
Recurso Especial e 
Extraordinário

D
ir

ei
to

P
ro

ce
ss

u
a

l
C

iv
il



Art. 1.029: O recurso extraordinário e o 
recurso especial, nos casos previstos 
na Constituição Federal, serão interpostos 
perante o presidente ou o vice-presidente do 
tribunal recorrido, em petições distintas que 
conterão:
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I - a exposição do fato e do direito;

II - a demonstração do cabimento do recurso 
interposto;

III - as razões do pedido de reforma ou de 
invalidação da decisão recorrida.
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Art. 102: Compete ao Supremo Tribunal Federal, 
precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe:

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as 
causas decididas em única ou última instância, 
quando a decisão recorrida:
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a) contrariar dispositivo desta Constituição;

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado 
ou lei federal;
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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. (Incluída pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)
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Art. 105: Compete ao Superior Tribunal de 
Justiça:

III - julgar, em recurso especial, as causas 
decididas, em única ou última instância, pelos 
Tribunais Regionais Federais ou pelos 
tribunais dos Estados, do Distrito Federal e 
Territórios, quando a decisão recorrida:
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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.
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Art. 1.030: Recebida a petição do recurso pela 
secretaria do tribunal, o recorrido será 
intimado para apresentar contrarrazões no 
prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos 
serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
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I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão 
constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal 
não tenha reconhecido a existência de repercussão 
geral ou a recurso extraordinário interposto contra 
acórdão que esteja em conformidade com 
entendimento do Supremo Tribunal Federal 
exarado no regime de repercussão geral;
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b) a recurso extraordinário ou a recurso 
especial interposto contra acórdão que esteja 
em conformidade com entendimento do 
Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado 
no regime de julgamento de recursos 
repetitivos;
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II – encaminhar o processo ao órgão julgador 
para realização do juízo de retratação, se o 
acórdão recorrido divergir do entendimento 
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, 
nos regimes de repercussão geral ou de 
recursos repetitivos;
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III – sobrestar o recurso que versar sobre 
controvérsia de caráter repetitivo ainda não 
decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou 
pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se 
trate de matéria constitucional ou 
infraconstitucional;
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IV – selecionar o recurso como representativo 
de controvérsia constitucional ou 
infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 
1.036;
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V – realizar o juízo de admissibilidade e, se 
positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal 
Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, 
desde que:

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao 
regime de repercussão geral ou de julgamento 
de recursos repetitivos;
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b) o recurso tenha sido selecionado como 
representativo da controvérsia; ou 

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo 
de retratação.

Procedimento



§ 1º Da decisão de inadmissibilidade 
proferida com fundamento no inciso V caberá 
agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 
1.042.

§ 2º Da decisão proferida com fundamento 
nos incisos I e III caberá agravo interno, nos 
termos do art. 1.021.
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A repercussão geral é uma hipótese 
complementar àquelas previstas no inciso III, 
do art. 102, CF, para a admissibilidade do 
Recurso Extraordinário, regulamentada pelo 
art. 1.035 do CPC. 

Repercussão geral



Art. 1.035: O Supremo Tribunal Federal, em 
decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário quando a questão 
constitucional nele versada não tiver 
repercussão geral, nos termos deste artigo.
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§ 1o Para efeito de repercussão geral, 
será considerada a existência ou não de 
questões relevantes do ponto de vista 
econômico, político, social ou jurídico que 
ultrapassem os interesses subjetivos do 
processo.
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§ 2o O recorrente deverá demonstrar a 
existência de repercussão geral para 
apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal 
Federal.
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§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o 
recurso impugnar acórdão que:

I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante 
do Supremo Tribunal Federal;

III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de 
tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da 
Constituição Federal.
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