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1. INTRODUÇÃO 

o Brasil é um país que adota a dua
lidade de justiça: federal e estadual. 

A divisão objetiva a manutenção da 
unidade de interpretação do Direito com o en
foque local, em relação às pessoas domicilia
das nos estados, cujas relações jurídicas têm 
repercussão, de um modo geral, também no 
território estadual, reservando-se a unidade 
da interpretação do Direito relativo aos entes 
ou pessoas, cujas relações se espraiam por 
mais de um Estado da Federação, à Justiça 
Federal. 

Justiça Federal e Justiça Estadual 
são braços da justiça comum, em paralelo às 
justiças especializadas: Justiça Eleitoral, Tra
balhista e Militar. 

Ambas estão escalonadas em duas 
instâncias ou graus: a justiça de primeiro 
grau, formada pelos juízes estaduais, lotados 
por entrâncias (art. 93, lI, da CF /1988) na Jus
tiça Estadual, ou divididos em categoria de 
juiz federal substituto e juiz federal, na Justi
ça Federal; e a justiça de segundo grau, repre
sentada pelos Tribunais de Justiça e pelos 
Tribunais Regionais Federais, nomenclaturas 
da Justiça Estadual e Federal, respectivamen
te. 

Como órgão de cúpula da justiça 
comum, tínhamos, até 1988, o Supremo Tri
bunal Federal que, via recurso extraordinário, 
fazia o controle e uniformização na interpre
tação do direito constitucional e/ou infracons
titucional. 

Esta era, portanto, a estrutura do Ju
diciário, que levava a um assoberbamento da 
Corte Suprema. 

Constituída tradicionalmente de J 1 
Ministros, a Corte Maior tomou-se impotente 
para dar prontas respostas aos jurisdiciona
dos, sendo criados óbices e óbices procedi
mentais para barrar a chegada dos recursos 

extraordinários. A CF/1967, por exemplo, 
incumbiu-se de diminuir drasticamente o ca
bimento do recurso extraordinário. 

O regimento interno da Corte, por 
seu turno, criou tantos obstáculos que ado
tou-se, por final, o instituto da "Argüição de 
Relevância", espécie de salvação das deman
das que, atropeladas pelos óbices, na prática, 
tinham grande expressão social, pelo alcance 
qualitativo ou quantitativo. 

O sistema federativo, trazido para a 
República como centrífuga, partindo do po
der central para as esferas estaduais e munici
pais autônomas, levava a uma divergência de 
interpretação, especialmente quando se con
trastava a Justiça Estadual com a Justiça Fe
deral. Daí a justificativa de uma justiça 
nacional, uniformizadora de ordem jurídica 
única. 

2. NASCE O ST J 

Com a Constituição Federal de 
1988, pretendeu-se superar a "crise do Supre
mo Tribunal Federal", ao tempo em que se 
voltou o legislador constitucional para as am
plas aspirações da classe jurídica nacional. 

Resgatando-se a dívida que tinha o 
Estado com a Federação, criou-se o Superior 
Tribunal de Justiça. 

Com o novo tribunal, o Supremo 
Tribunal Federal transformou-se em corte 
predominantemente constitucional, deixando 
para o novo sodalício todas as causas de direi
to infraconstitucional. 

Pode-se então dizer, a partir da Car
ta de 1988, que o Supremo Tribunal Federal é 
o órgão de cúpula do Poder Judiciário, en
quanto o Superior Tribunal de Justiça é o ór
gão de cúpula da justiça comum. 

O novo Tribunal foi a melhor alter
nativa para solucionar a crise do Supremo 
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Tribunal Federal, reduzindo os feitos de sua 
competência. 

Como guarda da ordem jurídica fe
deral, tem o Superior Tribunal de Justiça 
como função maior separar a legislação fede
ral da estadual e municipal, unifonnizando a 
primeira, diante dos inúmeros problemas que 
surgem, relativos à efie:ícia da lei federal, di
ante da lei estadual ou municipal. 

Organizou-se o novel Tribunal, à 
semelhança da Corte de Cassação da Itália, 
visando atender aos dois tópicos essenciais 
para o legislador constitucional de 1988: faci
litar o acesso do povo à Justiça e tomar mais 
rápida a entrega da prestação jurisdicional. 

Contudo, advirta-se, enquanto a 
Corte de Cassação, ao refonnar acórdão do 
Tribunal inferior, detennina que outra seja 
proferida, o STJ, diferentemente, seguindo a 
tradição do Supremo Tribunal Federal, ao re
parar o acórdão impugnado, de imediato apli
ca o direito à espécie - Súmula n° 456/STJ, in 
verbis: 

O Supremo Tribunal Federal, co
nhecendo do recurso extraordinário, julgará a 
causa, aplicando o Direito à espécie. 

O pleito de criação da Corte Nacio
nal remonta ao ano de 1965, quando a Funda
ção Getulio Vargas realizou uma mesa
redonda em tomo do tema. 

A proposta apresentada pelo Pro
fessor Miguel Reale, após ampla discussão, 
teve o apoio unânime dos juristas presentes. 

Em 1975 o assunto voltou a ser 
ventilado pelo Ministro Aliomar Baleeiro, do 
Supremo Tribunal Federal, na oportunidade 
em que se aposentava. 

Finalmente, em 1976, o Tribunal 
Federal de Recursos encaminhou ao Congres
so Nacional um anteprojeto de "Refonna do 
Judiciário", onde era proposta a descentrali
zação da Justiça Federal, com a criação dos 
Tribunais Regionais Federais, ao tempo em 
que destacou a imprescindível criação de um 
órgão unifonnizador do Direito Federal, em 
nível infraconstitucional. 

Assim, ao instalar-se a Assembléia 
Nacional Constituinte em 1987, já havia um 
consenso quanto à criação de um tribunal na
cional. 

3. COMPOSIÇÃO 

O STJ é composto de, no mínimo, 
33 membros, nomeados pelo Presidente da 
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República, dentre brasileiros com mais de 35 
(trinta e cinco) anos e menos de 65 (sessenta e 
cinco), de notável saber jurídico e reputação 
ilibada, depois de aprovada a escolha pelo Se
nado Federal (art. 104 e parágrafo único da 
CF/1988). 

É interessante a fonnação eclética 
desta Corte Nacional, para onde convergem 
todos os seguimentos dos operadores do Di
reito. 

Um terço dos membros do STJ é 
fonnado de juízes dos Tribunais Regionais 
Federais, um terço de desembargadores dos 
Tribunais de Justiça e um terço, em partes 
iguais, dentre advogados e membros do Mi
nistério Público Federal, Estadual e do Distri
to Federal, exigindo-se que, em qualquer 
escolha, tenha o representante mais de 10 
anos de efetiva atividade profissional. 

Pode-se observar que a escolha dos 
Ministros dos Tribunais Superiores é um dos 
mais complexos atos administrativos inseri
dos na Constituição. 

Questiona-se muito a respeito da 
escolha dos Ministros dos Tribunais Superio
res, e expresso, nesta oportunidade, meu en
tendimento: 

Embora defendam alguns a tese de 
que a melhor escolha seria por eleição direta 
da comunidade, ressalto que as dificuldades 
seriam muito grandes. 

Nos países da common law, o recru
tamento dos membros da magistratura é feito 
entre profissionais de maior idade, acima de 
40 anos e, por isso mesmo, engajados no sis
tema político nacional. 

Naqueles países a escolha é feita 
por eleição, ou por mera indicação política. 

Nos países da civil law, como o 
Brasil, o acesso ao Judiciário se faz por con
curso de profissionais da área jurídica, geral
mente jovens e com prática razoável, sendo 
esta a fonna mais democrática e transparente 
de ingresso na Magistratura. 

Seguem os magistrados pela vida 
afora, sem militância política e sem serem 
identificados pela comunidade a quem ser
vem, a não ser nas pequenas comarcas interio
ranas. 

Como poderiam, desta fonna, os 
membros da comunidade, sem instrução, sem 
infonnação, sem cidadania senão pelo exercí
cio do voto, com um simples título de eleitor, 



Revista Ibero-Americana de Direito Público 43 

escolher os Ministros dos Tribunais Superio- certas e determinadas autoridades, como pre
res ou do Supremo Tribunal Federal? visto, em numerus clausus, no inciso I, do art. 

Creio que seria um desastre, pois 
haveria contaminação do Poder Judiciário, 
através de populismo e disfunção na aplica
ção do Direito. 

Meditando sobre o sistema da 
Constituição Brasileira, cheguei à conclusão 
de que o método ora utilizado é muito imper
feito, mas não vejo outro que o possa substitu
ir, com vantagem. 

A escolha de '1m ministro de Tribu
nal Superior, afora o Supremo é, no papel 
constitucional, o ato mais perfeito em termos 
de democracia. O candidato é escolhido em 
lista tríplice por seus pares que, presume-se, 
conhecem o trabalho do profissional no de
sempenho do cargo. 

A lista é enviada ao Presidente da 
República, e, neste momento, é necessária a 
seguinte observação: como o Presidente po
derá fazer a escolha se não souber quem são 
os profissionais indicados, tendo em vista que 
a ele chegam apenas nomes? 

Surgem, neste momento, os políti
cos que dão apoio a cada um dos candidatos, 
levam ao Presidente da República as informa
ções de cada um dos partícipes da lista, for
mando um dossiê individual de apoiamento. 

Feita a escolha pelo Presidente, o 
Terceiro Poder da República entra em ação e 
o escolhido é sabatinado em sessão pública no 
Senado Federal, perante. a Comissão de Cons
tituição e Justiça que, posteriormente, sem a 
presença do candidato, delibera quanto às 
condições de ser ou não nomeado o indicado. 

Louva-se o modelo. Mas o que está 
errado quanto às escolhas insensatas? O que 
está errado não é o modelo, mas a cultura bra
sileira do carreirismo, do apadrinhamento e 
da amizade pessoal, que contamina a escolha 
desde a primeira etapa do processo, na própria 
casa da Justiça, olvidando-se o enfoque insti
tucional, seguindo a mesma trilha os demais 
Poderes. 

4. COMPETÊNCIA 

O Superior Tribunal de Justiça tem 
sua competência explici~ada na CF/1988, art. 
105, dividida em três grupos. 

O primeiro diz respeito aos julga
mentos originários, ou seja, os processos têm 
início no Tribunal, albergando a Carta Magna 
o foro privilegiado, em matéria criminal, para 

105 da Carta. 

Aliás, este artigo tem sido muito 
questionado na "Reforma do Judiciário", en
tendendo-se excessivamente oligárquica a 
posição da Constituição, ao privilegiar grande 
número de autoridades. 

O entendimento é o de que, no juízo 
monocrático de primeiro grau, existe maior 
tecnicismo no julgamento, além de maior 
transparência e facilidade na coleta de provas. 

O certo é que há, na proposta da De
putada Zulaê Cobra, Relatora da Comissão de 
Reforma, ampliação da competência originá
ria do STJ. 

Por esta competência são julgados, 
pelos crimes comuns e de responsabilidade, 
Governadores dos Estados e Distrito Federal, 
Desembargadores, membros dos Tribunais de 
Contas dos Estados e do Distrito Federal, Juí
zes dos Tribunais Regionais - Federais, Elei
torais e do Trabalho -, das justiças especiais, 
membros dos Tribunais de Contas dos Muni
cípios e representantes do Ministério Público 
da União, que oficiem perante os Tribunais. 
Julgam-se também os habeas corpus contra 
atos das autoridades mencionadas e quando 
figuram elas como pacientes. 

No que se refere ao Direito Cível, 
são julgados os mandados de segurança e ha
beas data contra ato dos Ministros de Estado 
e dos Ministros deste Tribunal. 

Existem, ainda, no âmbito da com
petência originária, os itens inscritos no artigo 
105, I, letras "d" a "h" da CF11988. 

No segundo grupo de competência, 
o Superior Tribunal de Justiça age como ór
gão de revisão, como se fosse Tribunal de 
Apelação nos: habeas corpus, mandados de 
segurança, habeas data e mandados de injun
ção julgados em instância única nos Tribunais 
Superiores, se denegatória a decisão. 

Julgam-se também, em recurso, as 
causas em que forem partes Estado estrangei
ro ou organismo internacional de um lado e, 
de outro, Município ou pessoa residente ou 
domiciliada no País. 

Aqui não há apelação e o recurso a 
ser interposto da decisão de primeiro grau é o 
ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. 
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Como terceiro grupo de competên- cautelares e os agravos de instrumento e regi
cia, julga o Tribunal os recursos especiais, mentais. 
esta a mais abrangente das competências. 

5. FUNCIONAMENTO 

o Superior Tribunal de Justiça fim
ciona como se abrigasse três tribunais distin
tos, representados pelas suas Seções: Seção 
de Direito Público, onde são julgados, com 
preponderância, as questões administrativas e 
tributárias, dentre outras; Seção de Direito 
Privado, onde são examinadas as questões de 
Direito Civil e Comercial; e Terceira Seção, 
que abriga os processos penais. 

Cada Seção é formada por duas 
Turmas e cada Turma composta por cinco 
Ministros. 

Assim, uma Seção é formada por 
10 Ministros. 

Na Seção, sã,) julgados os proces
sos de competência originária, tais como 
mandados de segurança, ações rescisórias, 
conflitos de competência e, ainda, os embar
gos de divergência, cujo escopo é uniformizar 
a interpretação do Direito entre as Turmas da 
mesma Seção, quando divergirem entre si. 

Se a divergência de interpretação 
for entre Turmas de Seções diversas, foge à 
alçada da Seção o exame destes embargos, os 
quais vão para a Corte Especial. 

A Corte Especial é o órgão máximo 
do Superior Tribunal de Justiça, formada de 
21 Ministros: os seis Ministros mais antigos 
de cada Seção, o Presidente, o Vi
ce-Presidente e o Coordenador-Geral da Jus
tiça Federal. 

Além das funções administrativas, 
este órgão julga os processos criminais de 
competência originária, os conflitos de com
petência entre Turmas :le Seções distintas, e 
os embargos de divergência, como já visto, 
dentre outras atribuições previstas no Regi
mento Interno. 

Destaca-se aqui, apenas em aborda
gem superficial, o papel do relator que, pelo 
art. 557 do CPC, age monocraticamente como 
delegado da Turma à qual pertence, e a atual 
sistemática do recurso especial que passou a 
ficar retido na instância de origem, quando 
impugnar decisão interlocutória, nos termos 
do art. 542, §3° do cpc. 

6. RECURSO ESPECIAL 

o que é recurso especial? É o recur
so extraordinário adstrito à matéria infracons
titucional. 

Assim, pela CF/l988, aos cidadãos 
brasileiros, além das instâncias ordinárias - a 
primeira e a segunda, revisora -, outorgou-se 
a instância derradeira com dois recursos ex
cepcionais: o recurso extraordinário, cabível 
para o Supremo Tribunal Federal, versando 
sobre matéria constitucional (art, 102, m, da 
CF/198B) e o recurso especial, endereçado ao 
Superior Tribunal de Justiça, atinente à maté
ria infraconstitucional (art. 105, m, da 
CFI1988). 

A função do recurso especial, a 
exemplo do que ocorre nos juízos de cassação 
e revisão, exercita o controle da legalidade, 
tutelando a unidade e uniformidade de inter
pretação da lei federal. 

Exige o recurso especial, para pros
perar, pressupostos gerais, comum a todos os 
recursos, tais como: 

a) existência de causa decidida em 
única ou última instância pelos Tribunais; 

b) existência de questão federal, 
como explicitado nas alíneas do inciso III do 
art.105daCF/1988;e 

c) prequestionamento explícito das 
questões ventiladas no recurso, na decisão 
impugnada. Aliás, este é o mais problemático 
dos pressupostos, ensejando apurado estudo. 

Por fim, temos as Turmas, nas quais Para melhor compreensão, pode-
são julgados os recursos especiais, as medidas mos traçar o seguinte esquema: 
-------- "--~~----._----. --~~--- ------

I. Instâncias Primeiro grau - juízo de conhecimento e certificação do direito 
Segundo grau - juízo de revisão 

Jurisdicionais 
Instâncias excepcionais - especial e extraordinária 

-- ---- .. _-~~ 
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11. Recursos 

---l> Recursos das instâncias ordinárias 
(disciplinados no CPC) 

Agravo de instrumento 
Apelação 
Embargos de declaração 
Embargos infringentes 

Recurso ordinário em HC e MS (CF/88, arts. 102 e 105, inciso lI) 

---l> Recursos das instâncias extraordinárias I Recurso extraordinário 
(CF, arts. 102, III, elOS, III) Recurso especial 

IH. Recurso Especial 
---l> Cabimento - art. 105, lU, letras "a", "b" e "c" da CF/88. 

---l> Processamento 
(fases) 

I) Admissibilidade 

Tribunal de origem 1- interposição 
- admissibilidade 

STJ 1
- conhecimento 
- exame do mérito 

a) restringe-se aos requisitos formais e genéricos; 
b) positiva ---l> sobem os autos; negativa ---l> impugnada por agravo de instrumento; e 
c) decisão determinando a retenção - Lei n° 9.756/98 - art. 542, §3°, CPC. 

a) genéricos 
2) Requisitos b) formais 

c) específicos 

a) Genéricos 
(comuns a todos os recursos) 

b) Fonnais 
Guízo de admissibilidade) 

c) Específicos 
Guízo de conhecimento) 

tempestividade 
legitimidade 
preparo (Súmula I 87/STJ) 

decisão de tribunal (Súmulas 203 e 86 do STJ) 
esgotamento dos recursos (Súmulas 207/STJ e 2811STF) 
indicação dos dispositivos violados 

prequestionamento (Súmulas 21l1STJ e 282 do STF) 
alegação de direito (Súmulas 7 e 5/STJ) 
divergência jurisprudencial- cotejo analítico (Súmulas 286/STF 
e 83/STJ) 
interposição obrigatória do REsp e do RE (Súmula 126/STJ) 

45 
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JULGAMENTO 

a) examina-se primeiro o especial e 
só depois é que segue o extraordinário para o 
STF, se não estiver prejudicado; 

b) no juízo de conhecimento, de
volve-se ao relator o juízo de admissibilidade 
por inteiro; 

c) pode o relator considerar que o 
exame da matéria constitucional é prejudicial 
(neste caso é sobrestado o julgamento do es
pecial, para que seja examinado o recurso ex
traordinário - art. 543, §2°, do CPC) - o STF 
pode devolver por entender inexistir prejudi
cialidade (art. 543, §3°, do CPC); 

d) julgamento monocrático (art. 
557, CPC). 

PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 
282/STF) 

a) conceito 

b) espécies I Implícito 
Explícito 

c) função dos embargos de declara
ção - Súmula n° 98/STJ 

d) posição jurisprudencial: 
~ exige prequestionamento explí

cito das teses jurídicas na decisão impugnada, 
mesmo sem indicação dos artigos de lei. 

~ exige explicitação dos artigos de 
lei violados quando da interposição do espe
cial. 

~ acórdão submetido a embargos 
infringentes parcial (art. 498 do CPC). 

7. FUNÇÃO CAUTELAR 

A demora da prestação jurisdicio
nal está praticamente solucionada na Primeira 
Instância, hoje estruturada com modernos 
instrumentos legislativos para atender aos 
chamados direitos instantâneos, assim cha
mados os direitos que, se agredidos, necessi
tam de imediata correção, sob pena de 
perecimento. 

O surgimento e ampliação dos di
reitos instantâneos correspondem à mudança 
do mundo e à velocidade da vida, aceleradas 
em razão do avanço tecnológico. Daí a com
patibilidade da Tutela Antecipada da Lei n° 
8.952, de 13.12.1994. 
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Nos Tribunais, em matéria de ur
gência, agem os relatores como os juízes de 
primeiro grau, amparando os direitos instan
tâneos no exercício do poder geral de cautela, 
em relação aos processos de sua competência 
originária. 

Concedem liminares ou tutelas an
tecipadas conforme seja-lhes requerido, deci
sões que podem ser impugnadas p~r agravo 
regimental, julgado pelo colegiado. 

Quanto aos processos de interesse 
recursal do STJ, temos como exceção, que 
vem se tomando comum há cerca de dois 
anos, a busca de tutela cautelar nas instâncias 
especial e extraordinária. 

A parte, diante do efeito apenas de
volutivo dos recursos derradeiros, busca afas
tar a consolidação do estado de fato, enquanto 
tramita o recurso. 

O problema mais se agravou com o 
advento da Lei n° 9.756, de 17.12.1998, di
ploma que acrescentou o §3° do art. 542 do 
CPC, assim redigido: 

O recurso extraordinário, ou o re
curso especial, quando interposto contra deci
são interlocutória em processo de conheci
mento, cautelar ou embargos à execução, fi
cará retido nos autos e somente será 
processado se o reiterar a parte, no prazo para 
a interposição do recurso contra a decisão fi
nal, ou para as contra-razões. 

Pelo texto transcrito, se negada 
uma liminar acautelatória ou uma antecipa
ção de tutela, por via de uma decisão, esta não 
mias é apreciada pelo STJ ou STF, senão 
como preliminar de um recurso especial ou 
extraordinário futuro, quando decidido o mé
rito da demanda. 

A sistemática da retenção provoca, 
muitas vezes, irreversibilidade da situação fá
tica de tal ordem que o recurso especial ou ex
traordinário perde inteiramente a utilidade. 

Para contornar o problema, usa-se 
de medida cautelar para pedir que o especial 
não fique retido, e suba imediatamente ao Tri
bunal ad quem. E, evitando-se perda de tem
po, pede-se também que o relator conceda a 
liminar e, com ela, a providência negada em 
liminar ou tutela antecipada. 

O pedido formal contido nestas 
cautelares é o efeito suspensivo ao recurso es
pecial, embora o que se queira seja a imediata 
concessão da providência negada. 
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A construção é tão falsa que, muitas 
vezes, o especial não foi sequer admitido ou 
interposto e a parte já está a ajuizar medida 
cautelar para dar efeito suspensivo ao recurso. 

O sofisma fica em evidência quan
do a tutela de urgência é negada nas instâncias 
ordinárias e não tem o efeito suspensivo ne
nhum resultado prático. 

O STF, da mesma forma que o STJ, 
restringiu a utilização, pão admitindo a medi
da cautelar enquanto o recurso extraordinário 
não chegar à Corte. 

Na petição de n° 1881-8 do Rio 
Grande do Sul, o Ministro Moreira Alves, em 
questão de ordem argüida na Primeira Turma, 
em 14.12.1999 deixou pontuado: 

a) não cabe cautelar para obter a 
suspensão dos efeitos de recurso extraordiná
rio que não passou pelo crivo do exame de ad
missibilidade; 

b) a medida tem como pressuposto 
a admissibilidade do extraordinário; e 

c) entre a interposição do recurso, e 
o juízo de admissibilidade, para que não fi
quem as partes em desamparo, nas questões 
de urgência, atribuí-se ao Presidente do Tri
bunal de origem, competente para o exame de 
admissibilidade, competência para conceder 
ou não a liminar, que vigorará até que o Su
premo Tribunal Federal examine a admissibi
lidade. 

Dentro do entendimento acima 
anunciado, vem a Corte Maior negando limi
nar acautelatória. Confira-se o AgRg/Pet 
1.812/PR, relator Ministro Celso de Mello, no 
mesmo sentido. 

O entendimento no Superior Tribu
nal de Justiça tem sido bem mais liberal. Con
fira-se, por exemplo, a Medida Cautelar n° 
1.965/PR, relatada pelo Ministro Sálvio de 
Figueiredo. 

Também foi concedida a Medida 
Cautelar n° 2.097/SP, relatada pelo Ministro 
Eduardo Ribeiro, a fim de que fosse processa
do de imediato o recurso especial retido. 

O mesmo ocorreu no Agravo n° 
228.4l0/RS, relatado pelo Ministro Costa 
Leite. 
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Embora existam decisões no Supe
rior Tribunal de Justiça bem liberais, a posi
ção que vem prevalecendo assemelha-se à do 
Supremo Tribunal Federal. 

Tenho a compreensão de que não se 
pode perder de vista a natureza da jurisdição 
do STJ e do STF, instâncias especial e extra
ordinária, onde o direito é discutido, em tese, 
sem exame de prova. 

Se há, na reivindicação da parte, via 
cautela, possibilidade de prejuízo irreversí
vel, com a consagração, na decisão impugna
da, de uma tese jurídica contrária ao que já 
está sedimentado nos Tribunais Superiores, 
pode o relator, em caráter excepcionalíssimo, 
outorgar a tutela de urgência, ao tempo em 
que apressa a chegada do especial que, na hi
pótese, não deve ficar retido. 

8. CONCLUSÕES 

Entendo que, pela abrangência 
competencial, é o Superior Tribunal de Justi
ça o mais importante Tribunal do País, com a 
grande responsabilidade de uniformizar o Di
reito Federal. 

A preocupação, entretanto, é não 
transformar o STJ em terceira instância, como 
juízo revisional. As teses jurídicas, o preques
tionamento, a admissibilidade recursal e a di
vergência devem ser observados com rígido 
controle técnico, merecendo estudo aprofun
dado. 

Sem que se faça este controle, per
de o recurso especial a sua finalidade consti
tucional: uniformizar a interpretação do 
Direito Federal. 

Enfim, a Corte é ainda muito nova, 
dentro de um contexto histórico, mas hoje 
desperta, dentre os jurisdicionados, o senti
mento de que o Judiciário tomou-se diferente 
após a criação do Superior Tribunal de Justi
ça, que, praticamente funciona como um divi
sor de águas entre duas fases bem distintas do 
Poder Judiciário: antes e depois de 1989, 
quando foi instalado. 


