são apresentados o recurso extraordinário e o especial, realçando as características 

que os identificam como recursos de direito estrito. Merecem destaque também as funções 

institucionais desses recursos, cuja análise sistemática revela que elas efetivamente se inter-

relacionam na aplicação do direito à espécie, a ponto de o êxito de uma depender do sucesso 

das demais. 

Em seguida, aborda-se a dicotomia fato e direito. Nesse capítulo, 

após o estudo das dificuldades do assunto, inclusive no que tange à subsunção do fato às 

normas denominadas abertas, conclui-se que, ao menos para efeito de admissibilidade dos 
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recursos extraordinário e especial, a distinção entre questão de fato e questão de direito é 

possível e bastante útil. 

Mais adiante, adentra-se no cerne do trabalho. Nele, são 

aplicadas as premissas assentadas nos capítulos antecedentes, a fim de entender e melhor 

dimensionar a vedação ao reexame dos fatos na instância de superposição. Inicialmente, tal 

vedação é conciliada com a natureza de corte de revisão dos tribunais de superposição 

brasileiros, sempre à luz das suas funções institucionais e dos princípios processuais 

consagrados na Constituição. Após a fixação dos limites ao julgamento da causa nos recursos 

extraordinário e especial, direciona-se o foco do estudo para o cabimento desses recursos. São 

analisados, assim, dois tipos de erro frequentemente impugnados pelos recursos de direito 

estrito: o cometido na qualificação jurídica do fato e aquele perpetrado na valoração jurídica 

da prova. Por fim, ainda com a atenção especialmente voltada para o juízo de admissibilidade, 

são traçados os limites da revisão – na instância de superposição – da rejeição liminar da 

demanda (CPC, art. 285-A), do julgamento antecipado do mérito (CPC, art. 330) e da tutela de 

urgência. 

 
 



     191 
 

 
 

RIASSUNTO 
 
 

Titolo: “Esame dei fatti nei ricorsi ‘extraordinário’ e ‘especial’” 
 
 

Parole-chiavi: ricorso di diritto – “recurso extraordinário” – “recurso especial” – fatti 
 
 
 

Si sbaglia chi pensa che il “Supremo Tribunal Federal” e il 

“Superior Tribunal de Justiça” devono restare al di fuori dei fatti nei giudizi dei ricorsi 

“extraordinário” e “especial”. Inanzitutto perché è dal supporto fattico delineato nella 

decisione oggetto del ricorso che si realizza l’importante funzione di controllare l’applicazione 

del diritto. D’altra parte – e principalmente – perché è la propria Costituzione Federale che 

determina ai tribunali superiori, dopo il giudizio previo di ammissibilità dei ricorsi “recurso 

extraordinário” e “especial”, il riesame della causa, per il quale ovviamente l’esame di materia 

fattica è indispensabile. Ciò non significa, comunque, che l’esame dei fatti in ricorsi 

“extraordinário” e “especial” sia irristretto. Al contrario, dovuto agli scopi istituzionali e alla 

impronta di eccezionalità di questi ricorsi, l’incursione in materia fattica nell’istanza superiore 

trova più limiti che nelle istanzi ordinarie. 

Il presente lavoro ha, altresì, lo scopo di definire i menzionati 

limiti all’esame di materia fattica nell’istanza superiore. Per tanto, nella parte iniziale della 

dissertazione sono presentati il “recurso extraordinário” e il “recurso especial”, richiamando 

gli assetti che li identificano come ricorsi di diritto. Meritano rilievo inoltre le funzioni 

istituzionali di questi ricorsi, la cui analisi sistematica rileva che esse effetivamente si 

relazionano nell’applicazione del diritto alla specie, al punto dall’esito di una dipendere il 

sucesso delle altre. 

In seguito, l’approccio è sulla dicotomia fatto e diritto. In questo 

capitolo, dopo lo studio delle difficoltà dell’assunto, incluso in quel che si riferisce 

all’applicazione di norme elastiche, si conclude che, almeno per l’effetto di ammissibilità dei 
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ricorsi “extraordinário” e “especial”, la distinzione fra questione di fatto e questione di diritto 

è possibile e piuttosto utile. 

Più avanti, ci si arriva alla parte centrale del lavoro. Lì, sono 

messe in atto le premesse basate nei capitoli precedenti, con la finalità di capire e meglio 

dimensionare il divieto al riesame dei fatti nell’istanza superiore. In un primo momento, tale 

divieto è conciliato con la natura di corti di revisione del “Supremo Tribunal Federal” e del 

“Superior Tribunal de Justiça”, sempre alla luce delle loro funzioni istituzionali e dei principi 

processuali consacrati nella Costituzione. Dopo fissare i limiti al giudizio della causa nei 

ricorsi “extraordinário” e “especial”, si rivolge il mirino dello studio all’ammissibilità di questi 

ricorsi. Sono analizzati, così, due tipi di errore spesso impugnati dai ricorsi di diritto: quello 

comesso nella qualificazione giuridica del fatto e quello effettuato nella valutazione giuridica 

della prova. Alla fine, ancora con l’attenzione specialmente rivolta al giudizio di 

ammissibilità, sono tracciati i limiti della revisione – nell’istanza superiore – del rigetto 

liminare della domanda (CPC, art. 285-A), del giudizio antecipato del merito (CPC, art. 330) e 

della tutela d’urgenza. 


