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Teoria	Geral	dos	
Recursos

Aspectos	Gerais

ØNatureza jurídica: incidente processual de impugnação dentro de
uma ação judicial. Trata-se de um veículo processual para impugnar
uma decisão judicial desfavorável, diante de um interesse jurídico
recursal cabível e legítimo. (efeito impeditivo da coisa julgada).

ØO objeto recursal: é atacar decisão judicial. (todo ou em parte).
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ØVoluntariedade: a	parte	sucumbente	não	é	obrigada	a	interpor	recurso,	podendo	
renunciar	ou	desistir	do	recurso	unilateralmente.	

Expressa previsão em lei federal: só é recurso, aquilo que é previsto em lei federal
como tal. Assim, as espécies de recurso são taxativamente previstas.

Se desenvolve no próprio processo no qual foi proferida a decisão impugnada.

Legitimidade ampla: Autor, Réu, Ministério Público, terceiro prejudicado e
comprovadamente interessado (art. 996 do NCPC)

Ferramenta para impugnar ato decisório: é direcionado a uma decisão judicial, ao seu
esclarecimento, reforma, integração ou anulação. Não cabe contra atos ordinatórios e
despachos de expedientes (art. 1001 do CPC/15)

Modalidade	e	natureza	da	decisão

Sentença

Decisão 
interlocutória

Juiz

Acórdão

Decisão 
monocrática

Tribunal
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Modalidade	e	natureza	da	decisão
ØOs	atos	decisórios	de	Juiz .....

qDecisão	 interlocutória: é aquela cujo objeto não é o pedido principal
formulado. A decisão interlocutória não julga o mérito; ela decide um incidente
processual. Ao ser proferida esta decisão não se põe fim ao processo. (art. 1015)

qSentença: o objeto é o pedido principal. Ao ser proferida pode vir a resolver
ou não o mérito do processo (art. 485 e art. 487, ambos do NCPC). A sentença
pode, então, ser terminativa ou definitiva.

Modalidade	e	natureza	da	decisão
ØOs	atos	decisórios	dos	Tribunais .....

qDecisão	 Monocrática	 do	 Relator - ocorre quando a lei permite que o
relator de um recurso realize o julgamento sozinho, monocraticamente.

qDecisão	 Colegiada	 (art. 204, do NCPC) – é o julgamento realizado em
conjunto, ou seja, pelo órgão colegiado do Tribunal, que pode decidir por
maioria ou por unanimidade. Esta decisão é denominada de acórdão.
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Vícios	da	decisão	impugnada

q Vício de conteúdo (error in judicando): a decisão respeitou o
procedimento, os aspectos formais, mas temos um erro de qualidade de
julgamento. Essa decisão é válida, não pode ser objeto anulação (o juiz
tem autonomia decisória).

q O pedido recursal é de reforma da decisão, ou seja, que haja uma
decisão substitutiva de conteúdo. “acórdão substitutivo de sentença”.
(Fredie Didier e Araken de Assis)

Vícios	da	decisão	impugnada

qVício de procedimento (error in procedendo): há desrespeito às regras
legais que estabelecem o procedimento a ser seguido para a decisão ser
considerada válida. (erro de inobservância dos requisitos formais)

qO pedido recursal é de anulação para que a decisão seja invalidada e se
tenha nova decisão, de acordo com a lei. Utiliza-se o recurso para a
rescisão da decisão, declarando a invalidade e anulando-a, ordenando que
se decida por um novo procedimento correto. (efeito rescindente - os autos serão
remetidos para a 1ª instância de modo que seja proferida outra sentença ).
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Recurso	e	seus	efeitos

Devolutivo

• O	recurso	devolve	ao	
conhecimento	do	Tribunal	a	
reapreciação	da	matéria	
impugnada.	

• Presente	em	todos	os	recursos.

Suspensivo

• Não	é	previsto	em	lei	para	
todos	os	casos.	“É	a	qualidade	
de	impedir	que	a	sentença	
proferida	se	torne	eficaz	até	
que	ele	seja	examinado”.

• Em	caso	de	sentença	
condenatória,	não	ocorrerá	a	
execução	provisória	da	decisão.

Do	juízo	de	admissibilidade	e	Juízo	de	Mérito

qJuízo de admissibilidade: exigências processuais que precisam ser
cumpridas para que um recurso possa ser julgado no mérito. Possui
natureza declaratória; a admissão ocorrerá com o recebimento ou
conhecimento do recurso. (Ex: legitimidade, interesse recursal, tempestividade...)

qJuízo de mérito: consiste na análise dos argumentos, dos fundamentos
recursais (causa de pedir). Analisa-se se o recorrente possui direito ou não
em suas razões.
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Juízo	“a	quo”	X	Juízo	“ad	quem”
ØSistema recursal com duplo juízo:

O	juízo	a	quo
faz	o	exame	de	
admissibilidade
(conhecer	ou	
não	o	recurso).		
Há	o	juízo	
positivo	ou	
negativo	de	
admissibilidade.

“a	quo” Faz	o	exame	de	
mérito,	visando	
julgar	o	pedido	
principal,	seja	
com	uma	
decisão	de	
reforma	ou	
anulação.	

“ad	
quem”

Juízo	“a	quo”	X	Juízo	“ad	quem”

ØTecnicamente, o juízo a quo faz o exame provisório de admissibilidade,
juízo inaugural de admissibilidade. Admitido o recurso, este subirá para
instância superior. O juízo ad quem também detém competência para o
exame de admissibilidade. O juízo ad quem tem essa competência (mais
do que um direito...um dever) para renovar e confirmar a admissibilidade
dada pelo Tribunal a quo.
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Juízo	“a	quo”	X	Juízo	“ad	quem”

Na hora da prova....

üRequerer que seja admitido o recurso (na linguagem processualística = que
seja conhecido), para que caso ele seja admitido, no mérito, ele seja julgado.

üMeu recurso só vai ser julgado se eu cumprir os requisitos de admissibilidade
(preparo, formalidades legais...). No mérito, se pede o “provimento” (que seja
colhido o pedido principal).

Requisitos	de	admissibilidade

Intrínsecos:

• Cabimento
• Legitimidade
• Interesse recursal e
• Inexistência de fato
impeditivo ou extintivo de
recorrer.

Extrínsecos:

• Tempestividade
• Preparo (pagamento de
despesas de movimento
do processo)
• Regularidade formal.
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Requisitos	intrínsecos

ØCabimento: está relacionado à adequação e recorribilidade. Exige-se um
pronunciamento factível de ser recorrível e que haja adequação com o
instrumento processual.

ØLegitimidade: quem pode recorrer ou impugnar a decisão judicial? Segundo o
art. 996, NCPC/15, o “recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da
ordem jurídica”.

ØInteresse recursal: deve ser analisado à luz do interesse de agir. Somente será
julgado o mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente, ou seja, se o
instrumento processual reúne condições de gerar uma situação mais favorável.

Requisitos	intrínsecos

ØInexistência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer:

Aceitação: com o cumprimento da sentença, não cabe recurso. A aceitação está
disciplinada no art. 1.000 do CPC/15;

Desistência: o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do
recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. (art. 998, CPC/15);

Renúncia: a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra
parte. (art. 999, CPC/15), podendo ocorrer de forma tácita ou expressa;
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Requisitos	extrínsecos

ØTempestividade: é a observância do prazo; vencido o prazo recursal sem a
devida impugnação ocorrerá a chamada a preclusão. (O CPC/15, de forma mais
homogênea, acabou unificando os prazos recursais para 15 dias (art. 1.003, §5º), salvo os embargos de
declaração que continua com prazo de 05 dias).

ØPreparo: é o custo financeiro de interposição do recurso; despesas que o
Estado possui na prestação da atividade jurisdicional. Ex: o transporte dos autos
para outro órgão jurisdicional, inclusive porte e remessa. (art. 1.007, CPC) *Em
alguns casos, a legislação processual dispensa o preparo, a exemplo dos Embargos de Declaração e do Agravo em
REsp ou RE (mas veremos com calma lá na frente).

Requisitos	extrínsecos

ØRegularidade formal: são os requisitos formais que devem ser preenchidos
para a admissibilidade do recurso. Ex: capacidade postulatória, forma escrita
(como regra, salvo Embargos de Declaração Juizados Especiais), assinatura
(embora seja vício sanável)...
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Requisitos	de	admissibilidade

RESp:
• Prequestionamento:	não	se	pode	
inovar	na	causa	de	pedir (não	posso	
trazer	novos	fatos,	novos	
fundamentos	ou	provas.

• Esgotamento	das	vias	recursais	
ordinárias: (Não	cabe	RESp	se	houver	
outra	via	recursal).

RE:
• Prequestionamento	+	esgotamento	
das	vias	recursais	ordinárias

• Repercussão	geral: (causa	ser	
importante,	de	relevo	econômico,	
político	e	social,	e	que	interfere	no	
ordenamento	jurídico).	Há	o	“efeito	
transcendente	da	lide”.

Cabimento	dos	
Recursos:

Decisões	1ª	
Instância

Sentença

Apelação	(art.	1.009,	CPC)

Recurso	Ordinário	
Constitucional	- ROC

Recurso	Extraordinário

Embargos	de	Declaração

Recurso	Inominado	(Juizados	
especiais)	+	Embargos	infringentes	
de	alçada	(Exec.	Fiscal	de	pequeno	valor)

Decisão	
Interlocutória

Agravo	de	Instrumento	(art.	
1.015)

Embargos	de	Declaração	(art.	
1.022)
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Cabimento	dos	
Recursos:

Decisões	no	
Tribunal

Acórdãos

Recurso	
Ordinário	- ROC

Recurso	
Extraordinário	-

RE

Recurso	Especial	
- REsp

Embargos	de	
Divergência

Decisões	
monocráticas	de	

Relator

Agravo	Interno

Agravo	no	REsp
ou	RE

Ordinários

Objeto	imediato	recursal	é	a	
proteção	do	direito	subjetivo	do	
recorrente.

Argumentação	de	forma	livre,	
permitindo	a	discussão	das	
matérias	de	fato	e	de	direito.

Não	existência	de	fundamentação	
vinculada,	de	prequestionamento.

Excepcionais

Garantir	a	supremacia	da	
Constituição	e	validade	das	leis;	
satisfação	de	direito	objetivo.
Não	há	possibilidade	de	inovação	
na	tese	jurídica,	de	apresentação	de	
fatos	ou	provas	novas.	Recursos	de	
fundamentação	objetiva

Há	prequestionamento	da	matéria.	
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Recurso	Ordinário	
Constitucional	- ROC

Cabimento

q Recurso de natureza Constitucional, analisado pelas Cortes de
Superposição (STF e STJ) (art. 102, II e 105, II, CRFB/88)

q Plano Infraconstitucional: (art. 1.027 e 1.028 do NCPC/15)

qApresentado em face de sentença denegatória; peça privativa do
impetrante. (Ex: o Réu diante de decisão concessiva deve buscar outro meio recursal).
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ROC	para	o	STF...
Art.	102.	Compete	ao	Supremo	Tribunal	Federal,	precipuamente,	a	

guarda	da	Constituição,	cabendo-lhe:
(…)

II	- julgar,	em	recurso	ordinário:
a)	o	habeas	corpus,	o	mandado	de	segurança,	o	habeas	data	e	o	
mandado	de	injunção	decididos	em	única	instância pelos	Tribunais	

Superiores,	se	denegatória	a	decisão;
b)	o	crime	político;

ROC	para	o	STF...
Ø1ª	condição:	ROC	em	face	de	acórdão.

a) Remédios	Constitucionais:	HC,	HD,	MS	e	MI.
b) Competência	originária	de	Tribunal	Superior.	Instância	única.
c) Decisão	denegatória.

Ex1: MS → ato de Ministro de Estado → competência originária do STJ → Negar a segurança
→ caberá recurso ordinário constitucional para o STF.
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ROC	para	o	STF...
Ø2ª	condição:	ROC	em	face	de	sentença.

a) Crimes	políticos.
b) Competência	originária	de	Juízes	Federais	(art.	109,	IV).
c) Decisão	de	1º	grau	da	Justiça	Federal.	

Prazo	recursal	e	recolhimento	de	preparo

q Prazo: 15 dias (art. 1.003, §5º, NCPC).
q Preparo: Há necessidade de recolhimento do preparo e das custas
de porte de remessa e retorno dos autos (art. 1.007 do NCPC);

qExceção: Salvo nas hipóteses de ROC em Habeas Data e Habeas
Corpus em razão do benefício da gratuidade concedido pela
CRFB/88, (art. 5º, LXXVII).
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ROC	para	o	STJ...
Art.	105.	Compete	ao	Superior	Tribunal	de	Justiça:

II	- julgar,	em	recurso	ordinário:
a)	os	habeas	corpus	decididos	em	única	ou	última	instância pelos	Tribunais	
Regionais	Federais	ou	pelos	tribunais	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	

Territórios,	quando	a	decisão	for	denegatória;
b)	os	mandados	de	segurança	decididos	em	única	instância pelos	Tribunais
Regionais	Federais	ou	pelos	tribunais	dos	Estados,	do	Distrito	Federal	e	

Territórios,	quando	denegatória	a	decisão;
c)	as	causas	em	que	forem	partes	Estado	estrangeiro	ou	organismo	

internacional,	de	um	lado,	e,	do	outro,	Município	ou	pessoa	residente	ou	
domiciliada	no	País;

ROC	para	STJ	diante	de	Habeas	Corpus	
ØCondição:

• Decisão	denegatória	em	habeas	corpus	
• Impetrado	perante	TRF	ou	TJ	
• Competência	originária	ou	última	instância	(competência	recursal,	por	

exemplo,	subindo	em	apelação	criminal).	
• ROC	em	face	de	acórdão.	

q Ex:	Habeas	corpus	contra	ato	de	juiz	federal	será	impetrado	no	Tribunal	Regional	Federal	
(art.	108,	I,	d).	Se	o	TRF	não	conceder	o	habeas	corpus,	caberá	recurso	ordinário	ao	STJ.	
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ROC	para	STJ	diante	de	Habeas	Corpus	

qPrazo específico: 05 dias (art. 30 da Lei. 8.038/90 –
normas procedimentais para STJ e STF)

q Não há recolhimento de preparo ou
pagamento de custas (benefício da gratuidade
concedido pela CRFB/88, art. 5º, LXXVII)

ROC	para	STJ	diante	de	MS...
ØCondição:

• Decisão	denegatória	
• Competência	originária perante	TRF	ou	TJ
• ROC	em	face	de	acórdão	

qMS contra ato de TRF será impetrado no próprio TRF (art. 108, I, c). Se o TRF denegar
a segurança, caberá ROC. O 2º grau de jurisdição será no STJ (art. 105, II, b, CF).
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ROC	para	STJ	diante	de	conflito	internacional

ØCondição:
• Causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional

X Município ou pessoa domiciliada ou residente no País
• Competência originária de Juízes Federais (art. 109, II)
• ROC em face de sentença (Decisão de 1º grau da Justiça Federal).

Prazo	recursal	e	recolhimento	de	preparo

Hipótese de ROC para STJ diante de MS + Conflito Internacional...

q Prazo: 15 dias (art. 1.003, §5º, NCPC).

q Preparo: Há necessidade de recolhimento do preparo e das custas
de porte de remessa e retorno dos autos (art. 1.007 do NCPC),
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ROC STF STJ

Em	face	de	
Acórdão

HC, MS, HD e MI,
decisão denegatória
em única instância
de Tribunal Superior.

HC,	decisão	denegatória,	perante	TRF	ou	TJ,	
em	competência	originária	ou	última	instância	

MS,	decisão	denegatória,	competência	
originária	perante	TRF	ou	TJ.	

Em	face	de	
Sentença

Crimes	políticos,	
competência	Juízes	
federais

Conflito	internacional	Estado	
estrangeiro/Organismo	Internacional	X	

Município	(ou	pessoa	domiciliada	ou	residente	
no	País),	competência	juízes	federais
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Modelo
Recurso	Ordinário	
Constitucional	–
ROC
(folha	de	rosto)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

X
Processo nº ...
Recorrente: ….
Recorrido: ...

X
RECORRENTE, nacionalidade, estado civil (ou existência de união

estável), profissão, portador do RG nº... e do CPF nº ..., endereço
eletrônico..., residente e domiciliado ..., nesta cidade, por meio de seu
advogado constituído, conforme procuração anexa, qualificações e
endereços que indica para os fins do art. 77, inciso V e art. 105, §2º do
CPC, vem, perante V.Exa, nos termos do art.102,II, ‘a’, CRFB/88 e dos arts.
994, V, 1003, §5º, 1027, I e 1028 do CPC, interpor o presente

RECURSO	ORDINÁRIO	CONSTITUCIONAL
em face de acórdão denegatório proferido por esse Tribunal nas folhas nº
... dos autos do processo do Mandado de Segurança, em que litiga com a
ente X, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o
nº..., endereço eletrônico..., com sede…, entendendo estar a decisão
viciada por error in judicando e formalizando os requerimentos a seguir
expostos.

X

Modelo
Recurso	Ordinário	
Constitucional	–
ROC
(folha	de	rosto)

DOS PEDIDOS

a) requer o recebimento do presente recurso e intimação do
recorrido para apresentar as suas contrarrazões em 15 dias, nos termos
do art. 1028, §2º, CPC;

b) requer que, após observado o pedido anterior, seja o presente
recurso seja encaminhado, com efeito devolutivo e suspensivo (art. 995,
parágrafo único CPC), para que mesmo seja julgado pelo Supremo Tribunal
Federal, independentemente de admissibilidade, nos termos do art. 1028,
§3º, CPC.

X

Termos em que,

Pede deferimento.

X

Local ... Data ...

Advogado ...

OAB ...

X

(DAS RAZÕES RECURSAIS)
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Modelo
Recurso	Ordinário	
Constitucional	–
ROC
(Razões	recursais)

AO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
X
X

Processo nº ...
Recorrente: ...
Recorrido: ...

X
X

I - DOS FATOS
(Neste ponto da peça é necessário que o examinando faça um breve resumo, mas

de forma clara e objetiva dos motivos que levaram a interposição do recurso)
“O referido mandado de segurança foi impetrado em face de ato

coator praticado pelo…
Restou comprovado na petição que….
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça julgou improcedente a

ação, razão pela qual, o recorrente ingressa com o presente Recurso
Ordinário, uma vez que a referida decisão se encontra em
desconformidade com os preceitos legais que regem a referida matéria,
consoante será demonstrado a seguir.

X

Modelo
Recurso	Ordinário	
Constitucional	–
ROC
(Razões	recursais)

II - DO CABIMENTO

(Aqui deve o examinando citar o artigo do CPC, mas também o artigo que trata do
cabimento do ROC previsto na CF/88)

O cabimento do presente recurso se encontra em conformidade
com art. 102, II, “a”, CRFB/88, combinado com art. 1.027, I, CPC, tendo em
vista a existência de decisão denegatória do mandado de segurança
impetrado originariamente em Tribunal Superior, ensejando, assim, o
recurso ordinário de julgamento de mérito no STF.

X

III - DA TEMPESTIVIDADE E DO PREPARO

(Indicar o art. 1.003, §5º, CPC relacionando à tempestividade do recurso + o
recolhimento devido do preparo, art. 1.007, CPC)

O presente recurso é tempestivo, visto que foi interposto dentro
do prazo legal cabível de quinze dias, em consonância com o disposto no
art.1003, §5º do CPC.

Outrossim, o preparo e o porte de remessa e de forma
devidamente recolhidos, na forma do art. 1.007, do CPC, conforme
documento em anexo, restando obedecidas todas as exigências em
relação à regularidade formal.

X
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Modelo
Recurso	Ordinário	
Constitucional	–
ROC
(Razões	recursais)

IV - DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.

No que tange aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recorrente ressalta que foram todos devidamente
observados.

Em relação ao cabimento do recursal, entende-se ser o mesmo
plenamente cabível e adequado, nos moldes do Código de Processo Civil.

A legitimidade também está observada, já que a recorrente é
parte vencida no processo, respeitado o disposto no art.996 do CPC. Existe
também o interesse recursal do recorrente em almejar um provimento
jurisdicional melhor e mais útil do que o que foi consubstanciado em
decisão.

Vale destacar que não há ocorrência de fato impeditivo ou
extintivo do direito de recorrer, de modo que se pode certificar a ausência
de aceitação, renúncia ou desistência, não se enquadrando nas hipóteses
dos arts. 998, 999 e 1000 do CPC, restando outrossim comprovado a
regularidade formal.

Nessa seara, pede-se, portanto, a V.Exª que conceda a
admissibilidade recursal, conhecendo do presente recurso ordinário e, em
seguida, passe à análise do mérito.

X

Modelo
Recurso	Ordinário	
Constitucional	–
ROC
(Razões	recursais)

V -DO DIREITO. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO DE
REFORMA (ou, se fosse o caso, de ANULAÇÃO). (Apresentar a fundamentação
jurídica, indicando os dispositivos constitucionais e o direito material envolvido. Sendo o
caso, apresentar aspectos processuais, jurisprudência, súmulas...)

No caso em exame, o conteúdo da decisão viola art.... da Constituição
ou Lei...tendo em vista que...

Nesse sentido, resta também violado o direito do recorrente em face
dos argumentos...

Isto posto, com base nas razões expostas, requer a reforma da
decisão...

X
VI - DO EFEITO SUSPENSIVO OU DA CONCESSÃO DE TUTELA

ANTECIPADA (Deve-se abrir um tópico próprio para deixar claro para a banca. Como vimos,
embora não seja a regra dos recursos, para ROC, REsp e RE devemos deixar claro o pleito do
efeito suspensivo).

Diante das razões apresentadas ao longo da presente peça recursal, e
nos moldes do art. 995, parágrafo único, do CPC, a recorrente pleiteia que seja
atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, ou sendo o caso, que se
conceda a antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista que caso a
decisão recorrida produza seus efeitos o recorrente sofrerá dano grave e
injusto, de difícil ou incerta reparação. Cumpre destacar que há relevância nos
fundamentos jurídicos apresentados de forma a demonstrar clara e evidente a
probabilidade de provimento recursal.
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Modelo
Recurso	Ordinário	
Constitucional	–
ROC
(Razões	recursais)

VII - DO PEDIDO

Diante do exposto...

a) requer possa ser admitido o presente recurso, já que todos os
requisitos foram observados, nos termos da legislação processual civil e
dispositivos legais supramencionados;

b) requer, no mérito, que possa V.Exª dar provimento ao presente
recurso, para fins de conceder novo provimento jurisdicional com acórdão
substitutivo de reforma da decisão, para fins de reconhecer o direito do
recorrente e assim declarar que... julgando dessa forma procedente
Mandado de Segurança e invalidando em definitivo o ato coator;

c) que, ao final, seja imputado ao recorrido o ônus da
sucumbência.

X

Nestes termos,

Pede deferimento.

X

Local ... Data...

Advogado

OAB

João e José são pessoas com deficiência física, tendo concluído curso de nível
superior. Diante da abertura de vagas para preenchimento de cargos vinculados ao
Ministério da Agricultura, postularam a sua inscrição no número que deveria ser
reservado, por força de disposição em lei federal, aos deficientes físicos com o grau
de deficiência de João e José, o que restou indeferido por ato do próprio Ministro de
Estado, aduzindo que a citada lei apesar de vigente há dois anos e com plena eficácia,
não se aplicaria àquele concurso, pois não houve previsão no seu edital.

Irresignados, os candidatos apresentaram Mandado de Segurança originariamente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tendo a seção competente, por maioria de
votos, denegado a segurança, dando razão ao Ministro de Estado. Houve embargos de
declaração, improvidos. Ainda inconformados, apresentaram o recurso cabível contra
a decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça. Redigir o recurso cabível contra a
decisão da Corte Especial.
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Régua	de	
Correção
ROC

Cabimento do RO: competência originária do STJ para julgamento dos
Mandados de Segurança impetrados contra atos de Ministro de Estado, a
teor do Art. 105, I, b, da CRFB. Da denegação da segurança é cabível a
apresentação de recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal (0,50),
consoante o Art. 102, II, a, da CRFB (0,10) e art. 1.027, I, do CPC (0,10).

Endereçamento: Endereçamento da petição de interposição (STJ) +
Endereçamento das razões (STF) (0,10)

Mérito: 1) preservação do princípio da legalidade, (0,90), Art. 5º, II, da
CRFB (0,10); 2) Reserva de vagas (0,90), CRFB, Art. 37, VIII ou Art. 2º, III, c,
da Lei 7853/1989 ou Art. 5º, §2º da Lei 8112/1990 ou Convenção
Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, Art. 27, 1, g.
(0,10); e 3) Isonomia (0,90), CRFB, Art. 5º, caput (0,10).

Intervenção do MP (0,10)

Postulação. (0,20) Provimento do recurso com a procedência do pedido
(0,30).

Requerimento de encaminhamento ao STF (0,20).

Fechamento	da	peça:	Local	ou	Município,	Data,	Advogado	e	OAB	(0,10)	

Recurso	Extraordinário
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Aspectos	Gerais

q Recursos de natureza excepcional (com previsão na CRFB/88)

qObjetivo: garantir a supremacia da Constituição e validade das leis. É
o direito objetivo envolvido.

qSão recursos de fundamentação objetiva, vinculada.
Prequestionamento da matéria.

Recurso	Extraordinário	

q Instrumento processual apto a verificar se uma decisão judicial
está ou não compatível com a CF/88.

q Bloco do controle difuso de constitucionalidade.
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Recurso	Extraordinário	
Art.	102,	III,	CRFB/88

(...)
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.

Cabimento	do	RE	
Ø1ª	condição:	(Situações	de	Controvérsia	Constitucional)

q Permissivo genérico de admissibilidade do RE. (alínea frágil).
qPara o STF é demonstrar objetivamente qual é o parâmetro
constitucional. Qual o dispositivo constitucional que está sendo
violado? (qual o artigo exatamente)
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Cabimento	do	RE	
Ø2ª	condição:

q Quando há a declaração incidental de inconstitucionalidade no
chamado controle difuso sobre tratado ou lei federal.

Cabimento	do	RE	
Ø3ª	condição:

q Julgamento válido de lei ou ato de governo local em face da
Constituição.

ü“Lei local”: são as leis do E, DF e M.
ü“Atos de governo local”: são os atos administrativos dos E, DF e M exarados
pelo Poder Público, seja no âmbito do Executivo, Legislativo ou Judiciário.
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Cabimento	do	RE	
Ø4ª	condição:

q Será cabível RE para o STF quando a “decisão recorrida julgar
válida lei local contestada em face de lei federal”.

q Antes ela era objeto de Recurso Especial-REsp, mas com a reforma
do Poder Judiciário ECº. 45/2004, ela passou ser atacada por Recurso
Extraordinário.

Cabimento	do	RE	

q Ato julgado válido de governo local em face
de lei federal a hipótese é de RECURSO
ESPECIAL. Muito cuidado!
*O cabimento do RE será para “lei local for
considerada válida perante lei federal
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Requisitos	do	RE

q Decisão recorrida prolatada em última ou única instância. A
decisão recorrida não precisa ter emanado de um Tribunal, podendo
ser emanada de um juízo singular.

qNo RE não há essa reserva de origem. Cabe RE em juizado, por
exemplo (Súmula 640 STF). Entretanto, a condição basilar para a
admissibilidade do RE é que não deve caber recurso ordinário algum.
(Súmula 281 STF)

Requisitos	de	admissibilidade	do	RE

qPrequestionamento: a matéria constitucional já deve ter sido
discutida pelo órgão que prolatou a decisão recorrida. Não há
inovação na tese jurídica. (Súmulas 279 e 282 do STF)
qEsgotamento da vias recursais ordinárias:
q Repercussão geral: exigência de repercussão das questões
constitucionais envolvidas, de relevo econômico, político e social, e
que interfere no ordenamento jurídico. “Efeito transcendente da
lide”.(§3º do art. 102, CFRB/88 + art. 1.035 do CPC).
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Recurso	Especial	

Aspectos	Gerais

q“Guardião” do direito objetivo federal.

q Objetivo: uniformizar a interpretação da legislação federal.
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Cabimento	do	Recurso	Especial
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:
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.

Requisitos	do	REsp

qPrequestionamento: questões devem ter sido apreciadas no Tribunal de
origem. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial (Súmula 07 STJ)

q Só cabe REsp se a decisão vier de Tribunal (TJ ou TRF). Decisões de Turmas
dos Juizados especiais não podem ser objeto de REsp (súmula 203 STJ)

q Controvérsia envolve o direito federal.
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Cabimento	do	RESp	
Ø1ª	condição:

q Quando a decisão recorrida “Contrariar tratado ou lei federal, ou
negar-lhes vigência”.

Cabimento	do	REsp
Ø2ª	Condição:
“Quando a decisão julgar válido ato de governo local
contestado em face de lei federal;

Ato julgado válido de governo local em face
de lei federal a hipótese é de RECURSO
ESPECIAL. Muito cuidado!
*O cabimento do RE será para “lei local for
considerada válida perante lei federal
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Cabimento	do	RESp	
Ø3ª	condição:	
“quando	a	decisão	recorrida	der	a	lei	federal	interpretação	divergente	da	que	lhe	
haja	atribuído	outro	tribunal”

q A divergência é entre Tribunais distintos: “A divergência entre
julgado do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (Súmula 13 do STJ).

q A interpretação deve ser em face de lei federal. “Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 83 do STJ)

Questões	pontuais	para	elaboração	da	
peça	do	REsp e	RE

qPrazo para interposição: 15 dias, seguindo a regra geral do art.
1.003, §5º, CPC.

qPreparo: Há necessidade do recolhimento das custas com porte de
remessa e retorno dos autos e preparo. (1.007, NCPC)
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Questões	pontuais	para	elaboração	da	
peça	do	REsp e	RE
ØA estrutura é semelhante....

Folha	de	rosto	REsp	+	RE:

üO endereçamento para o Presidente / Vice do Tribunal que estou recorrendo a
decisão (Art. 1.029 NCPC), para que assim conhecendo/admitido o recurso, seja
encaminhado ao STF ou STJ (a depender do recurso), conforme descrito pelo
art.1.030, II a V do NCPC.
üa intimação do recorrido para que possa apresentar suas contrarrazões em 15
dias, nos termos do art. 1.030 do NCPC;
üRequerimento de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único e
art. 1.029, §5º, III, todos do NCPC.

Questões	pontuais	para	elaboração	da	
peça	do	REsp e	RE

	Na	folha	de	razões	recursais:

ü Para	o	Recurso	Especial-REsp:	
§ Que renove a admissibilidade do juízo a quo;
§ Abrir um tópico para falar do prequestionamento e do esgotamento

das vias recursais ordinárias.
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Questões	pontuais	para	elaboração	da	
peça	do	REsp e	RE
	Na	folha	de	razões	recursais:

ü Para	o	Recurso	Extraordinário-RE:
§ Que renove a admissibilidade do juízo a quo;
§ Abrir um tópico para falar do prequestionamento e do esgotamento das
vias recursais ordinárias;
§ Abrir um tópico para tratar especificamente do tema da “Repercussão
geral”. (somente aqui no RE)
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Modelo
RESp	e/ou	RE	–
(folha	de	rosto)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO…

X
X

Processo	nº	...	
X

RECORRENTE, nacionalidade, estado civil (ou existência de união estável),
profissão, portador do RG nº... e do CPF nº ..., endereço eletrônico...,
residente e domiciliado ..., nesta cidade, por meio de seu advogado
constituído, conforme procuração anexa, qualificações e endereços que
indica para os fins do art. 77, inciso V e art. 105, §2º do CPC, vem, perante
V.Exa, nos termos do art. 102, III, c e art. 102, §3°, da CF/88, do art. 994,
VII, art. 1003, §5°, art. 1.029 até o art. 1041, todos do CPC, interpor o
presente

RECURSO	EXTRAORDINÁRIO
em face do acórdão proferido nos autos, em que foi negado o provimento
ao recurso de Apelação interposto pelo Recorrente contra o Estado...,
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº...,
endereço eletrônico..., com sede…,com o objetivo de reformar a decisão,
formalizando os requerimentos a seguir expostos.

X

Modelo
RESp	e/ou	RE	–
(folha	de	rosto)

a) Requer que o presente recurso seja admitido, pois foram
obedecidos todos os requisitos de admissibilidade. Desta forma, se mostra
perfeitamente cabível o recurso extraordinário, nos moldes do art.102, III, “c”
da CRB/88; há legitimidade e interesse recursal do recorrente e não existe fato
impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Além disto, o recurso mostra-se
tempestivo, já que foi interposto dentro do prazo de 15 dias estabelecido pelo
art.1.003, §5º, NCPC. Também, conforme documento anexo, fica comprovado
o recolhimento do preparo e que foram respeitadas as exigências para a
regularidade formal. Por fim, há a presença da repercussão geral, foram
esgotadas pelo recorrente as vias recursais ordinárias e a matéria objeto do
recurso foi prequestionada.

X
b) Requer a intimação do recorrido para que possa apresentar suas

contrarrazões em 15 dias, nos termos do art.1.030, NCPC;
c) Requer o recurso tenha seguimento, conforme descrito pelo

art.1.030, II a V do NCPC, e que seja encaminhado junto com os autos ao STF;
sendo a ele atribuído efeito suspensivo, no termos do art. 995, parágrafo
único e art. 1.029, §5º, III, todos do NCPC.

X
Nestes termos, pede deferimento.
Local ... Data ...
Advogado
OAB
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Modelo
RESp	e/ou	RE	–
(Das	razões	
recursais)

(SEGUNDA	FOLHA)	DAS	RAZÕES	RECURSAIS
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF

X
X

Recorrente:...
Recorrido: Município ...

X
X

I - DOS FATOS MATERIAIS E PROCESSUAIS
O Recorrente ajuizou a ação... em face do Estado, objetivando ...
Foi prolatada sentença de improcedência, o que levou ao

recorrente ingressar com a Apelação, visando reformar decisão, mas o
recurso o seu provimento negado.

Contudo, como a decisão em sede de Apelação se encontra
viciada por error in judicando, o recorrente decide por ingressar com o
recurso extraordinário, já que o mesmo é cabível.

X

Modelo
RESp	e/ou	RE	–
(Das	razões	
recursais)

X

II - DO CABIMENTO

Nos moldes do art. 102, III, c, da CFRB/88, é cabível a interposição
do Recurso Extraordinário, pois através deste instrumento busca-se a
impugnação de decisão que julgou válida lei local questionada em face da
Constituição Federal.

X

III - DA REPERCUSSÃO GERAL
(Este tópico é fundamental para a peça RE. Deixar claro para o examinador o tema da
repercussão geral. Agora, cuidado, pois este tópico vale somente para o RE)

A repercussão geral resta demonstrada, obedecendo-se a
exigência do art. 102, §3º, CRFB/88, já que a questão enfrentada, como
estabelecido pelo §1°, do art. 1.035, do NCPC, é relevante sob o ponto de
vista econômico, político, jurídico ou social, transcendendo os interesses
subjetivos das partes na causa, ou seja, envolvendo o interesse de toda a
coletividade.

X
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Modelo
RESp	e/ou	RE	–
(Das	razões	
recursais)

X

IV - DO ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS E DO
PREQUESTIONAMENTO

(Este tópico é fundamental para tanto para a peça RE quanto para o REsp. Deixar
claro para o examinador as duas condições)

A matéria objeto do recurso extraordinário foi prequestionada, já
que foi arguida no juízo originário. Assim, os fatos, as provas e as teses
jurídicas são as mesmas, que foram levantadas anteriormente.

Não há aqui a possibilidade da interposição de qualquer outro
recurso, sendo caracterizado o esgotamento das vias recursais ordinárias.

Com efeito, os requisitos de admissibilidade específicos do recurso
extraordinário se encontram presentes, a saber.

X

Modelo
RESp	e/ou	RE	–
(Das	razões	
recursais)

V - DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

O recorrente é legitimado e tem interesse recursal para a
interposição do recurso extraordinário.

Destaque-se que não houve caso de desistência, aceitação ou
renúncia, no presente caso, e por isto ficou caracterizada a inexistência de
fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, não se enquadrando o
caso nas hipóteses dos arts. 998, 999 e 1.000 do CPC.

O recurso foi interposto dentro do prazo 15 dias, sendo o assim
tempestivo, observando o estabelecido pelo art.1.003, §5º, CPC.

Por fim, observando o art. 1007, do CPC, houve pelo recorrente o
recolhimento do preparo, conforme documento em anexo e a observância
das regras de regularidade formal.

X

VI - DO DIREITO. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO

(Neste ponto o examinando deve trazer todos os dispositivos importante, assim
como a jurisprudência firmada sobre a matéria objeto do recurso)

X
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Modelo
RESp	e/ou	RE	–
(Das	razões	
recursais)

X

VII - DO EFEITO SUSPENSIVO

No presente recurso se faz necessária a atribuição de efeito
suspensivo à decisão recorrida, pois, assim, haverá o impedimento da sua
execução, evitando a ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação.

Além disto, está devidamente demonstrada a probabilidade de
provimento recursal, sendo assim preenchidos os requisitos, para a
concessão do efeito suspensivo, previstos nos arts. 995, parágrafo único,
do NCPC e art. 1.029, §5º, I e II do NCPC.

X

Modelo
RESp	e/ou	RE	–
(Das	razões	
recursais)

VIII - DOS PEDIDOS

Por tudo o quanto exposto, requer V.Exa:

a) que seja renovada a admissibilidade do presente recurso, já que
todos os requisitos foram obedecidos;

b) que seja reiterado o pedido de reconhecimento da repercussão
geral na causa;

c) a condenação do recorrido nos ônus sucumbenciais;

d) em relação ao mérito, que o recurso extraordinário seja
provido, reformando-se o acórdão objeto do recurso extraordinário, com a
prolação de acórdão substitutivo declarando-se a inconstitucionalidade da
lei e o direito do recorrente. (Importante aqui fazer o pedido conforme o
motivo que levou a interposição do recurso extraordinário)

e) a intimação do Procurador Geral da República nos termos do 1º,
do art. 103, CRFB/88;

X
Nesses termos,
Pede deferimento.
Local... data...
OAB
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(X Exame de Ordem OAB / adaptada) O Tribunal de Justiça do Estado J, diante
de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do município
W, julgou improcedente o pedido formulado, tendo o acórdão declarado
constitucional norma da lei orgânica municipal que dispôs que o Prefeito e o
Vice-Prefeito não poderiam ausentar-se do país, por qualquer período sem
autorização da Câmara Municipal.

Cumpre destacar, que já houve apresentação de embargos declaratórios,
sendo estes improvidos. Contratado como advogado pelo Prefeito do
Município, após a decisão proferida nos embargos declaratórios, apresente a
peça cabível. (Valor: 5,00)

Régua	de	
Correção
RE

Cabimento do Recurso Extraordinário: do acórdão prolatado pelo TJ em
julgamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal, cabe
recurso extraordinário, por quebra do princípio da simetria constitucional
ao Supremo Tribunal Federal (CRFB, Art. 102, III, “a” e/ou “c”) (0,25).

Endereçamento: A petição deve ser dirigida ao Presidente do Tribunal de
Justiça (CPC, art. 541), a quem cabe o juízo de admissibilidade. As razões
devem ser dirigidas ao Supremo Tribunal Federal.

Recorrente e Recorrido: Recorrente: Prefeito do Município “W”(0,25) /
Recorrida – Câmara Municipal (0,25)

Demonstração da Repercussão Geral: Existência de questões relevantes
do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem
os interesses subjetivos da causa (0,50), nos termos do disposto no Art.
102, § 3°, da CRFB/88 e art. 1.035, §1°, do CPC.

Demais requisitos de admissibilidade: Mencionar os demais requisitos de
admissibilidade, como o prequestionamento da matéria impugnada e o
esgotamento da via recursais ordinárias. No caso do prequestionamento,
mencionar que a matéria foi arguida em sede de ADI. (0,50 cada) (súmula
282 do STF)
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Régua	de	
Correção
RE

Fundamentação	para	a	pretensão	de	anulação:	

1.	Menção	ao	princípio	da	simetria	ou	norma	de	observância	obrigatória	
(0,50)	

2.	violação	ao	art.	29,	caput,	da	CRFB/88	(0,50)		

3.	violação	à	CRFB,	Art.	49,	III	OU	CRFB,	Art.	83	(0,50)	(0,50).

Aplicável ao caso as regras do Art. 29, caput (Art. 29. O Município reger-se-
á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a
promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na
Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos (...)); do Art. 49,
III (Art. 49. É competência exclusiva do Congresso Nacional - III - autorizar o
Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País,
quando a ausência exceder a quinze dias (...)) e do Art. 83 (Art. 83. O
Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do
Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze
dias, sob pena de perda do cargo.), da CRFB.

Régua	de	
Correção
RE

Fundamentação	para	a	pretensão	de	anulação:	

O STF já estabeleceu nesses casos: “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. Prefeito
municipal. Ausência do país. Necessidade de licença prévia da Câmara
Municipal, qualquer que seja o período de afastamento, sob pena de
perda do cargo. Inadmissibilidade. Ofensa ao Art. 49, III, e ao Art. 83, cc.
Art. 29, caput, da CF. Normas de observância obrigatória pelos estados e
municípios. Princípio da simetria. Ação julgada procedente para pronúncia
de inconstitucionalidade de norma da lei orgânica. É inconstitucional o §
único do Art. 99 da Lei Orgânica do Município de Betim, que não autoriza o
Prefeito a ausentar-se do país, por qualquer período, sem prévia licença da
Câmara Municipal, sob pena de perda do cargo” (RE 317.574/MG).

Pedidos:	Pedido	de	provimento	do	recurso	(especificação)	(0,75)

Fechamento	da	Peça: Data,	Local,	Advogado,	OAB	...	nº...	
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