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RESUMO 
Esta pesquisa se propõe a analisar o requisito de admissibilidade da repercussão geral, criado através da 
emenda constitucional 45/04 e instituída no ordenamento jurídico brasileiro pelo RISTF n° 21/07, com o ensejo 
de impedir a supressão de instâncias, “filtrando” desta forma os recursos extraordinários interpostos junto ao 
Supremo Tribunal Federal. Para tanto, a pesquisa utiliza-se do método hipotético-dedutivo, concretizado 
através da coleta de dados e estudos acerca do tema, com o fito de inseri-los na situação atual do Tribunal 
de cúpula, trazendo ainda estudos quanto ao conceito e a evolução histórica do acesso à justiça até os dias 
atuais e seus desdobramentos práticos, bem como, sua aplicação nos casos levados ao judiciário. Sob esta 
ótica apresenta-se o conceito e os aspectos basilares da evolução histórica do recurso extraordinário, 
adentrando por conseguinte no requisito de admissibilidade em pauta, pormenorizando seu funcionamento, 
peculiaridades e verificando sua concretização por meio de dados extraídos do Supremo Tribunal Federal, 
abordando ao final e em linhas gerais aspectos concernentes a jurisprudência defensiva e suas 
consequências, concluindo a abordagem da questão, através da análise de dados disponibilizados por meio 
do plenário virtual. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Justiça; Recurso Extraordinário; Repercussão Geral; 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
A presente pesquisa possui o escopo de analisar os reflexos da repercussão geral 

no recurso extraordinário como requisito para o acesso recursal ao Supremo Tribunal 
Federal, visando manter o caráter paradigmático das decisões da corte constitucional, 
restringindo ou filtrando as matérias de competência do STF, propondo viabilizar ao órgão 
de cúpula o exame apenas de grandes questões do país discutidas no judiciário, ou seja, 
questões que sejam expressivamente relevantes a todo cidadão brasileiro em detrimento 
da massificação e multiplicidade dos recursos. 

Verifica-se que com a evolução da sociedade, as concepções anteriormente 
individuais passaram a adotar uma concepção mais social, viabilizando a conquista e 
efetivação de inúmeros direitos sociais, dentre eles o acesso formal e material a justiça. 

Contudo, com a ampliação do acesso ao poder judiciário e em decorrência do 
número exorbitante de demandas ajuizadas nas instâncias ordinárias e extraordinárias do 
sistema judicial brasileiro, verifica-se que houve um abarrotamento dos Tribunais cujo 
número expressivo de recursos e ações tornam-se cada dia mais difíceis de serem 
analisados. 

Diante deste contexto vê-se que tem crescido substancialmente o número de 
interposição de recursos, criados com o fito de impugnar as decisões proferidas 
originariamente que estejam eivadas de vícios processuais ou mesmo materiais. 

Neste estudo analisa-se o recurso extraordinário, cuja finalidade precípua é 
uniformizar o entendimento normativo constitucional nacional, o que vêm sendo 
obstaculizado pelo acúmulo injustificado de ações, mesmo diante da devida rigidez quanto 
aos critérios de admissibilidade e cabimento do recurso extraordinário. 

Dentre os requisitos de cabimento e admissibilidade do Recurso extraordinário, 
destaca-se a repercussão geral, como filtro para a apreciação de demandas 
metaindividuais, sob pena de não ser possível responder às demandas sociais que 
ultrapassam interesses individuais, mas que afetam toda a coletividade. 
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2 DO ACESSO À JUSTIÇA 

 
2.1  EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO ACESSO À JUSTIÇA 
 

Os estados liberais burgueses em meados do século XVIII restringia-se a uma 
concepção essencialmente individualista do direito principalmente quanto ao acesso ao 
poder judiciário, deixando de observar aspectos imprescindíveis para a efetivação da 
justiça, como por exemplo a disparidade econômica e técnica entre as partes demandantes, 
dentre outros aspectos que acarretavam a falta de efetividade da justiça, sob o prisma da 
igualdade formal dos litigantes.  

Neste momento histórico o judiciário restringia-se a bases “tipicamente formalistas, 
dogmáticas e indiferente aos problemas reais do foro cível”. (CAPPELLETTI, 1988) Com o 
desenvolvimento social, passou-se a desenvolver uma concepção mais social referente a 
aspectos da sociedade inclusive no que diz respeito ao acesso à justiça, reconhecendo os 
direitos e deveres sociais básicos de todos os cidadãos, sem olvidar, que neste contexto 
social passou-se também a verificar a necessidade de atuação estatal no âmbito dos 
conflitos havidos socialmente, visando  assegurar o gozo efetivo de todos os direitos sociais 
alcançados, bem como, viabilizar o almejado acesso material e formal à justiça.  

Com o crescimento e o aumento da complexidade das sociedades, o pensamento 
do direito e a ideia de o pensamento jurídico tradicional passou a mostrar-se insuficiente, 
ao ponto de exigir-se dos julgadores uma decisão justa e funcional para resolver problemas 
cuja solução não está expressamente prevista na legislação posta. Por vezes, o Juiz deve 
concretizar uma escolha a partir da ideia de justiça que esteja inserida no sistema jurídico, 
que não seja arbitrária, mas calcada no papel que o direito exerce na sociedade.  

A diversificação da sociedade, exige a solução de conflitos de grupos diversos que 
são frequentemente conflitantes e reciprocamente excludentes, sejam por casos rotineiros, 
em que a aplicação da lei expressa resolve o impasse ou nos casos cada vez mais 
complexos, em que o conflito atinge dimensões relevantes. 

No Brasil, em decorrência de toda a evolução supracitada, verifica-se que 
atualmente, a prerrogativa do acesso à justiça, passou a ser reconhecida como direito 
fundamental, insculpido no artigo 5°, inciso XXXV, da vigente Constituição Federal, 
garantindo irrestrito acesso ao Poder Judiciário para apreciar a lesão ou a ameaça a direito, 
assegurando o acesso à Justiça e a universalidade da jurisdição. 

Neste contexto, “o acesso à justiça adquire um destaque especial, podendo ser 
compreendido como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um 
sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os 
direitos de todos”. (CAPPELLETTI,1988). 

Ocorre que a massificação das demandas judiciais vai em desencontro com o acesso 
à justiça, visto que acarretam a morosidade no conhecimento e julgamento de causas 
individuais, sendo humanamente e institucionalmente impossível atender a toda demanda 
que bate às portas do poder judiciário.  

Com a promulgação da Constituição cidadã, vê-se que vários mecanismos foram 
inseridos visando o acesso à justiça, representando grande evolução legislativa, todavia 
nosso sistema jurídico ainda carece de mecanismos para disponibilizar adequado 
funcionamento a garantia constitucional conquistada.  

 
2.2  DO CONCEITO DO ACESSO À JUSTIÇA: 

 
O acesso à justiça consiste na faculdade de exigir a atuação estatal na solução da 

lide, mediante uma decisão justa em um prazo adequado. Aliás é este o entendimento 
exposto por Teori Albino Zavascki leciona que: 
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O direito a efetividade da jurisdição – que se denomina também, 
genericamente, direito de acesso à justiça ou direito a ordem jurídica 
justa – consiste no direito de provocar a atuação do Estado, detentor 
do monopólio da função jurisdicional, no sentido de obter, em prazo 
adequado, não apenas uma decisão justa, mas uma decisão com 
potencial de atuar eficazmente no plano dos fatos. (ZAVASCKI, 1997). 

 

Assim, é possível verificar que a “concepção de acesso à justiça está relacionado à 
viabilização dos meios apropriados pelos quais sejam assegurados a satisfatória defesa 
dos direitos e resolução das lides existentes” (CAPPELLETTI, 1988). 

Resta claro que referido direito, encontra-se pautado no acesso irrestrito da 
jurisdição, sendo respectiva faculdade alcançada por meio do instrumento denominado 
processo, que nada mais é do que “o método pelo qual se opera a jurisdição, com vistas à 
composição dos litígios”.( DONIZETTI,2014). 

Deste modo, o acesso à justiça está atrelado não somente na provocação do Estado-
juiz, mas também na prestação jurisdicional de qualidade em decorrência de um “conflito 
de interesses qualificado por uma pretensão resistida” (CARNELUTTI, 2006), de modo a 
promover ao cidadão uma tutela jurisdicional justa, mediante mecanismos assecuratórios 
da apreciação quanto ao seu direito existente. 

Cabe ressaltar que o acesso à justiça difere-se e muito da justiça propriamente dita, 
isto porque, quando se fala em justiça, sua concepção é eminentemente subjetiva, ou seja, 
decorre do depende exclusivamente do olhar da parte sobre os autos, bem como, do efetivo 
resultado alcançado com o processo, seja ele favorável ou não, enquanto que o acesso à 
justiça consubstancia-se na tutela jurisdicional, ou seja, na análise da matéria pelo 
judiciário, na possibilidade de reaver as decisões proferidas em primeira instância e afins.  

Desta forma, pode-se concluir pela efetividade do acesso à justiça quando a matéria 
levada ao judiciário é analisada de forma adequada, observando para tanto os princípios 
processuais e não apenas quando se obtém o resultado favorável as expectativas dos 
sujeitos da lide.  

 
2.3  DO DESDOBRAMENTO PRÁTICO E ATUAL DO ACESSO À JUSTIÇA 
 

O direito de ação garantido pelo acesso à justiça, nem sempre repercute na 
satisfação do direito almejado, isso porque, a massificação das demandas judiciais, sejam 
elas repetitivas, corriqueiras, ou aquelas que demandam maior exegese da norma jurídica 
reivindicada, promove o atulhamento do poder judiciário, que se encontra com um número 
de demandas muito maior do que aquele que seria humanamente possível solucionar. 

Tal situação, contribui para a dificuldade de se efetivar o acesso à justiça 
constitucionalmente garantido pela disposição do artigo 5°, além do mais, verifica-se que o 
acesso à justiça transcendendo o direito de ação se perfectibiliza na processualística 
adotada pelo Brasil, por intermédio do direito a prazos razoáveis da ação ou recurso, ao 
direito de um pronunciamento judicial sem a presença de dilações injustificadas e indevidas, 
o direito de um processo justo baseado nos princípios da prioridade e celeridade, ainda o 
direito a um processo de execução com o fito de efetivar o trabalho jurisdicional entregue 
por meio do procedimento inicial de conhecimento. (MANCUSO, 2011).  

Diante das inúmeras demandas protocoladas atualmente o tempo torna óbice ao 
processo, uma vez que, “a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e 
manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito das partes, e, 
assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade” (BARBOSA, 1967). Este conceito vai 
totalmente em desencontro com o número de ações e recursos interpostos perante o 
judiciário cresceram exorbitantemente ao longo dos dias, o que possivelmente vêm 
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colocando em xeque a efetividade de tal prerrogativa, motivo pelo qual, muito se questionou 
e ainda se menciona em crise do judiciário, não só nas instâncias ordinárias, mais 
exclusivamente nas instâncias extraordinárias, ainda que as mesmas destinem-se a 
analisar matérias de extrema complexidade e relevância social para toda a coletividade ou 
grupos sociais, que ensejam a interposição do apelo extremo, ou Recurso Extraordinário 
perante o Supremo Tribunal Federal. 

Justamente a massificação das demandas impõe a criação de mecanismos de 
filtragem para o atingimento do maior número de pessoas cuja controvérsia esteja sendo 
decidida em um recurso representativo das demandas repetitivas. Dentre os mecanismos 
estabelecidos pela lei processual, encontram-se os requisitos de admissibilidade, as 
hipóteses de cabimento e a repercussão geral. 

 
3 DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 
3.1  DO CONCEITO DE RECURSO 

 
Quando fala-se em recurso, faz-se imperioso esclarecer que referido instrumento foi 

criado com o fito de evitar defeitos ou vícios na aplicação do direito, de modo que, os atos 
do judiciário nem sempre encontram-se isentos de deformidades, assim, o recurso é o 
utilizado para permitir a revisão do julgado pelo Estado visando aplicar de maneira correta 
o direito, seja ele processual ou material, além do mais, “o indispensável serviço de resolver 
lides abrange a faculdade de promover o reexame dos elementos do processo, no todo ou 
em parte, incutindo confiança no público.”(ASSIS, 2007). 

Diante disso, constata-se que os recursos não dão origem a uma ação autônoma, o 
oposto, inserem-se na relação jurídica já existente, ou seja, aquela da qual, originou-se a 
decisão que se visa recorrer. (JORGE, 2017). 

Sem olvidar que os recursos advêm do inconformismo da parte, capaz de esbulhar 
os seres humanos, sendo também instrumento apto a perfectibilizar o acesso à justiça 
impugnando os pronunciamentos judiciais proferidos originariamente, sejam eles pautados 
na inobservância das normas, ou desfavoráveis as partes. 

Há recursos com a finalidade de corrigir error in procedendo, ou seja, corrigir o vício 
procedimental dos atos praticados pelo magistrado, bem como, há recursos visando tem-
se recursos consubstanciados no error in judicando, cujo inconformismo da parte 
fundamenta-se no erro de julgamento fático probatório. (TEIXEIRA, 2017), Decorre daí a 
necessidade da existência de um duplo grau de jurisdição com a finalidade de extinguir 
injustiças potencialmente existentes, garantindo a parte a reavaliação de sua causa quando 
há equívocos na garantia do devido processo legal, na garantia da segurança jurídica, e na 
devida aplicação da norma ao caso concreto. 

Acerca do tema, Araken de Assis, leciona que:  
 

O escoadouro do inconformismo insopitável e, ao mesmo tempo, meio 
para reparar, tanto quanto possível, os erros inerentes a falibilidade, 
porque a base desses pronunciamentos, originários do marco 
civilizatório chamado processo, assenta num juízo singular ou coletivo 
de homens e mulheres, só pode ser impugnação do ato estatal. 
(ASSIS, 2007). 
 

Veja-se que além dos recursos possuírem a função de correção do procedimento e 
revisão dos julgados, há recursos específicos com o condão de exigir a observância dos 
preceitos constitucionais perante o Supremo Tribunal Federal e garantir a vigência da lei 
federal mediante a interpretação da mesma, unificando a jurisprudência junto ao Superior 
Tribunal de Justiça. 
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Há que se observar que no sistema jurídico brasileiro, as normas de cunho 
constitucionais e federais são aplicadas por todos os tribunais de instâncias ordinárias, 
reclamando a existência de recursos cuja finalidade precípua seja de uniformizar a 
inteligência acerca do direito, como ocorre com os recursos especial e extraordinário. 
(MEDINA, 2017). 

Uma vez compreendida a abrangência e a necessidade de garantir a melhor 
aplicação ao direito decorrente de norma constitucional seja em lides repetitivas da 
controvérsia, seja para reapreciar julgados que contrariem dispositivo constitucional ou 
ainda declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de 
governo local contestado em face desta Constituição e julgar válida lei local contestada em 
face de Lei federal, exsurge o recurso extraordinário da competência exclusiva do Supremo 
Tribunal Federal para atender estas lides.  

 
3.2  DA INSTITUIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 
 
Com o advento do Decreto n. 848, de 11 de outubro de 1890, que organizou a Justiça 

Federal, estabeleceu-se a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar em grau 
de recurso e em última instância, as sentenças definitivas proferidas pelos tribunais e juízos 
dos Estados da Federação1.  

O art. 59 da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 24 de 
fevereiro de 1891, de igual modo manteve o recurso até então inominado endereçado para 
o Supremo Tribunal Federal, in verbis:  

 
Art 59 - Ao Supremo Tribunal Federal compete: 
§ 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. 

 

Ademais, a denominação Recurso Extraordinário, tal qual, tem-se atualmente, 
originou-se do art. 33, parágrafo 4° do RISTF de 08 de agosto de 1.891, sendo 
imprescindível consignar que a partir da Constituição de 1.934 referida nomenclatura 
apareceu expressamente no texto constitucional, bem como, a partir deste marco 
constitucional passou-se então a assegurar ao recurso extraordinário uma maior 
abrangência de matérias de cunho constitucional.   

Com a publicação do Código de Processo Civil de 1.939, as regras atinentes ao 
recurso extraordinário estabeleciam que referido recurso deveria ser interposto junto ao 
Supremo no prazo impreterível de cinco dias a contar da intimação do acórdão ou da 
publicação da decisão em órgão oficial. Contudo, em 1.942 incorporam-se ao Código de 
Processo Civil mudanças significativas quanto ao prazo de interposição do recurso, que se 
estendeu de cinco para dez dias, e posteriormente para quinze dias. 

 

1 BRASIL. Decreto nº 848, de 11 de outubro de 1890. Publicado na CLBR de 1890. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1851-1899/D848impressao.htm>. Acesso em 27.07.2019. 
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A lei n. Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, acrescentou os arts. 543-A e 543-
B, exigindo a demonstração de repercussão geral, devendo as questões levadas até o 
Supremo Tribunal Federal serem relevantes do ponto de vista, econômico, social, político 
ou jurídico, transcendendo os interesses individuais da causa e repercutindo de maneira 
geral sobre toda a sociedade.  

Com o advento da Constituição Federal de 1.988 houve a manutenção integral das 
disposições gerais acerca do recurso extraordinário, inclusive quanto a prazos e demais 
regras, realizando, contudo, grande modificação quando da retirada de matérias 
infraconstitucionais do crivo do tribunal de cúpula, criando para tal, o Superior Tribunal de 
Justiça, bem como, o Recurso Especial para tal finalidade, conforme a regra do art. 102, 
inciso III CF/882.  

Note-se que embora imprescindível o duplo grau de jurisdição, quando trata-se de 
recurso manejado junto ao Supremo Tribunal Federal essa prerrogativa não se reveste de 
natureza absoluta, podendo concluir dessa afirmação que a interposição de recurso 
extraordinário ao STF reveste-se de discricionariedade e prerrogativa do próprio órgão de 
cúpula , em razão da fundamentação vinculada do recurso, bem como, do cabimento 
restrito que lhe é  atribuído, não sendo manejado com o fito de obter justiça subjetiva, mas 
sim de alcançar a devida e uniforme aplicação da legislação pátria.  

Desta feita, nota-se que o Supremo Tribunal Federal quando da sua criação, bem 
como, quando da implementação do Recurso Extraordinário, restou conhecido como corte 
de revisão, uma vez que havendo o desrespeito à Constituição deveria ocorrer o provimento 
do Recurso Extraordinário com a finalidade de restabelecer a norma desrespeitada pela 
instância ordinária. (TEIXEIRA, 2017).  

 
3.3  DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 
 A previsão legal do Recurso extraordinário e suas hipóteses de cabimento estão 

previstas no art. 102, inciso III da Constituição Federal, que estabelece a competência do 
STF para julgar as causas decididas em única ou última instância, manejando recurso 
extraordinário se restringem as hipóteses de: a) contrariar dispositivo da Constituição; b) 
declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de 
governo local contestado em face da Constituição; d) julgar válida lei local contestada em 
face de lei federal. 

Da hipótese disposta na alínea “a” do dispositivo legal apresentado, extrai-se que 
referida exigência é conveniente para restringir a interposição do recurso extraordinário 
apenas quando caracterizado a contrariedade direta a constituição, ou seja, quando a 
decisão originária se afastar do espírito constitucional, desrespeitando os preceitos 
disciplinados no referido diploma legal. 

Já, a possibilidade de interposição recursal exposta na alínea “b” encontra-se 
diretamente ligada ao controle difuso de constitucionalidade, que embora não deságue em 
efeito erga omnes é capaz de quando suscitada em sede de recurso extraordinário 
submeter-se a apreciação do tribunal pleno incidente de inconstitucionalidade. 

Diferente da hipótese consignada anteriormente, a alínea “c” foi instituída no 
ordenamento com a finalidade de assegurar a observância da hierarquia das normas, 
precipuamente a sobreposição da Constituição Federal diante das demais leis, enquanto 
fonte originária de todos os outros preceitos atinentes ao ordenamento jurídico. 

 

2 Art. 102 – Compete ao Supremo Tribunal Federal precipuamente a guarda da constituição, cabendo-lhe: 

[...] III - III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, 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.  
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A hipótese de cabimento prevista na alínea “d”, foi implementada no ordenamento 
por meio da Emenda Constitucional n° 45/04, estendendo as hipóteses de cabimento do 
recurso, se referindo exclusivamente ao conflito de competência legislativa para a criação 
ou alteração de normas federais e locais. 

Desta maneira, vislumbra-se que a hipótese concebida na alínea a) do supracitado 
artigo é o respaldo fundamental do cabimento taxativo do recurso em questão, sendo as 
demais alíneas aqui abordadas mero desdobramento da hipótese inicial, indicada 
evidentemente como principal. (TEIXEIRA, 2017). 

Embora restritamente condicionada a subsunção do fato a alguma das hipóteses de 
cabimento do recurso extraordinário, a multiplicidade de recursos conduziu o Supremo 
Tribunal Federal a uma crescente edição de súmulas visando uma maior rigidez quanto a 
admissibilidade recursal. (TEIXEIRA, 2017). 

Ainda que tenha havido inicialmente uma maior austeridade no que concerne a 
admissibilidade de recursos extraordinários interpostos perante o Supremo Tribunal 
Federal, ainda sim, em decorrência da crescente demanda recursal, bem como, do 
exorbitante número de ações propostas originariamente no órgão de cúpula, verifica-se que 
tem havido desde a sua criação um afogamento processual, isto porque, ainda que 
inflexível o Supremo Tribunal Federal vem julgando inúmeras matérias, referente a 
praticamente todos os assuntos, sob a falácia de haver desvirtuamentos constitucionais em 
quase todos os âmbitos legais. 

Tendo em vista que todo o ordenamento jurídico brasileiro é pautado na Constituição 

Federal, é natural que a ofensa a alguma norma local ou federal possa acarretar a afronta 

reflexa à constituição, o que não enseja o conhecimento do recurso extraordinário, tendo 

em vista que a afronta à constituição federal deve ser direta. 

Desta maneira, diante do volume intenso de causas associado ao fato de haver 

apenas 11 ministros para julga-las, resta evidente a escassez de tempo e esforço que 

referidos ministros encontram para dedicar-se a matérias mais importantes e difíceis, bem 

como, para aprofundar-se em teses amadurecidas com o fito de oferecer uma prestação 

jurisdicional de qualidade. (CARMONA, 2007). 

Resultando na temida supressão de instâncias, uma vez que, todas essas questões 
tornam os tribunais extraordinários quase que em uma terceira instância, demonstrando 
que com base no duplo grau de jurisdição as pessoas tendem a achar que as matérias 
merecem serem reanalisadas ad eternum até que sejam capazes de delas se extraírem 
resultados positivos as aspirações das partes demandantes, o que não há razão de ser, 
principalmente quando se trata de um tribunal extraordinário. 

Além do mais, faz-se imperioso realçar que a função maior do Supremo Tribunal 
Federal, de resguardar a Constituição Federal e uniformizar a sua interpretação, resta 
obstada pela obscura tarefa de servir como terceira instância e julgar quase todas as 
matérias à custa de supostas decisões “inconstitucionais”. (CARMONA, 2007). 

 
3.4  DOS REQUISITOS DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 
Levando em consideração o exorbitante número de ações que abarrotam o Supremo 

Tribunal Federal desde a sua criação, a limitação da matéria constitucional não foi suficiente 
para evitar o acúmulo recursal que torna inviável a prestação jurisdicional, sendo necessária 
a criação de requisitos pelos quais os recursos devem ser submetidos para posteriormente 
serem analisados pelo Supremo, subordinando-se ao crivo discricionário do respectivo 
órgão. 

Dentre estes requisitos há a análise da causa decidida, muito embora haja 
divergência doutrinária acerca do requisito em questão, se verifica que ao tratar de causa 
decidida o Supremo Tribunal Federal fez referência àquelas demandas onde ocorreu 
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decisão definitiva, ou seja, houve um juízo de valor originário, do qual, foi objeto de recurso 
para a segunda instância, exaurindo assim o caráter permanente de referida decisão, não 
importando para tal se a decisão processual é oriunda de jurisdição contenciosa ou 
voluntária, contanto que não se trate de ânimo administrativo ainda que decidido pelo órgão 
judiciário e observando desde logo a preclusão da decisão em discussão. (TEIXEIRA, 
2017). 

Inobstante a causa decidida, deve-se observar o esgotamento das estâncias 
inferiores, como requisito de última instância. Este requisito encontra-se diretamente 
associado ao requisito anterior, isto porque, só é possível vislumbrar a presença de causa 
decidida se houver sido esgotado os meios recursais para modificar a decisão nas 
instâncias inferiores, exaurindo a instância ordinária e demonstrando, por conseguinte o 
caráter permanente da sentença proferida anteriormente, para evitar um salto antecipado 
de instâncias recursais. (TEIXEIRA, 2017). 

Há ainda o requisito intrínseco do interesse recursal, inerente a todos os recursos e 
derivado do próprio direito de ação da parte interligado com a sucumbência caracterizando-
se como o desatendimento da pretensão do recorrente, uma vez que, não havendo 
sucumbência em qualquer parte, apta a ensejar a modificação da decisão não há que se 
falar em interesse recursal. 

Ainda, ilustrando de forma clara e concisa o referido requisito, Rodrigo Valente 
Giublin Teixeira, demonstra ser necessário a apresentação da necessidade e adequação 
recursal, in verbis: 

 
Em se entendendo que interesse em recorrer pode ser mais bem 
explicado pelo binômio necessidade e adequação, tem-se que aquela 
é a exigência de se socorrer ao Estado para satisfazer sua pretensão, 
ou seja, demonstrar em suas razões recursais que a decisão recorrida 
não espelhou a melhor interpretação fática ou aplicação adequada do 
direito. A adequação por sua vez é interpor junto ao Poder Judiciário 
o recurso correto para o pronunciamento judicial que se busca 
reformar ou anular. (TEIXEIRA, 2017). 
 

Desta feita, resta evidente que o interesse recursal está atrelado ao resultado obtido 
da cognição originária, assim, havendo resultado desfavorável, bem como, o exaurimento 
das instâncias inferiores, capazes de transformar a decisão proferida originariamente em 
definitiva, verifica-se então presente o interesse recursal. 

Não obstante a ligação havida entre todos os requisitos anteriormente expostos nota-
se que a legitimidade recursal é um desdobramento do interesse de recorrer, uma vez que, 
só é verdadeiro detentor da prerrogativa de recorrer a parte que demandou originariamente 
e se deu por vencida, vindo a sucumbir no todo ou em parte a sua pretensão. 

Sem olvidar, que em casos de atuação do Ministério Público, este também detém 
referida legitimidade, cabendo frisar que ainda que excepcionalmente, há possibilidade de 
se ter reconhecido a legitimidade recursal de um terceiro interessado na demanda, mas 
que por motivos alheios não figurou no curso do processo de conhecimento, assim no caso 
de demonstrada o liame entre o interesse de intervir e a relação jurídica existente, também 
lhe é devida à conferência de legitimidade recursal. 

Ainda, há de se esclarecer que observar os requisitos aqui dispostos importa também 
em verificar a existência ou não de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, dado 
que, havendo renúncia do direito cuja ação é pautada, a desistência ou reconhecimento 
jurídico do pedido importa em impedimento ao direito de recorrer, enquanto que a existência 
de renúncia ao direito de recorrer ou aceitação da decisão proferida importa em extinção 
da prerrogativa recursal, não havendo mais que se falar em recurso para as vias 
extraordinárias. 
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Não obstante, a observação da existência de fatos impeditivos ou extintivos do 
atributo de recorrer, importa também observar que para a interposição de recurso 
extraordinário junto ao STF é importante verificar a tempestividade recursal que em linhas 
gerais nada mais é que a interposição do recurso manejado dentro do prazo conferido pela 
legislação para tal, qual seja, quinze dias úteis contados da intimação do acórdão a que se 
pretende recorrer, conforme estabelece o art. 1.003, §°5, do Novo Código de Processo 
Civil3, sendo requisito inerente a todos os recursos. (TEIXEIRA, 2017). 

Diante de todos os rígidos critérios para a interposição do recurso extraordinário é 
também importante verificar a regularidade formal do instrumento de impugnação, requisito 
responsável por determinar a observância de critérios objetivos, ou seja, as formalidades 
atinentes a interposição do recurso, devendo ser observado o endereçamento para onde 
ou para o responsável pela análise recursal, no caso do recurso extraordinário o presidente 
ou vice-presidente do tribunal. 

Na estrutura recursal as razões devem ser expostas de forma clara e concisa , 
trazendo à baila devida exposição de fatos e direitos aptos a respaldar o pedido de reforma 
ou anulação da decisão proferida anteriormente. (TEIXEIRA, 2017). 

Frise-se que os recursos em sua maioria estão condicionados ao pagamento de 
custas judiciárias consistentes no porte de remessa e retorno dos autos, devendo referido 
pagamento, também conhecido como preparo ser realizado e confirmado no momento da 
interposição do recurso, com exceção de quando tratar-se de recurso extraordinário 
interposto por pessoas que gozam de isenção de referidas taxas, quais sejam, órgãos 
públicos, como Ministério Público, União, Estados, Municípios e suas respectivas 
autarquias, ou mesmo, quando tratar-se de beneficiário da justiça gratuita. 

Realçando que na ausência de referida exigência pode o supracitado recurso ser 
inadmitido em decorrência de deserção, denominação atribuída a recursos carentes destes 
pagamentos. (TEIXEIRA, 2017). 

Faz-se imperioso verificar ainda o requisito do prequestionamento que decorre 
simplesmente de pronunciamento judicial na instância originária quanto ao tema 
constitucional de arguição posterior no tribunal de cúpula, visando tornar incontroverso o 
ponto de aplicação equivocada da norma constitucional, ventilando as questões pertinentes 
ao caso, viabilizando a discussão da matéria no tribunal. (TEIXEIRA, 2017). 

Além de todos estes requisitos, não se pode olvidar a necessidade de demonstração 
da repercussão geral, que será abordado adiante.  

 
4 DOS REFLEXOS DA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 
4.1  DA INSTITUIÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL COMO PRESSUPOSTO DE 

ADMISSIBILIDADE RECURSAL 
 

A repercussão geral foi instituída no ordenamento jurídico por intermédio da Emenda 
Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004 que incluiu o § 3°ao art. 102, da CF/884, 
possuindo a finalidade exclusiva de restringir o cabimento do recurso extraordinário, 
reservando a atuação do Supremo Tribunal Federal às questões de cunho constitucionais 

 

3 Art. 1.003 –O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de 

advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] 
§5° - Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 
15 (quinze dias) 
4 Art. 102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

[...]§ 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. 



29 e 30 de outubro de 2019 

 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

relevantes a toda a sociedade, se distinguindo neste aspecto do instituto que a precedeu, 
qual seja a arguição de relevância incluída no ordenamento com a Emenda Constitucional 
n° 07, de 13 de abril de 1977 que funcionava como mecanismo de inclusão, tornando 
admissíveis matérias originariamente fora da seara de atuação do órgão de cúpula. 

Nota-se pelas análises doutrinárias que a repercussão geral adveio da mola 
propulsora da segurança jurídica perseguida por toda a sociedade, exigindo neste sentido 
uma gama de atitudes positivas do Estado necessárias à efetivação de uma prestação 
jurisdicional de qualidade, dispondo de atitudes mais complexas para disponibilizar assim 
a concretização daquela garantia constitucional. 

Espelhando-se no writ of certiorari americano, ou seja, na restrição das matérias cuja 
revisão seja de competência do Supremo, o recurso extraordinário continuava sendo 
demasiadamente utilizado para indiretamente reanalisar matéria fático probatória, 
causando uma disfunção no sistema judiciário brasileiro, motivo pelo qual se optou pela 
criação do filtro qualitativo da repercussão, possibilitando a filtragem das matérias de ordem 
constitucional. 

Taís Schilling Ferraz leciona que: 
 

As modificações trazidas pela repercussão geral, a par de 
constituírem ferramentas necessárias para que o STF possa priorizar 
seu papel de Corte Constitucional frente as costumeiras 
competências revisionais, introduziram forte componente 
modernizador no processo civil brasileiro e na jurisdição 
constitucional, exigindo de todos os operadores do direito espírito 
aberto para a compreensão da extensão das modificações e das suas 
razões, todas voltadas a efetividade plena da prestação da Justiça, 
em um paradigma não individualista, que tem como nortes a 
igualdade e a segurança jurídica na interpretação das normas. 
(FERRAZ. 2011). 

 
Neste contexto, nota-se que a repercussão fez-se imprescindível para a efetivação 

concreta da função jurisdicional atribuída ao recurso extraordinário, atribuindo assim a 
competência que lhe é devida. 

 
4.2  DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS 

 
Em meados de 2004, quando da implementação da repercussão geral no 

ordenamento verifica-se que o número de recursos distribuídos aos Ministros que compõe 
o referido órgão chegava a 26.5345, o que invariavelmente corrobora com a exposição 
inicial despendida acerca do requisito, motivo pelo qual, visando estancar referido acervo 
de maneira cautelosa e pertinente, estabeleceu-se o filtro da importância associado a 
transcendência, sob o aspecto político, social, econômico ou jurídico, ultrapassando o 
interesse das partes. 

O aspecto político da repercussão geral existirá quando houver discussões referente 
a uniformização da norma nacional capaz de emergir ao ponto de influenciar relações entre 
estados ou organizações internacionais. No aspecto social quando o entendimento aplicado 
sobre o texto constitucional incute no esteio social, como, por exemplo, quanto a 
disponibilização de vagas em estabelecimentos de ensino municipais, ou mesmo, verifica-

 

5 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Porcentagem de AI, ARE e RE em relação aos processos distribuídos 

e registrados à presidência. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=REAIProcessoDistribuido> Acesso 
em 27.07.2019 
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se repercussão econômica quando da existência de ações capazes de versar acerca do 
sistema financeiro e afins, finalmente, tratando-se de matéria de relevância jurídica tem-se 
a discussão referente a aplicação de instituto básico do direito, onde sua aplicação 
equivocada seja capaz de acarretar a sociedade relevante precedente. 

Outrossim, conforme estabelecido pelo art. 102, da Constituição Federal, vislumbra-
se presumidamente presente a repercussão geral todas as vezes que restar proferida 
decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, 
uma vez que, tal conduta reflete diretamente na inobservância da norma constitucional. 

Submetido ainda o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, vislumbra-
se que seu processamento devidamente disciplinado no art. 1.030 do CPC, estabelece que 
para todas as matérias levadas ao supremo será eleito um recurso representativo da 
controvérsia, apto a passar pelo crivo do Supremo, sendo que, na hipótese de o recurso 
ser inadmitido pelo órgão de cúpula por ausência de repercussão geral os demais recursos 
que versarem acerca daquela matéria serão devolvidos a origem para que sejam a estes 
negados seguimento.  

Enquanto que sendo reconhecida a repercussão geral no recurso representativo da 
controvérsia levado ao órgão de cúpula os demais recursos referentes à mesma matéria 
serão devolvidos a origem para serem sobrestados e aguardarem o julgamento de mérito 
do representativo pelo Supremo Tribunal Federal, assim, após o supramencionado 
julgamento far-se-á imprescindível a aplicação do entendimento esboçado pela instância 
extraordinária aos demais recursos. 

Em que pese haja discussões acerca da irrecorribilidade da decisão que não 
reconhece a repercussão geral nos recursos levados ao Supremo Tribunal Federal, verifica-
se que esta pode ser reanalisada pela impetração de Mandado de Segurança, dirimindo 
assim, qualquer crítica acerca da efetivação quanto ao acesso à justiça ou mesmo do duplo 
grau de jurisdição, isto porque, ainda que não se permita recorrer ad eternum, tal matéria 
não deixa de ser devida e minuciosamente analisada, garantindo assim, a apreciação do 
judiciário acerca da questão discutida. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se com o presente estudo que o acesso à justiça se consubstancia não só 
na invocação do poder judiciário para análise de lesão ou ameaça de direito, mas pauta-se 
na entrega de uma prestação jurisdicional de qualidade concretizada em razão do 
minucioso exame de todas as questões existentes no caso concreto. 

Justamente visando evitar defeitos ou vícios na aplicação do direito, exsurgem os 
recursos como mecanismos que permitem a revisão dos julgados visando a aplicação 
correta da norma ao caso concreto.  

Diante deste cenário, é natural a multiplicidade de recursos e a massificação de 
demandas recursais nos tribunais, todavia isso não pode ser argumento para deixar de 
apreciar o caso concreto.  

Especialmente em relação ao recurso extraordinário, que afeta especialmente a 
manutenção da higidez da constituição e a sua não violação, verificou-se a existência de 
vários requisitos, seja em relação ao seu cabimento ou em relação à sua admissibilidade, 
ganhando destaque o critério legal da repercussão geral, que atua como filtro para evitar o 
acumulo de demandas de interesses individuais, para que a causa representativa da 
controvérsia consiga atingir o maior número de pessoas da sociedade, permitindo dizer o 
direito ao caso concreto nos casos semelhantes.  

Além do mais, em razão das inúmeras matérias onde equivocadamente suscita-se a 
existência de violação constitucional com o pretexto de se obter reanalise fático probatória, 
tem-se atualmente o judiciário em crise, incapaz de realizar com êxito a atividade 
precipuamente designada, sendo possível observar com clareza tal afirmação nos números 



29 e 30 de outubro de 2019 

 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

atinentes ao Supremo Tribunal Federal, em razão do recurso extraordinário. 
Assim, diante de todo o cenário, verifica-se que foi de grande valia a instituição da 

repercussão geral no ordenamento jurídico brasileiro, isto porque referido filtro permite que 
haja a devida restrição quanto as matérias de competência do Supremo Tribunal Federal, 
permitindo que os 11 Ministros que integram o órgão de cúpula disponham de tempo hábil 
para a detida análise das questões relevantes a toda a coletividade, contudo, denota-se 
que embora tenha havido uma diminuição gradativa no número de recursos extraordinários 
interpostos junto ao Supremo Tribunal Federal, a repercussão geral por si só não se mostra 
suficiente para a extinção da crise judiciária atual. 

Convém registrar que a solução oportuna para estas questões seja a utilização das 
técnicas alternativas de solução dos conflitos. 
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