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o mEC1UJRSO lEX'!':ru\OmlllltÁRIO ]E A ~A 2/85 

\OR 00 RISTF (*) 

EVANDRO GUEIROS LEITE (**) 

Restarão sempre diretivas de algum mo 
vagas, ou de sentido variável, que poderão 

recair no puro subjetivismo. Tal seria, por !: 
xemplo, a noção de interesse pÚblico. 

Mas é preciso notar que não há solu 
ções ó1t:fumlas para o problema das atribuições de 
uma Corte Suprema, de modo que teremos de nos 
contentar com as soluções mais razoáveis, a e 
xemplo da relevância da questão federal. (***)-

sUMÁRIO: 1. Tarefa distributiva de encargos - 2. Na sen 
da da chamada "crise do STF" - 3. A crise das Supremas 
Cortes - 4. O remédio nacional da ER n Q 2/85 - 5. O Con 
se lho , órgão judicante - 6. Relevância da questão fe 
deral: uma solução - 7. Relevancia da questão federal : 
uma opção constitucional - 8. Relevância: configuração 
arbitrária - 9. O vezo da ortodoxia liberal - 10. Da 
sentença clássica à argüição de relevância - 11. Rele 
vância: algumas observações - 12. A relevância da ques 
tão federal e a ER nQ 2/85 - 13. O jus lflIOIVIlDl e os casos 
de cabimento do RE - 14. Relevância: conceito e inova 
ções - 15. A ER nQ 2/85 e sua aplicação no tempo - 16. 
Outras questões de direito transitório - 17. Palavras 
finais - 18. Conclusões. 

1. Tarefa distributiva de encargos 

No Tribunal Federal~de Recursos cabe 
ao Vice-Presidente despachar os recursos extraor 
dinários por delegação do Presidente. Assim é fei 



to nos termos do art. 22, § 3º, I, a, e § 4º, do 
seu Regimento Interno, tarefa distributiva de en 
cargo de conteúdo decisório, pois ao Presidente da 
Corte seria penoso executá-lo pessoalmente, na e 
xigüidade do prazo previsto no art. 543, § 1º, do 
CPC. 

Essa benéfica providência também é 
adotada em alguns Tribunais estaduais, muito emb~ 
ra já tenha enfrentado a oposição dos que susten 
tam a incompetência do vice-presidente, pois o r~ 
curso extraordinário deve ser despachado pelo pr~ 
sidente, no exercicio de atividade jurisdicional 
e por força do disposto no art. 543, § 1º, cita 
do. 

A matéria até já subiu à apreciaçao 
do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, em jul 
gamentos de turma, ser possivel e mesmo saudável 
a delegação, pois embora o CPC preveja a competê~ 
cia do presidente, a locução presidente do trib~ 
~al, constante do art. 543, § 3º, não pode ser en 
tendida em sentido unipersonal, como se fosse a 
única pessoa capaz de decidir, mas no sentido de 
presidência do tribunal, abrangendo o presidente 
e o vice- presidente. 

ALFREDO BUZAID, relator de um dos ca 
sos (1) ,acrescentou a essa consideração mais a de 
que, constitucionalmente, aos tribunais compete 
elaborar os seus regimentos internos e neles est~ 
belecer, respeitado o preceituado na Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional, a competência de suas 
câmaras ou turmas, isoladas, grupos, seções ou o~ 
tros órgãos, com funções jurisdicionais ou adml 
nistrativas (CF, art. 115, 111; LC 35/79, art. 2~ 
111) . 

Por mais razoável a colocação desse 
acórdão, sabemos não ser possivel, em principio, 
alterar-se judicialmente texto de lei. Mas a dele 

(1) RTJ 104/187, RTJ 112/261. 
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gação ou repartição de competência, prevista reg~ 
mentalmente, tem respaldo no art. 115, 111, da CF, 
e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, art. 
21, 111, que repete a linguagem do texto constitu 
cional. 

Fala também ALFREDO BUZAID, em seu vo 
to, da existência de um e10 entre o STF e os ou 
tros Tribunais, por isso que não constitui uma pos 
sivel imposição da Suprema Corte a competência pr~ 
vista no art. 325, do seu RI, tanto mais porque 

, 
diremos nos - promana do direito legislado da Uni 
ão (Lei 3396, de 2.6.1958, art. 2º, parágrafo 3º 
( 2) • 

De fato, não seria possivel que, em 
se tratando, na hipótese, de matéria regimental~~ 
petencial e privativa (Lei Complementar nº 35/79 , 
art. 21), estivessem as .outras Egrégias Cortes na 
cionais sujeitas a injunções estranhas, ainda que 
provenientes do STF. Nesse ponto a Corte apenas re 

(2) O exame da argüição de relevância, a teor do disposto no 
art. 325, do RISTF, compete privativamente ao STF, mas 
tem esta Alta Corte considerado correto o despacho do 
presidente do tribunal de origem quando, em certoscaso~ 
indefere o seu processamento, a saber: a) por ser o RE 
intempestivo (Ag 91.004-2-RS, DJ de 10.2.85); b) por 
inobservância do art. 328, capot, do RISTF, isto é, q~ 
do o argüente não pede a formação do instrumento e nem 
indica peças a trasladar, se obrigatórias (Ag 88.061- 5-
SP, DJ de 24.4.82); c) se manifestada a relevância por 
te1ex não autenticado (AgRg 109.065, DJ 9.5.86) • 

É bom lembrar, a propósito, que a pretendida integração 
das Corté'~, no juizo de admissibilidade do RE, v.iincu1a 
os Tribunais de origem aos prec:edentes e sllDlulas do STF, 
que se tornam COIIIIIIlI!'lS a todos, como no caso do ~ 
~to da matéria constitucional e suas variações. 
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parte a competência do juizo de admissibilidade do 
RE e da argüição de relevância, esta última somen 
te quanto ao seu processamento. 

O STF legisla, regimentalmente, erga 
omnes, mas nos limites do art. 119, §§ 1º e 3º, l~ 

tra c, da CF, quando discrimina, para fins de RE, 
as causas quanto à sua natureza, espécie e relevâ~ 
cia da questão federal, ou dispõe sobre o processa 
mento dos feitos de sua competência originária ou 
recursal. 

Essa bipartição de competências se 
ria fruto de uma integração judiciária, que se re 
fletiria até no tratamento dispensado aos outros 
Tribunais, pelo STF, no art. 325, cap~t, do RI, 
quando menciona a competência do presidente do tri 
bunal de orige~ e não do tribunal a q~o. Restaria 
palpável a idéia de um nivelamento das Cortes na 
admissibilidade do RE, que é matéria comum à apli 
cação de todas elas nos limites conhecidos. 

~ 

MOURA ROCHA (3) sustenta a ocorren 
cia de um simples fenômeno de p1~alidade co~pete~ 
cial não-jurisdicional, de modo a condicionar a a 
tuação do STF a outro procedimento de natureza pr~ 
liminar na origem do recurso, pois normalmente os 
dois momentos seriam desenvolvidos num mesmo juiz~ 

são cognições atribui das a órgãos ju 
dicantes distintos, mas o STF, embora dividindopar 
cialmente a sua competência, mantém controle sobre 
o juizo de origem, de modo que o poder da presidên _ '7' 

cia do tribunal, na sua opiniao meramente ordinat~ 
rio e não dispositivo, é o de declarar, ou não, a 
regularidade do recurso, mas nunca o de invalidar 
julgamento. O STF submete-se ~ de certa forma, ao p~ 
der do juizo de origem de ativar o recurso extraor 
dinário, mas o retoma, a partir dai, em cada caso~ 

É certo, porém, que essa p1~alidade 

(3) JOSÉ DE MOURA ROCHA - Sobre a admissão do recurso extra 
ordinário pelo Juizo a quo. RF nº 267,1959, p. 385. 
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c~~petencia1, imposta por lei e aceita pelo STF, 
constituiu-se apenas numa primeira tentativa dere 
duzir a pletora de recursos extraordinários cheg~ 
dos à Corte, que confere aos seus ministros comp~ 
t~ncia para negar-lhes seguimento em decis~es si~ 
guIares agraváveis regimentalmente, ou para ~ 
~inar as decis~es dos presidentes dos tribunais, 
nas Turmas (4). 

Essa provid~ncia, combatida por SÉR 
GIO BERMUDES (5) e BARBOSA MOREIRA (6), represen 
tou, porém, um desencorajamento dos litigantes ~ 
fez morrer no nascedouro muitos recursos (7). 

2. JIllIa senda da clhtammada "crise d~ S"II"lF''' 

Na trilha histórica das limitaç~es à 
proliferação do RE, a chamada "crise do Supremo 
Tribunal Federal" de há muito vem despertando a 
imaginação criadora de seus eminentes ministros e 
dos publicistas em geral, na busca de soluç~es que 
reduzam a sobrecarga de trabalho da Corte, sem pre 
juizo da sua função precipua de Tr'1.bunal da Fede~ 
çao. , 

Ao longo dos tempos varias alternati 
vas v~m sendo postas a prova e muitas delas im 
plantadas sem maiores vantagens (8). 

-O STF, criado e mantido como orgao 
de jurisdição nacional, responsável por assegurar 
o império da Constituição e das leis federais, qu~ 

(4) DO, 8.6.1955, p. 6848. 
(5) SÉRGIO BERMUDES - Comentários ao Cód. Proc. Civil. RT, 

2ª· ed. , 1977, v. VII. 
(6) BARBOSA MOREIRA - Comentários ao Cód. Proc. Civil. Fo 

rense, 4ª ed., 1981, v. V. 
(7) CAlMON DE PASSOS - Da argüição de relevância no RE. RF 

nº 259, 1977, p. 11. 
(8) PAUlD ROBERTO DE GOUVÊA MEDINA - Questão federal rele 

vante: uma tentativa de sistematização. RF nº 272,1978, 
p. 111. 
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do afrontado por decisões dos tribunais dos Esta 
dos membros, dispunha, para tal fim, do RE, que 
inicialmente cabia em duas hipóteses apenas. 

A reforma constitucional de 1926 am 
pliou-as para quatro, uma das quais relativa à di 
versidade de interpretação da lei federal pelos 
tribunais locais. Essa tendência confirmou-se em 
1934, na nova Constituição, em que se previa a a~ 
missibilidade do recurso também das decisões pr~ 
feridas contra literal disposição de lei ou trata 
do federal, situação estabilizada, a partir dai, 
nas Constituições de 1937, 1946 e 1967. 

Quanto a essa última Constituição,de 
1967, apesar de outorgar à Corte poderes legisl~ 
tivos, permitindo-lhe restringir a admissão doRE, 
criou-lhe, porém, muitas outras atribuições, como 
a avocatória de processos judiciais e a represen 
tação de interpretação de leis e de atos normati 
vos federais ou estaduais. Instituiu o Conselho 
NaciJnal da Magistratura, abriu lugar à argulção 
de relc ância da questão federal e possibilitou a 
concessão de liminares em representação de incon~ 
titucionalidade de lei ou ato normativo em tese 
(Emendas Constitucionais nºs 1/69 e 7/77). 

Atualmente, às vésperas da Constitu 
inte, os estudiosos se preocupam com essa 
carga da nossa Suprema Corte e já projetam 
mas de fôlego. Consta do texto completo do 
projeto da Comissão de Estudos Constitucionais, 

sobre 
refor 
ante 

que 
o STF perderá grande parte de suas atuais prerro 
gativas, inclusive a legiferante na sua amplitude. 
Quanto ao RE, a supressão dos casos da letra d, 
art. 119, 111, pareceria compensada pelo cabimen 
to desse recurso nos mesmos casos do recurso 
cial contra decisões definitivas do Superior 
bunal de Justiça e dos Tribunais Superiores 

esp~ 

Tri 
da 

União, quando for considerada relevante a questão 
federal resolvida. 

Essas não seriam, porém, sugestões 
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coincidentes com as do STF, constantes da Exposl 
ção de Motivos enviada à Comissão Provisória de 
Estudos Constitucionais, por solicitação de AFON 
SO ARINOS, onde a Corte propõe conservar a sua 
competência para julgar o RE nos moldes atuais, 
com algumas alterações no sistema em vigor. Desa 
prova a criação de um Tribunal Superior de Justi 
ça, com competência para julgar recursos extraor 
dinários oriundos dos Tribunais Estaduais, e sua 
própria transformação em Corte Constitucional. 

Retomando o roteiro histórico, verl 
fica-se que, do ponto de vista da admissibilidade 
do HE, a tendência do legislador foi sempre ampll 
ativa e o seu desdobramento, em face do desenvol 
vimento do Pais, fez com que o STF se visse a br~ 
ços com o congestionamento de sua pauta, em pro 
gres~ivo prejuizo da subst~ncia das decisões (9)~ 

Mas o STF, que sempre foi contrário 
à solução dos seus problemas judicantes através 
do aumento do número de seus juizes, conseguiu a~ 
sorver medidas que lhe aliviaram, de certo modo, 
a carga de processos, a partir da triagem dos re 
cursos extraordinários pela inst~ncia local, con 
forme vimos da Lei 3396/58. 

Também organizou as Súmulas de sua 
jurisprudência predominante, que atuam como limi 
te à admissibilidade dos recursos extraordinários 
e são balizadoras do seu encaminhamento na inst~n 
cia de origem. Essa medida resultou da emenda r~ 

gimental editada em 28 de agosto de 1963, sob in~ 
piração de VICTOR NUNES LEAL. 

Com a Emenda Constitucional nº 1/69 
conseguiu, porém, discriminar regimentalmente os 
casos que comportariam recurso extraordinário. E 
obteve a ratificação constitucional do requisito 
da relev~ncia da questão federal que, prevista re 

(9) CALMON DE PASSOS - ob. cit., p. 11. 
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gimentalmente desde 1975, como ressalva dos vetos 
contidos no art. 325, incisos I a IX, do RISTF,s~ 
mente integrou a CF a partir da Emenda Constitu 
cional nº 7/77 (art. 119, § lº). 

GOUVÊA MEDINA (10) encarece queo STF 
recusou também a especialização de suas Turmas e 
o condicionamento do RE ao uso prévio da ação re~ 
cisória, fixando-se, preferencialmente, no 
tuto da relevrulcia da questão federal, pelo 
vem porfiando há mais de dez longos anos, 
afinal conseguiu. 

insti 
qual 

o que 

As alternativas recusadas encontram
se detalhadas no estudo denominado Reforma Judiei 
ária, apresentado em 1965 ao Ministro da Justiça, 
à época o Dr. MILTON CAMPOS (11). A solução encon 
trada, que se reputava definitiva para por termo 
aos abusos do RE, desaguava, exatamente, na intro 
dução daquele requisito novo, ou seja, que o STF, 
para conhecer do recurso, somente o fizesse qua~ 

do a questão federal nele envolvida fosse de alta 
relevância. Essa relevância seria apreciada sobr~ 
tudo do ponto de vista público, nela incluindo-se 
as argüições de inconstitucionalidade. 

Naqueles dias, como atualmente, a Co 
missao Coordenadora do Estudo já mencionava qu; 
a mais sentida deficiência do STF resultava do a 
cúmulo de serviço. O problema não seria, porém, 
apenas do nosso Pais, porque a Suprema Corte am~ 
ricana ja o enfrentara e resolvera através do Ju 
dieiary Aet, de 1925. Devia-se seguir, pois, o mo 
delo da Corte alienigena, onde vigorava o princI 
pio da relevância e onde, por isso mesmo, mais de 
80% dos casos ficavam encerrados nessa verifica 
~ 

çao preliminar. 

(10) PAULO ROBERTO DE GOUVÊA MEDINA - ob. cit., p. 111. 

(11) Reforma Judiciária, STF, DIN, 1965. 
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Assim acreditavam os ilustres minis 
tros, à frente VICTOR NUNES LEAL, e também os que 
os ·sucederam e passaram do pensamento à ação. 

Desde o ano de 1975, o STF admitiu 
a relevância da questão federal como ~v.a aos 
vetos regimentais à admissibilidade do RE (RISTF / 
80, art. 325, cap~t, I a IX), assim perdurando 
até o evento da Emenda Regimental nº 2, de 04 de 
dezembro de 1985. 

A relevância elidiria, na prática , 
as restrições imputadas ao cabimento do RE, ex 
cluidos os casos tipicos de ofensa à CF e de ma 
nifesta divergência com a Súmula do STF. A rele 
vância poderia servir de salvo-conduto aos liti 
gantes, não apenas quanto aos vetos regimentais, 
mas fora deles, nas causas em que aflorasse uma 
questão federal. 

No discurso de posse do Ministro MO 
REIRA ALVES na presidência do STF, em fevereiro 
de 1985, foi preconizada a generalização do cri 
tério da relevância a todas as causas, objeto de 
RE fundado no art. 119, 111, a e d, da CF (12). 
Os motivos aparentes seriam .os mesmos e o RE um 
deles, mas o que se pretendia fazer, e foi feito, 
era corrigir as falhas da emenda regimental ant~ 
rior, transformando-se a relevância, de ressalva 
dos vetos regimentais na interposição do RE, em 
pré-requisito (13) desse recurso em todos os de 

(12) MOREIRA ALVES - Discurso de Posse na presidência do 
STF, DJ 7.3.86, p. 2467. 

(13) BOHDANNA WITCZ'fMYS2YN - Da argüição de relevância no 
apelo magno. Jurisprudência Brasileira, v. 97, 1985, 
p. 24; EVANDRO LINS E SILVA - O recurso extraordiná 
rio e a relevância da questão federal. RF nº 255, p. 
43. 
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mais feitos, além daqueles atualmente 
no art. 325, caput, e incisos de I a X, 
redação da Emenda n Q 2/85. 

previstos 
do RISTF, 

A essa altura, a relevância despo~ 
tava assemelhada, em poder e glória. ao símile 
norte-americano do certiorari, pois no dizer de 
MOREIRA ALVES não teria o RE por finalidade prin 
cipal a correção de erros de direito, mas sim a 
viabilização dos Estados federativos, preserv~ 
do-se o direito nacional contra atentados graves 
por sua repercussão jurídica, moral, social. po 
lítica ou econômica. 

Essa orientação já fora anteriormen 
te debatida por ele em conferência proferida no 
Instituto dos Advogados Brasileiros (14), quando 
sustentou, a seu ver, que a melhor solução para 
a chamada "crise do Supremo Tribunal Federal",se 
ria a argüição de relevância, imediata e sem os 
inconvenientes das anteriores, compatibilizando
se perfeitamente com a mi$são constitucional da 
Corte. 

como Tribunal da Federação e 
não como Corte de Cassação ou como 
Tribunal de terceira instância. 
Tem ela (a relevância), aliás, 

relevo." 

(14) MOREIRA ALVES - A missão constitucional do STF e a 
argüição de relevância da questão federal. Revista 
do I.A.B., Ano XVI, 1982, ns. 58 e 59, pp. 41-63. 
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o congestionamento dos feitos nas S~ 
premas Cortes, aqui como nos Estados Unidos e em 
outros paises, j~ est~ levando ~ auto-reduç~o de 
competências e ao alargamento do âmbito da juri~ 
diç~~ discricion~ria. 

Na Suprema Corte norte-americana 
por exemplo, ampliou-se o campo do certi~rari, 

que se tornou, pelo Judiciary Act, de 1925, o Ú 
nico meio de acesso ~ Corte das decisões do Jui 
zo do Distrito de Columbia e dos demais Tribunais 
de Apelaç~o de Circuito. 

O ceTti~rari, espécie de remédio prQ 
cessual discricion~rio do c~~~n 1aw, serve como 
instrumento avocatório e como modalidade recur 
sal, drasticamente restrito em seu uso e imprevi 
sivel quanto ao conhecimento, devido ~ falta d; 
critérios uniformes de julgamento (15). 

No Brasil, com a Emenda n Q 2, de 
, 

4.12.1985, o STF emprestou foros de cidade as an 
tigas cogitações e corrigiu, duplamente, o seu 
Regimento Interno, a saber: 

a) Colocou na ordem direta o coman 
do do art. 119, par~grafo lQ, da CF, que a norma 
regimental anterior invertera; e elencou no art. 

~ 

325, incisos I a X, os cas~s e as causas que sao 
atualmente objeto de julgamento em RE. 

( 15) FOWlER V. HARPER and GEORGE C. PRATT - What The S. C . 
did not do during the 1951 Term (Univ. of Pennsylv~ 

nia Law Review, v. 101, pp. 439-479; ROBERT L. STERN 
- Denial of Certiorari despite a conflict (Harvard 
Law Review, v. 66, pp. 465-472) - ~ LEOA BOECHAT 
RODRIGUES - A Corte Suprema dos EEUU - Sua jurisdl 
ç~o e o atual RI. RF 159, p. 22. 
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Antes da Emenda nº 2/85, o RI/80 si 
tuava, nos incisos e alíneas do seu art. 325, os 
processos excluídos da incidência do RE. E, no ca 
put, as ressalvas às exclusões, isto é, só cabia 
o RE quando houvesse ofensa à CF, manifesta diver 
gência com a Súmula dp STF, ou relevância da ques 
tão federal. 

De sua vez, as exclusões continham 
exceções em si mesmas, a exemplo dos procedimen 
tos especiais de jurisdição contenciosa, que as 
sim mesmo não eram todos (-art. 325, V, c). 

A linguagem dos textos também pecava 
por imprecisão em alguns casos, dando lugar a in 
terpretações variadas, a exemplo das questões de 
direito processual civil (art. 325, VII). 

O RI 80 cortara, também, a letra a, 
art. 119, 111, da CF - quando à negativa de vigên 
cia de tratado ou lei federal - muito embora tais 
recursos, com este fundamento, pudessem vir a ser 
apreciados por força da argüição de relevância. 

O mesmo aconteceu com a alínea d, 
do permissivo constitucional, relativamente ao 
dissídio jurisprudencial, uma vez que este já não 
seria suficiente para a admissão do recurso, caso 
houvesse veto regimental. Necessário seria que a 
divergência fosse para com súmula do STF. A ER'nº 
2/85 (art. 325, 11) manteve esta exigência. 

Em certos casos, o Tribunal Federal 
de Recursos tem admitido alguns recursos, embora 
não havendo dissídio com súmula, mas apenas com 
acórdãos do próprio TFR ou do STF, por entender 
ser recomendável o pronunciamento da Suprema Cor 
te, por tratar-se de matérias que envolvem alta 
indagação jurídica. 

Tal ocorreu, dentre outros, nos des 
pachos proferidos nas AMS 104.946 e AMS 104.457 , 
relativos, respectivamente, à discussão acerca 
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do monopólio estatal na entrega de correspondê~ 
cia, e ao problema dos reajustes das prestações 
referentes à aquisição de casa própria pelo Sis 
tema Financeiro da Habitação. 

b) Elevou a relevância da questão 
federal, de mera ressalva aos vetos regimentais, 
à condição de pré-requisito autônomo de cabimen 
to do RE, em todos os feitos (art. 325, XI). 

se 
Assim é que, antes de se verificar 

o RE preenche as condições exigidas no art. 
119, 111, a e d, da CF, examina-se se é ou 
relevante a questão federal embutida, ainda 

~ 

nao 
que 

tenha havido, realmente, negativa de vigência de 
lei federal (fora da razoabilidade de que trata 
a Súmula 400), ou que ocorra dissidio jurispr~ 
dencial, nestes casos obedecidos o disposto no 
art. 322, caput, do RI, e a minuciosa jurispr~ 

dência da Corte (16). 
Examinadas essas principais altera 

ções, poder-se-ia até pensar que estariam aber 
tas as comportas de cabimento do RE, em tese ou 
não, conforme comentou JOSÉ ADRIANO MARREY NETO 
(17) . 

Em matéria civil, por simples con 
traposição à esfera penal - disse ele - a Emend~ 
nº 2/85 eliminou a restrição às causas de natur~ 
za acidentária e trabalhista, entre outras, ou 
ainda as matérias que o CPC submete ao rito suma 

-' 
rissimo e as questões tipicamente processuais. ~ 
lém disso foi abolida, em boa hora, a restrição, 
até então sempre presente, imposta ao cabimento 

(16) RE 98.966-1-RJ, DJ de 10.12.82; RE 99.249-9-BA, DJ 
de 15.6.84. 

(17) MARREY NETO - Recurso Extraordinário. Argüição de ~ 
levância da questão federal. RT nº 604, 1986, p. 22. 
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do RE pelo valor da causa. 
Vale dizer, por~m, ser infundada es 

sa conclusão, de que se terá adotado uma posição 
liberalizante, permitindo-se um mais amplo acesso , 
dos litigantes ao STF pela via do RE, pois e sabi 
do, que al~m do elenco permissivo do art. 325, in 
cisos I a X, do RI/85, o seu cabimento, em todos 
os demais feitos, dependerá do reconhecimento da 
relevância da questão federal pelo STF, que o fará: 

- jp>r:ivai!;;:ivamme:nte - "Ao Supremo Trib~ 
nal Federal, em sessão do Conselho, compete priva 
tivamente o exame da argüição de relevância da que~ 
tão federal" (art. 327, cajp1l1!i!;;); 

- jp>rev:iammeni!;;e - "O exame da argüição 
de relevância precederá sempre o Julgamento do re 
curso extraordinário ou do agravo" (art. 328, § 
52) ; 

- d:iscr:ic:ionar:iammeni!;;e - "Entende-se 
relevante a questão federal, que pelos reflexos na 
ordem juridica, e considerados os aspectos morais, 
econômicos, politicos ou sociais da causa, 
a apreciação do recurso extraordinário pelo 
nal" (art. 327, § 1 2 ). 

, 
A jp>r:ivai!;;:iv:idade e o primeiro 

mento oe controle da argüição de relevância 
Corte, de cujo exame não abre mão para os 
nais de origem (RI/85, art. 327, cajp1l1!i!;;). 

exigir 
Tribu 

instru 
pela 

tribu 

Essa privatividade poderia parecer 
contrária à Lei 3396/58, art. 3 2 , § 3 2 , que esten 
de o juizo de admissibilidade aos presidentes dos 
tribunais locais e federais, tanto mais por faltar 
ao STF o poder de legislar, regimentalmente, em 
contrariedade a principio consagrado pelo legisla 
dor federal e que informa o sistema processual vi 
gente (18). 

(18) CALMON DE PASSOS - oba cit., p. 20, item 7. 
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De fato, as regras juridicas sobre 
a administração da via judiciária, a exemplo da 
Lei 3396/58, não podem sofrer acertamentos res 
tritivos (19), oriundos de normas regimentais,me~ 
mo as do STF, que exorbitariam encerrando precel 
tos para outros tribunais, fora da Corte (20). A 
Suprema Corte Norte-Americana recebeu essa c0mp~ 
tência, f~ll pover, posteriormente à 17ª Secção 
da Lei Judiciária de 1789, esclarecendo MUNRO que 
"at various times in the past, Congress has also 
empowered the Supreme Court to make rules of cl 
vil procedure for 1tlhte lover fed.eral co~r1ts" (21). 

Segundo a nossa Constituição, com 
pete ao STF, em seu RI, apenas estabelecer o pr~ 
cesso e julgamento dos feitos de sua competência 
e regular os casos de cabimento do RE (CF, art. 
119, §§ lQ e 3 Q), sendo essa a sua função legif~ 
rante propriamente dita, sobre a qual o Congre~ 

so está excluido de legislar. 
Impõe-se seja ressalvado, porém, 

que o RISTF, de 1980, bem como agora a Emenda n Q 

2/85, não excluem inteiramente a competência do 
juizo de origem na admissibilidada da argüição 
de relevância, embora apenas a admitam nos limi 
tes da regularidade ou não do seu processamento, 
como, por exemplo: 

( 19) PONTES DE MIRANDA - Tratado das Ações, I, p. 246. 
(20) PEDRO LESSA - Do Poder Judiciário, p. 84 - apud RO 

BERTO ROSAS - Direito Processual Constitucional(pri~ 
cípios constitucionais do processo civil). RT, 1983, 
p. 42; MUNRO - The Govemment of The United States, 
5ª ed., p. 560; BALDWIN - The American Judiciary, p. 
142; WILLOUGHBY - Principles of the Constitutional 
Law, 2ª ed., p. 553. 

(21) ROBERTO ROSAS - Processos da Competência do STF. RT, 
1971; CASTRO NUNES - Teoria e Prática do Poder Judi 
ciário, capo 11, nQ 7. 
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- quando o RE é intempestivo ( Ag 
91.004-2-RS, DJ 10.2.83); 

- quando não é observado o disposto 
no art. 328, caput, do RI, isto é, se o argüente 
não pede a formação do instrumento, nem indica as 
peças a trasladar (Ag 88.061-5-SP, DJ 24.4.82); 

- quando manifestado por telex sem 
autenticação (22). 

Outra evidência desta assertiva está 
no cabimento de agravo de decisão indeferitória da 
argüiçao de relevância por formalmente mal posta, 
conforme previsto no art. 327, § 2 2 , do RISTF, cu 
jo texto novo repete a linguagem do art. 315, par~ 
grafo único, verbis: 

"Art. 315, parágrafo único. 
Quando interposto contra despacho 
que houver indeferido o processamen 
t() de argüição de relevância, o agra 
vo de instrumento prescindirá de r; 
lator e será julgado em Conselho,o~ 
servando-se, no que couber, o dis 
posto no art. 328, incisos VII e X~ 

(23) 
- , -Nesse sentido sao, a mao de semear, 

as decisões da Corte, posição que não se alterou 
após a Emenda n 2 2/85, a exemplo dos despachos dos 

(22) A autenticação do telex é exigência do STF, na utiliza 
ção de remédios processuais oriundos de outras loCalid~ 
des fora de sua sede, exigência que consideramos apll 
c ar-se , igualmente, à interposição do recurso extraordi 
nário e à argüição de relevância da questão federal. A"i 
sim foi decidido, em acórdão proferido no AgRg 109.065, 
DJ 9.5.86). 

(23) THEOTÔNIO NEGRÃO - CPC e legislação processual em vigor. 
16ª ed. atualizada até 31.1.86, p. 784, art. 327:2. 
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relatores nos agravos de instrumentos nºs 88.061 -
5-SP e 112.340-1-RS (24). 

Acrescente-se que o STF, depois da E 
menda nº 2/85, houve por bem baixar Comunicação (25)" 
fixando os critérios de apreciação e processamento 
da argüição de relevância, previstos naquela 
da, dada a diversidade de procedimentos dos 
nais de origem. 

emen 
tribu 

O prévi~ exame da argüição de rele 
"-

vancia, pelo STF, em Conselho (110 exame da argul 
ção de relevância precederá sempre o julgamento d; 
recurso extraordinário ou do agravo" - art. 328, § 
5º,VI), é o segundo instrumento de eficaz contro 
le recursal, pois a relevância atua como prejudic! 
alo 

, ~ 

5. ~ CDnselh~, ~rga~ judicante 

A eficácia desse controle prévio re 
pousaria, também, no critério discrici~nári~ do ~ 
xame da relevância, a começar pela sua realização 
em Conselho, que não é órgão do Tribunal (RI, art. 
3º), mas modalidade de sessão (RI, arts. 151/153), 
que se convoca para o examp das argüições, forma de 
julgament~ escolhida pelo STF e que se reveste das 
seguintes peculiaridades: 

- reserva dos debates e da votação; 
- dispensa de motivação; 
- ausência de pedidos de vista; 
- publicidade da ata da sessão, com 

a relação das argüições acolhidas e das rejeitadas 
e menção, no primeiro caso, das questões federais 
havidas como relevantes; 

- irrecorribilidade das decisões. 

As convocações de Conselho, que, por 

( 24) DJ, 27.5 . 1982, p. 5040 e DJ 30.5.1986, p. 926l. 
(25) Comunicação - STF, DJ 30.5.1986. 
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sua indole e finalidade, deveriam ser episódicas , 
tornaram-se us~ais, emprestando ao Conselho a qua 
lidade de órgão j~dicante, estranho à estrutura do 
STF e ativado fora das especificações do seu RI 
(art. 151, 1/11), para a prática de ato de prest~ 
ção jurisdicional, embora assim não considerado por 
seus Ministros e pelo pleno (26) (27), a partir do 
argumento de que o julgamento, em tese, da relevân 
cia da questão federal é, antes, ato politico d~ 
que propriamente ato de prestação jurisdicional. 

Contudo, a noção de ato de prestação 
jurisdicional deixa-nos entrevê-lo no exame prévio 
da argüição de relevância, pelo STF em Conselho,co 
mo verdadeira decisão. 

O res~1tado do exame da argüição de 
relevância - como decisão de natureza cautelar ou 
incidental - é ato de prestação jurisdicional (CP~ 
art. 162, § 2º), ainda que,mesmo conhecida,não au 
torize o julgamento do RE. 

A re1evância acolhida em Conselho 
, 
e 

irrecorri vel e de efeitos imutáveis. A decisão é de 
natureza dec1aratória para a Corte. A sua finalida 
de é obter uma declaração oficial de certeza, que 
só as decisões judiciais podem fornecer e que se 

(26) MOREIRA ALVES - Revista do I.A.B., nºs 58 e 59, pp. 47 
e 49: "O julgamento em tese da relevância. ou não, da 
questão federal, é ,antes, ato politico do que propri~ 
mente ato de prestação jurisdicional, e isso porque não 
se decide o caso concreto, mas apenas se verifica a e 
xistêncià, ou não, de um ilJ.teresse que não é o do recor 
rente, mas que é superior a ele, pois é o interesse f; 
deral de se possibilitar ao Tribunal Superior do Pais 
a manifestação sobre a questão jurídica que é objeto d~ 
quele caso concreto, mas que transcede dele, pela impor 
tância jurídica, social, econômica, ou politica da ques 
tão mesma em julgamento, abstrai dos os interesses con 
eretos das partes litigantes." 

(27) Reclamação nº 147/SP, Pleno, RTJ 109/459 
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reforçam pela eficácia da coisa julgada, outra qua 
lidade do que é judicial (28); ou ~riam um estado 
juridico novo (29). 

Por certa coincidência, a decisão de 
claratória ("declaratory judgement") encontrou re 
lutância em aceitação pela Suprema Corte american~ 
que sustentava não se inserir na função jurisdici~ 
nal e representar uma "nonjudicial function". 

Essa relutância repousava na idéiade 
que aos tribunais, aos quais está confiado o "jud1:., 
cial power", não cabia o encargo de resolver que~ 
tões acadêmicas ("moot cases") ou emitir "advisory 
opinions" (30). 

~ , 
A declaratoriedade judicial nao e e 

xatamente o que se pensava na Suprema Corte ameri 
cana, porque tem carga decisória e constitui pr~ 
ceito apoiado na coisa julgada. , 

Pode acontecer que o seu uso impr~ 

prio leve o julgador a desprezá-la, mas pelo que a 
presenta, em hipótese, e não pelo que é no nosso u 
niverso juridico. 

Já tive oportunidade de decidir so 
bre essa matéria, assim: 

"Se a eficácia de pretensão 
p~~s~~it~ encontra-se peremptoriamente 
encoberta, não adianta declarar a sua 

(28) FRANCESCO CARNELUTTI - Sistema di Diritto Processuale 
Civile, 1936, v. I, p. 271; JOÃO MONTEIRO - Processo Ci 
vil, p. 189; MELO FREIRE, GARSONNET; JOSÉ FREDERICO MAR 
QUES - Instituições, v. 111, 3ª ed., Forense, 1967, pp. 
390-392. 

( 29) EDUARDO J. COUTURE - Introdução ao Estudo do Processo 
Civil. Konfino, p. 83. 

(30) GIUSEPPE CHIOVENDA - Instituições de Direito Processu 
al Civil. Saraiva, v. I, Trad. 2ª ed. J. Guimarães Mene 
gale, 1965, p. 218. 
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existência somente por declarar, pois 
a ação declaratória corre a mesma sorte 
da relação de direito material. O tempo 
e o trabalho dos órgãos jurisdicionais 
não devem ser gastos quando a sua ativi 
dade não for necessária à proteção do 
direito." (31) 

Mas os preconizadores dos "declaratory 
judgmentsl! sempre sustentaram e com acerto que ,por 
eles,devem exatamente ser resolvidas efetivas con 
trovérsias,mediante decisões com eficácia vincula 
tiva para o futuro. 

CHIOVENDA, como se escrevesse para a 
hipótese, disse que nesses casos li o direito 
tem uma importância restrita ao seu sujeito 

-nao 
ativo 

ou ao seu sujeito passivo: a existência ou inexis 
tência de qualquer relação jurídica tem importân 
cia Jnlâ3l. soc:iiedade; com a ação declaratória assegu 
ra-se, exatamente, essa importância soc:iial. A jac 
~ância, que outrora ocasionava um processo avocató 
rio, hoje pode autorizar uma ação declaratória, sem 
pre que daquela determine uma incerteza juridica " 
(32). 

Também MARSHALL, presidente da Corte 
Suprema Americana, ouvindo-a sobre certa proposta 
de Washington, disse que, "por se considerarem me 
ramente como constituindo um tribunal regular para 
decidir controvérsias, perante ele trazidas sob 
uma forma preestabelecida em lei, acharam (os de 
mais juizes) fora de propósito penetrar no campo 
da politica, em declarando suas opiniões sobre ques 
tões não oriundas de casos judiciários submetidos 

(31) AC nº 80. 221/RJ, 2ª Turma/TFR, 10.12.85. 

( 32) GIUSEPPE CHIOVENDA - ob. ci t., p. 220. 
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ao seu veredicituml" (33). 
MARSHALL se reportava a um problema 

de consulta feita à Corte, mas a lição é válida 
quanto à obrigatoriedade de decidir, em tese ou 
não, sobre questões oriundas, ai sim!, de casos j~ 
diciários. 

Acrescente-se, a titulo de curiosid~ 
de, que a argüição de relevância, embora órfã de 
órgão julgador regimentalmente estruturado, enco~ 
tra-se prestigiada no capitulo do RISTF pertinente 
ao registro e classificação de feitos, ao lado do 
RE, naturalmente como pr~cess~ remeitid~ ou irncidern 
ite, em classe própria (34). 

Depara-se o estudioso com um dos as 
pectos mais polêmicos da argüição de relevância da 
que~tão federal, quando ela se apresenta como ins 
trumento de controle, pelo STF, da interposição,c~ 
nhecimento e julgamento do RE, a partir, do momento 
em que o seu RISTF, constitucionalmente autorizado 
(art. 119, § 1º), o submete, isto é, o recurso, ao 
reconhecimento da relevância (RI, art. 325, XI). 

A matéria envolve ta~bém a precipua 
finalidade do RE, que MOREIRA ALVES (35) considera 
"o principal instrumento por meio do qual o STF 
exerce a sua missão constitucional de Corte da Fe 
deração" . 

E ALFREDO BUZAID (36) também: 

(33) HAINES -The American Doctrine of judicial Supremacy 
1911, pp. 174-176. 

(34) RISTF, arts. 54 e 55, VI. 
(35) MOREIRA ALVES - oba cit., p. 46. 
(36) ALFREDO BUZAID - Nova Conceituação do RE na Consti tui 

ção do Brasil. Rev. da Fac. de Direito, Universidade do 
Paraná, nº 11, 1968, p. 51. 
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"De todos os meios de impug 
nação das sentenças, nenhum tem maior 
importância politico- social do que o 
recurso extraordinário. (Ommissis)." 

Diz-se relevante a questão federal 
quando, sobre interessar à parte que alega, na ver 
dade atinge o interesse público. A finalidade da 
sua argüição não é decidir, hic et nunc, o RE no 
seu merecimento, mas verificar se a questão federal 
suscitada deve prevalecer. 

No seu julgamento comprova-se que a 
questão juridica, objeto da argüição, conquanto di 
ga respeito aos litigantes, atinge, na realidade,o 
interesse público. Quando o juiz decide acerca do 
jus 1itigatoris, pode ofender o direito subjetivo 
do individuo, que é sacrificado por um erro de di 
reito. Mas quando o juiz decide questão que, por 
sua relevância, repercute sobre a sociedade, o que 
entra em linha de conta é o que os romanos chama 
vam de jus constitutionis (D. 49.8.1, § 2º), gera~ 
do perigo mais grave à ordem juridica, porque o e~ 
ro de direito em que incide tem, na lição de CARNE 
LUTTI (37), nocividade especifica, sendo um erro 
contagioso. 

VICTOR NUNES LEAL (38), escrevendo, 
em 1965, sobre os Aspectos da Reforma Judiciária, 
bem analisou a redução dos encargos do STF, que se 
faria através da delimitação de sua competência, 

(37) CARNELUTTI - Sistema deI diritto processuale civile,II, 
p. 674, RTJ 109/462, Reclamação nº 147/SP. 

(38) VICTOR NUNES LEAL - Aspectos da reforma judiciária. Re 
vista de Informação Legislativa, set/1965, pp. 15-44 
"Nos Estados Unidos - disse ele - sempre malogram as 
tentativas de dar remédio à sobrecarga da Corte Suprema 
por critérios mecânicos". Citou o testemunho de FRANK 
FURTER. 
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com pressupostos rigidamente estabelecidos na CF 
(limitação da letra a, art. 101, 111, hoje 119, 
111; uso prévio da àção rescisória; 
tre matéria legal e constitucional). 

-separaçao en 

Mas decidiu-se pelas vantagens de 
um siste~a flexlvel, evitando-se os critérios ri 
gidos, que conduziriam a resultados contraprod~ 

centes. Citou as vantagens das Súmulas, já impla~ 
tadas, e propôs, primeiramente, a redução parcial 
da competência da Corte, conforme sugestão con~ 
tante do estudo oferecido ao Ministro da Justiça 
pelo STF. A sua opinião final, porém, era no sen 
tido de que se deixasse ao ponderado critério da 
Corte, mediante um requisito novo, a admissibili 
dade dos recursos extraordinários (39), que seria 
a verificação prévia da sua relev~ncia, ~ exemplo 
da Suprema Corte dos Estados Unidos. 

Nas palavras de STERN e GRESSMAN 
que adotou - "qualquer tipo de questão que chegue 
à Corte Suprema sofre um processo preliminar de 
triagem e somente sobrevive naqueles casos que a 
Corte considera suficientemente importantes ou 
significativos (i~portant or ~eritorious) para ju~ 
tificar uma nova revisão." 

Teve o saudoso Ministro o cuidado 
de abrandar as criticas, que se avolumavam em tor 
no do subjetivismo e imprecisão da relev~ncia, es 
clarecendo o critério básico do interesse públic~ 
fora do problema corriqueiro da aplicação da lei 
e consoante a repercussão das questões ou o seu 
reflexo além do exclusivo interesse das partes II 
tigantes. 

Pregava ele a formação de precede~ 

tes, onde as partes encontrariam numerosos exem 
plos para bem discernir o pressuposto da relev~~ 

(39) VICTOR NUNES cita STERN e GRESSMAN no livro 
Cburt Practice, 3ª ed., p. 16 (1962). 
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cia e, dentro de algum tempo, as incertezas esta 
riam reduzidas ao minimo. 

O critério da relevância da questão 
federal tornou-se realidade, principalmente após 
cri'ar foros constitucionais (Emenda Constitucional 
n 2 7/77), embora, nos estágios evolutivos, na maE 
cha para um futuro aperfeiçoamento, encontrasse 
oposição, como instituto importado da familia j~ 
ridica do common 1aw, afrontoso ao nosso sistema 
juridico de origens romano-germânicas, ainda ar 
raigado a fórmulas superadas ou mesmo platônicas~ 
E também porque implementado, segundo alguns, de 
forma não somente contrária aos principios, como 
também inflexivelmente i~posta. 

CALMON DE PASSOS (40), reconhecida 
autoridade no assunto, é um dos campeões dessa p~ 
leja incruenta, cuja palavra tem sido levada em 
conferências e trabalhos juridicos aos quatro can 
tos do Pais. 

res Sustenta serem inaceitáveis as 
trições impostas à admissibilidade do recurso cons 
ti tucional, porque sujei tas a exceções definiveis:
com o mais absoluto arbitrio, pelos ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em julgamentos secretos 
e desprovidos de motivação. 

7. Re1evância da questão federa1: 
constituciona1 

Ele admite, contudo, que a CF, em 
seu art. 119, § 1 2 , permitiu ao STF a definição 
das causas excluidas da incidência do recurso ex 
traordinário, considerada em sua natureza, esp; 
cie, ou valor, sem qualquer limitação expressa. 
Assim, a dose de arbitrio a que se refere, se bem 
que presente, sobreveio - dizemos nós - da Lei 

) 

(40) CAlMON DE PASSOS - oba cit., pp. 11-22. 

- 24 -



Maior. E foi encorpada, depois, com a relevância 
da questão federal, mas hunca usurpada pela Cort~ 

Se, conforme afirma o mestre da 
Bahia, a chamada crise do STF assim permaneceu po~ 
que as tentativas anteriores foram, todas elas,m~ 
ros paliativos e de validade duvidosa; e que o 
STF teria sido parci~onioso nas limitações que i~ 
pôs ao RE - sem dúvida por cerimônia de estrean 
te, conforme ressalta - flão acho razoável criti 
car-se a Corte justamente quando está lançando ~ 
deste instrumento constitucional. Nem que do mes 
mo abra mão, tão só porque, na opinião do comenta 
rista, o espirito de emulação das partes persi~ 
ta, sobrecarregando a Corte do mesmo modo que an 
teso 

Tampouco seria de desprezar-se a a 
plicação, pela Corte, das regras de experiência, 
quando, pelo trato diuturno com os recursos extr~ 
ordinários, constatou o grande número de vezes em 
que tais recursos desmereceram provimento. -Comungo apenas em parte das razoes 
do ilustrado mestre de todos nós e destaco, de 
suas observações, os dois seguintes tópicos: 

a) Existência de um procedimento es 
pecifico, criado pelo STF, para disciplinar a ar 
güição de relevância; 

b) Configuração arbitrária da rele 
vância, porque deixada ao sabor dos critérios sub 
jetivos das partes, ao formulá-la, e dos minis 
tros, ao aprec~á-Ia. 

8. Re 1evânc ia: configuração arbitrária 

Já tive oportunidade de criticar o 
procedimento especifico da argüição de relevân 
cia, criado no âmbito do RISTF. Fi-Io,entretanto, 
em tema técnico de organização e processamento,im 
pondo-se agora seja apreciado por outra ótica, a 
da argüição de relevância como processo remetido 
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ou mesmo como incidente processuaI (RISTF, arts. 
54 e 55, VI), vinculado, pois, a certas normas bá 
sicas indispensáveis a um indiscutivel ju1gamento 
co1egiado. 

A conveniência da Corte e também a 
pr:visão regimental (art. 124) autorizam a apreci 
açao secreta, em Conselho, da argüição de relevân 
cia, embora a publicida~e dos atos processuais se 
ja a regra. Mas a lei proc.essual também abre 
ções (CPC, arts. 44, I, 141, V, 155, 444, 
815). 

exce 
841, 

Contudo, o sigilo não deve ser abso 
luto (nem pode), porque os atos judiciais, na sua 
complexidade, envolvem outros direitos irrestri 
tos, como a consulta aos autos e o pedido de cer 
tidões, que embora limitados às partes e seus pa 
tronos, podem invadir a esfera, mesmo 
ria, dos Tribunais, pois são direitos 
subj~tivos e de caráter politico (CF, 
§§ 3º e 35; Lei 4215/63, art. 89). 

7" 

discriciona 
públicos 

art. 153, 

Assim, os advogados das partes po 
dem desvendar o sigilo das sessões, com pedidos 
de certidões que revelem o fundamento das deci 
sões, tanto mais porque a negativa seria abusiva 
e somente aceitável se justificada no interesse 
público de se manter o sigilo, mas comprovadamen 
te. 

Não se justifica, por mais alto que 
seja o grau de subjetividade do julgamento, a dis 
pensa de motivação dàs decisões da Corte nas ar 
güições de relevância (RI, art. 96), o que infir 
ma a garantia do litigante de saber porque foi re 
pelido (41). Se o modo e a forma dessa garantia 
forem deixados ao critério das partes ou à discri 

(41) BARBOSA MOREIRA - Comentários ao CPC, 2ª ed., p. 114 
- apud CAlMON DE PASSOS, oba cit., p. 18 
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ção dos juizes, a justiça marchará sem guia, co 
mo dizia JOÃO MENDES JÚNIOR (42), mesmo sob o mais 
prudente dos arbitrios. 

Faz-se preciso, pois, que tais pr~ 

blemas tenham solução na Corte, para evitarem-se 
as pressões, que já se prevêm, porquanto o ante 
projeto da Comissão de Estudos Constitucionais ~ 
borda o tema da relevância e sugere a publicação 
m~tivada da rejeição ou do acolhimento da argül 
çao. 

Por isso VICTOR NUNES LEAL (43) po~ 
derava, na ante-visão dessas dificuldades, que 
"nos precedentes que o Tribunal fosse formando, 
as partes encontrassem numerosos exemplos para bem 
discernir o pressuposto da relevância e,dentro de 
algum tempo, as incertezas estariam reduzidas ao 
minimo". 

Assim, um dos meios mais seguros p~ 
ra reduzir a imprecisão da relevância (porque is 
so preocupa também), poderia ser - diz ele - o re 
gistro periódico das questões juridicas que 

~ 

nao 
fossem relevantes, no entendimento do Tribunal, 
pois esse já é o método utilizado nas Súmulas da 
jurisprudência predominante. 

Do mesmo modo pensam DORESTE BAPTI~ 
TA (44), BARBOSA MOREIRA (45), PEDRO GORDILHO (46), 

(42) JOÃO MENDES JÚNIOR - O processo criminal brasileiro, 
v. I, 2ª ed., p. 8 - apud CALMON DE PASSOS, ob. cit., 
p. 19. 

(43) VICTOR NUNES LEAL - ob. cit., p. 39. 
(44) DORESTE BAPTISTA - Da Argüição de Relevância no RE,p. 

34 - apud CALMON DE PASSOS, ob. cit., p. 18. 
(45) BARBOSA MOREIRA - ob. ci t. - apuIIl CALMON DE PASSOS , 

ob. cit., p. 18. 
(46) PEDRO GORDILHO - A relevância da questão federal. pa 

lestra proferida no curso sobre "O processo no STF" , 
Associação dos Advogados de SP, 1985, p. 16. 
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JosÉ GUILHERME VILLELA (47). 

PEDRO GORDILHO é favorável ao requ~ 
sito da relevância da questão federal. Parece-nos 
- diz ele - a solução. natural para o problema. Mas 
sugere que seja apreciada em julgado motivado, 
!Isem os inconvenientes do procedimento atual, ob 
jeto de permanente e acentuada censura dos juri~ 

dicionados e dos advogados." 

GUILHERME VILLELA depõe que, à min 
gua de motivação no exame das argüições de rele 
vância, nem mesmo aqueles advogados de freqüência 
diária às sessões da Corte, tomam conhecimento da 
orientação que predominou nos trinta mil julgame~ 
tos realizados em dez anos de prática do sistema. 

Nos Estados Unidos também tem havi 
do reação à conduta da Corte, principalmente d~ 

pois do Act. FOWLER HARPER e GEORGE 
PRATT (48) escreveram o livro: "What the S.C. did 
not do during the 1951 Terrn"; ROBERT STERN, tam 
bém: "Denial of Certiorari despite 
(49). 

a conflict" 

~ 

Em 1951, talvez em conseqüencia da 
generalidade das criticas, a Suprema Corte ameri 

(47) JOSÉ GUIIRERME VILLELA - Recurso extraordinário. Re 
vista de Informação Legislativa, nº 89, 1986, pp. 235 
-252. 

( 48) FAWLER V. HARPER e GEORGE C. PRATT - apJd IEDA BOECHAT 
RODRIGUES, ob. cit .• p. 32. 

I 49) ROBERT L. STERN - apJd LEOA BOECHAT RODRIGUES, ob. 
cit., p. 33. 
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cana voltou atrás em uma denegação de certiorari. 
Cuidou-se do caso Sacher vs. United States, em que 
o juiz JACKSON, falando pela maioria da Corte,pr~ 
piciou, em decisão proferida em te~os vagos, o 
cancelamento do registro profissional de um advo 
gado. O Juizo do Distrito Meridional de New York 
cancelou permanentemente a inscrição de Sacher. A 
Corte suprema reexaminou o caso e decidiu que o 
cancelamento permanente não se justificava, ap~ 
nas contra os votos de BURTON e REED (50). 

A decisão foi justificada. 

9. O vezo da ortodoxia 1iberal 

Opõem-se ao sistema da relevância, 
entre outros, notadamente, CALMON DE PASSOS (51), 
SEABRA FAGUNDES (52) e ALCINO SALAZAR (53). Ape 
gam-se, ao que parece, à orientação de KELSEN (54)-; 
de que todo preceito juridico é a expressão de um 
interesse público e protege um interesse partic~ 
lar. Essa proteção já constitui, por si mesma, um 
interesse geral, público conseguintemente. 

(50) LEOA BOECHAT RODRIGUES - oba cit., p. 33. 
(51) CALMON DE PASSOS - oba cit., p. 13. 
(52) SEABRA FAGUNDES - A evolução do sistema de proteção j~ 

risdicional dos direitos no Brasil Republicano. RDP,nº 
23, 1973, pp. 103-111. 

(53) ALCINO SALAZAR - apud PAULO ROBERTO DE GOUVÊA MEDINA, 
oba cit., p. 112. 

(54) KELSEN - apud CALMON DE PASSOS, oba cit., p. 15. 
vis 

Di 
KELSEN, ao criticar como inservi vel o ponto de 

ta do ~ dentro da tradicional divisão do 
reito em público e privado, ensinou que todas as nor 
mas juridicas servem tanto ao interesse privado como 
ao público. 

Desde o momento, diz ele, em que uma norma juridica 
protege um interesse individual, essa pro1l::eção consti 
tui um interesse coletivo. Quando a ordem juridica <:X!! 
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Essa corrente do nosso pensamento ju 
ridico opõe-se à invocação de argumentos novos e ~ 
néditos na atual sistemática juridica, capazes de 
identificar a significação básica da relevância, a 
exemplo do interesse p~blico, que é utilizado como 
parâmetro de sua aferição. 

Tal arrimo não priva, entretanto, a 
relevância de sua extrema subjetividade e conseqüen 
te risco de elasticidade ou compressibilidade, ao 
sabor das opiniões e das pressões de individuos e 
de grupos. 

O interesse público, por isso mesmo, 
não pode ser entendido como interesse do Estado,do 

(54 - cont.) tém normas reguladoras do lIlnIÚrtbuD - normas juridi 
cas privadas - é manifesto que existe um interesse cole 
tivo na ~ia de tais normas. 

Isso não significa, porém, como pretende CALMON DE 
PASSOS, que a exata aplicação do direito objetivo ao ca 
so concreto seja interesse não dos sujeitos em confli 
to, meramente particular, ou exclusivamente privado,mas 
interesse, também, de ordem geral, interesse público. 

Acho que seria extrapolar do pensamento de KELSEN, o 
qual, a meu ver, pretende apenas situar o direito legi~ 
lado, a lei, como norma que ~ o resultado de um es 
tado de ~iência coleti-va, conforme observação de HU 
GO ALSINA (Tratado Teórico e Práctico de Derecho Civil 
y Comercial, 1941, tomo I, pág. 37), e que não foi edi 
tada em caráter persuasivo ou doutrinário, mas imposta 
imperativamente e não dispositivamente. 

Em resumo: toda norma juridica, em si mesma considera 
da, já é a exp~ de um interesse coletivo; mas é, 
também, a pro~ de algum interesse individual. 

Cabe, pois, ao Supremo Tribunal Federal dosar a abran 
gência dessa proteção, para dizer, por meio da relev~ 
cia da questão federal envolvida, se aquela deverá es 

indivi tender-se, ou não, além do interesse meramente 
dual. 

- 30 -



poder politico institucionalizado ou de qualquer 
dos seus órgãos. Nem pode ser visto do prisma de 
qualquer das funções do Governo, colocando-se como 
desmerecedor de apreço e valoração o interesse pr~ 
vado (55). 

Diante das posiçoes antagônicas, cum 
pre tomar lugar, embora cientificamente, pois é s~ 
bido que o critério da argüição de relevância da 
questão federal já lançou raizes no nosso processo 
judicial, para ficar, e atualmente opera até mesmo 
com maior simplicidade do que antes, sob o regime 
aperfeiçoado da Emenda Regimental nº 2/85. 

10. ~a se~te~ça c~ássica à argUiçã~ de re~evârn 
cia 

Não pode haver para o Judiciário, o 
Legislativo ou o Executivo, um único tipo i~ ete~ 
~~ (56). Citado em tema histórico, WOODROW WILSON 
disse que "the Constitution was not meant to hold 
the Government back to the time of horses an wagons" 
(57). Dai porque não admira que, no desempenho de 

(55) OSWALDG H. TAVARES examina a possibilidade de interve~ 
ção obrigatória do MP no RE, como ~ ~e.gfus, fora 
das hipóteses do art. 82, do CPC, dada a função polit~ 
ca desse recurso. O ~teresse pÚb~ioo decorreria tão 
só da natureza do próprio recurso, mas não apenas da 
natureza da lide ou qualidade da parte, que são confi 
gurações historicamente contingentes dos interesses in 
disponiveis que podem emergir da relação processual(Cf. 
Revista de Direito da Procuradoria-Geral de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, nº 19, v. 19/1984). 

(56) NELSON DE SOUSA SAMPAIO - O STF e a nova fisionomia do 
Judiciário. RDP, nº 75, 1985, p. 8. 

(57) SAUL PADOVER - The living U.S. Constitution. N.Y.,1953, 
p. 58 - ~ RE 70.009, RTJ 83/79. 
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sua missão moderna, o Judiciário possa praticar 
atos que vão, de acordo com o ensinamento de NEL 
SON DE SOUZA SAMPAIO (58), desde a sentença clás 
sica (sentença individual) até atos propriamente 
legislativos, no seguinte escalonamento: sentença 
clássica, precedente, sentença normativa, juris 
prudência vinculante, atos quase-legislativos e 
atos plenamente legislativos. 

A doutrina do liberalismo ortodoxo 
procura, porém, circunscrever ao tipo de sentença 
clássica todas as decisões judiciais, isto e,aque 
la decisão que não estende os seus efeitos além 
dos litigantes. A definição tradicional do Judiei 
ário, sob o ponto de vista da natureza dos seus a 
tos, caracteriza:se como o Poder encarregado de so 
lucionar os conflitos jurídicos entre as partes~ 
se bem que estas não sejam sempre particulares.Ho 
je ensina-se que os Poderes somente se definem sob 
o ponto de vista formal ou orgânico, pela estrutu 
ração e competência que lhes tenha dado determin~ 
da organização constitucional. 

OSTF recebeu delegação constitucio 
nal de competência para legislar no seu RI quanto 
aos casos de cabimento do RE e indicar as causas, 
conforme a sua natureza e espécie, em face das 
quais pode ser interposto o recurso. Foi-lhe dado 
também restringir a admissibilidade desse recurso 
discricionariamente, na apuração da relevância da 
questão federal (CF, art. 119, § lº). 

Essa é, aliás, a verdadeira delega 
ção de competência legislativa erga Oll!lIIJrlles recebi 
da pelo STF, pois no art. 119, § 3º, c, da CF,cu! 
da-se apenas de regras de interna corporis, de 

(58) NELSON DE SOUSA SAMPAIO - oba cit., p. 8. 
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processo e julgamento dos feitos de sua competê~ 
cia. Essa parte já integra a tradição do nosso di 
reito, tanto que PONTES DE MIRANDA (59), ao refe 
rir-se ao texto (art. 115, parágrafo único, c,CF-:-
1967), disse que "de modo nenhum sE; conferiu ao 
STF extinguir recursos", ou - diriamos nós - lim! 
tar-lhes o cabimento, se não fosse o art. 119,§1º. 

Quando o art. 119, § lº, autorizou 
o STF a disciplinar,1 no seu RI, a relevância, da 
questão federal, introduziu no nosso sistema juri 
dico um instituto novo, a nivel constitucional e 
semelhante ao writ ~f certi~rari do direito nor 
te-americano. Sendo assim, o STF não sugeriu uma 
solução artificial, ou que ele próprio houvesse! 
maginado. Inspirou-se na experiência da Suprema 
Corte dos Estados Unidos, conforme a reforma ali 
introduzida em 1925 (60). 

Anote-se, porém, que as decisões do 
STF não se constituem em precedentes vinculativos, 
obrigatórios como normas, para os Tribunais infe 
riores. Assim é, todavia, nos Estados Unidos, na 
Inglaterra e no Canadá, onde os juizes possuem um 
direi to de criação predominantemente judicial (61) . 
Esse traço vinculante de precedentes dos tribu 
nais superiores é conhecido como os stares declins 
et lt1I!)Jffi qpiem lIIIIlOMeJrle, condenados por KELSEN - repita
se - que defendia as decisões comG normas indivi 
duais apenas. 

A relevância da questão federal ne 

(59) PONTES DE MIRANDA - Comentários à Constituição de 
1967. RT, tomo IV, p. 178. 

(60) VICTOR NUNES LEAL - ob. cito , p. 37. 
(61) NELSON DE SOUSA SAMPAIO - oba cit., p. 11, item 7. 
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cessita, porém, de alguns retoques, que os doutos 
já sugeriram e a prática do seu exercicio conti 
nuará indicando. Mas não sofre, em si mesma, de 
inconstitucionalidade, nem é contrária aos princi 
pios. 

De fato, se as questões não forem 
consideradas relevantes no STF, nem por isso hav~ 
ria denegação de justiça, pois as causas respectl 
vas já teriam sido julgadas por outras Cortes, pr~ 
valecendo as decisões sem comprometimento da opl 
nião do STF, antes aumentando a responsabilidade 
e o prestigio dos outros tribunais (62). 

Isso porque não é o STF Corte de 
Justiça ordinária, Corte de Cassação ou Tribunal 
de terceira instância, bastando, para a tutela dos 
direitos subjetivos, a garantia do duplo grau de 
jurisdição, com os recursos (que já são muitos) a 
ele inerentes e com a possibilidade, para casos 
excepcionais, de utilização da ação rescis6ria 
(63). 

Em algumas justiças especiais o re 
exame das decisões de primeira instância se faz 
em dois graus de jurisdição, como se dá na Justi 
ça do Trabalho e na Justiça Eleitoral, restrin 
gindo-se o recurso para o STF aos casos de contr~ 
riedade à CF (CF, arts. 139 e 143). 

A Lei 6825/80, ao estabelecer nor 
mas para maior celeridade dos feitos no Tribunal 
Federal de Recursos e na Justiça Federal delª Ins 
tância, suprimiu o duplo grau de jurisdição nos 
casos de alçada que indica, não sofrendo, por is 
80, reprimenda do STF. 

A argüição de relevância surgiu, 
principalmente, para resolver o congestionamento 
da pauta do STF. Contudo, a Corte, para desincum 

(62) VICTOR NUNES LEAL - ob. cito p. 39. 
(63) MOREIRA ALVES - ob. ci t., pp. 45-46. 
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bir-se dessa tarefa, reúne-se em sessões periódl 
cas de Conselho, optando pela dispensa de motiva 
ção dos votos de seus ministros. 

A principal critica geralmente fei 
ta ao instituto é essa, contrária às decisões imo 
tivadas, que aumentam o seu grau de subjetivismo. 
GOUVÊA MEDINA (64) sugere, então, que se estenda 
aos presidentes dos tribunais de origem a apreci~ 
ção, fu11 opinion, das argüições de relevância, 
pois que aos mesmos já é facultado o seu exame fo~ 
mal. 

Subindo o recurso extraordinário ao 
STF, o trabalho de reapreciação poderia ser feito 
até mesmo nas Turmas, onde o quo~ praticamente 
é o mesmo minimo exigido em Conselho. 

Figurando a argüição de relevância 
como preliminar do RE, evitar-se-ia o desdobramen 
to imposto pelo sistema adotado. Ter-se-ia a agl 
lização dos trabalhos pelo aproveitamento, ou não, 
da fundamentação de origem. 

VICTOR NUNES LEAL também sugeriu a 
formação de precedentes, a exemplo do simile ali~ 
nigena, através de um eficiente sistema de reposi 
tórios, a que os norte-americanos chamam de Rest~ 
te~ents of the Law, nos quais alguns estudiosos 
preconizam a futura codificação oficial. 

Esses precedentes não seriam no~a 
tivos, nem vincu1ativos, mas apenas orientadores 
das argüições de relevância, à feição do nosso or 
denamento juridico. 

JOSÉ GUILHERME VILLELA, com a valia 
da sua longa experiência, disse que muitos recur 
sos extraordinários cabiveis foram sacrificados 
devido ao "exagerado tecnicismo ou mesmo do frivo 

(64) GOUVÊA MEDINA - ob. cit., p. 112. 

- 35 -



lo artificialismo de certas normas 
(65). 

regimentais" 

Refere os chamados "casos de exclu 
são de inadmissibilidade do recurso extraordiná 
rio", que se insinuavam nos diversos incisos do 
art. 325, do RI/SO. As duas negativas dessa curi~ 
sa expressão - dizia ele - significam urna afirma 
tiva, pelo que, na presença de um deles, a argü! 
ção de relevância que, à primeira vista, p.arec~ 
ria necessária, tornava-se dispensável, porque o 
reconhecimento da existência de um caso de exclu 
são de inadmissibilidade compete ao Juizo de ori 
gem, ou seja, à presidência do Tribunal local ou 
federal. Por isso mesmo, se o recurso, nesses ca 
sos, não fosse admitido, o vencido teria de agr~ 
var de instrumento e não da argüição de relevân 
cia, pois essa última tinha a ver com os casos de 
inadmissibilidade do recurso, mas não com os de 
exclusão de sua inadmissibilidade. 

O quadro verdadeiramente caricatu 
ral - segundo ele - em que se inseria esse jogo 
de palavras, evidenciava que a prática dos dez pr! 
meiros anos da argüição de relevância não poderia 
mesmo ser satisfatória, devido ao grande número 
de argüições desnecessárias, não destinadas à úni 
ca finalidade do incidente, que era a de arredar 
os vetos à admissibilidade do RE, pelas letras a , 
e d, art. 119, 111, da CF, quando tais vetos ja 
não estivessem afastados pela razoável alegação 
de ofensa à CF, pela divergência com a Súmula ou 
por não se achar o caso incluido em alguns dos in 
cisos do citado art. 325, RI/80. 

12. .IA rel.evânc:ia da questão federal. e a lER IDl ~ 
2/85 

(65) JOSÉ GUIlliERME VIIJ.ELA - ob. cit., p. 248, item 54. 
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A Emenda Regimental n Q 2/85 descom 
plicou a interposição do RE, porque agora o art. 
325, incisos I a X, do RISTF, elenca as hipóteses 
de cabimento, ~umerus clausus, englobando no incl 
so XI, para o cabimento do RE em tese, todos os 
demais casos, desde que reconhecida a relevância 
da questão federal. 

Al~m disso, a Emenda 2/85 introdu 
~ 

ziu, no art. 327, § lQ, do RISTF, a noçao de que 
a relevância da questão federal ~ aquela que, p~ 
los reflexos na ordem jurídica, e considerados os 
aspectos morais, econômicos, políticos ou sociais 
da causa, exigir a apreciação do recurso extraor 
dinário pelo Tribunal. 

Antes o RI nada dizia. 
E o STF, ao qual cabe acolher ou re 

jeitar as argüições, não havia externado qualquer 
orientação capaz de identificar o instituto. 

Sabíamos, por EVANDRO LINS, que a 
causa ~ relevante quando traz em si mesma um inte 
resse público ou encerra uma garantia fundamental 
do cidadão (66); ou, por VICTOR NUNES LEAL, que o 
conceito de relevância estaria relacionado com a 
importância das questões para o p~blico, em 
traste com a sua importância para as partes 
ressadas (67)." 

con 
inlte 

O resto eram indagações doutriná 
rias (68) (69). 

(66) EVANDRO LINS E SILVA - oba cit., p. 45. 
(67) VICTOR NUNES LEAL - oba cit., p. 38. 
(68) Cf. JESUS DE OLIVEIRA SOBRINHO - Do Recurso Extraordi 

nário. Conferencia proferida no encerramento do XII Se 
minário Regional de Advogados do Banco do Brasil, na 
OAB-MS, em 29.4.82, p. 115. 

(69) Cf., v.g., MOACYR AMARAL SANTOS - Primeiras Linhas do 
Direito Processual Civil, v. 3Q, p. 159; FREDERICO ~ 
QUES - apd A. SANTOS, ob. ci t.; DORESTE BAPTISTA - Da 
Argüição de Relevância no Recurso Extraordinário, p.38. 
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o art. 325, caput, do RISTF, indica 
as hipóteses constitucionais de cabimento do RE, 
nos seus pressupostos especificos, a saber: 

- que exista uma c~sa; 

- que essa causa tenha sido julgada 
em Úm.ica ou úJL tilllllla instância (grau 
de jurisdição), por um Tribunal; 

- que a decisão tenha abrangido q[ue~ 
tão :federal. 

Além dessas hipóteses, a jurispr~ 

dência, atraves de precedentes e de sumulas, acres 
centou outras, em sua maioria ainda validas, mes 
mo após a Emenda nº 2/85. 

O RISTF alterou, porém, a sistemátl 
ca tradicional e passou a dispor sobre o cabimen 
to do RE nos seguintes casos (art. 325, I a X): 

I) Ofensa à Constituição. 

A jurisprudência assente do STF exi 
ge, porem, a ofensa direta e frontal e nao por via 
reflexa. 

E exemplifica: "Se, para provar a 
contrariedade à Constituição, tem-se, antes, de 
demonstrar a o:fensa à JLei ordinária, é esta que 
conta para a admissibilidade do recurso extraordl 
nário, em face das restrições regimentais" (70). 

Outra limitação é o preq[uestio~~e~ 
to da matéria constitucional, isto é, supoe-se 
não apenas que, na petição de recurso, a parte ven 

(70) RTJ nºs 105/704, 94/462, 91/325, 103/1062, 105/1254 e 
112/256. 
Cf. THEOTÔNIO NEGRÃO - Técnica do RE no ci velo RT, v. 
602, pp. 9-21; CPC e legislação processual em vigor. 
16ª ed. atualizada até 31.1.86, p. 883. 
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cida mencione cânones constitucionais citados, mas 
que a matéria tenha sido ventilada e discutida no 
Tribunal de origem, onde ficaram vulnerados. 

Há certos detalhes do prequestion~ 
mento que precisam ser observados, como ocorre 
nos embargos declaratórios. O STF não admite o 
prequestionamento da matéria constitucional nesse 
recurso, a não ser quando houver omissão no acó~ 
dão recorrido, de tal sorte que tenha forças para 
alterar o conteúdo do julgado (71). 

Veja-se, também, a Súmula nº 513,o~ 
de se lê que a interposição do RE não é da deci 
são do Pleno que resolve o incidente de inconsti 
tucionalidade, mas a do órgão judicante do Tribu 
nal de origem, onde se completa o julgamento da 
causa. 

Sempre tive dúvidas sobre o acerto 
dessa Súmula nº 513, mas rendo-me ao concerto dos 
acórdãos que lhe serviram de precedentes, bem co 
mo à lição dos mestres que sustentam a irrecorri 
bilidade, salvo por embargos declaratórios, da d; 
cisão incidental e preliminar na declaração de in 
constitucionalidade prevista nos arts. 480/482, do 
CPC (72). 

BARBOSA MOREIRA acha equivocadas a 
doutrina e a jurisprudência que abonam o cabimen 
to direto do recurso extraordinário, nesses casos 
(JOSÉ FREDERICO MARQUES e WASHINGTON DE BARROS MON 
TElRO), porque a Súmula nº 513, do STF, fixou a te 

(71) ERE nº 96.802 (AgRg) , RTJ 109/299. A origem do preques 
tionamento é norte-americana (J"OO:iLci.my kit, 1789, Cf-:
COOLEY - A treatise of Constitutional 1 imitations, 6ª 
ed., 1890, pp. 18-19). 

(72) JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA - oba cit., p. 54. 
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se correta, compativel com o texto constitucional, 
que se refere a "causas decididas em única ou últi 
ma instância" (CF. art. 119, 111) (73). 

11) Divergência com a Súmula do ST~ 

A Súmula do STF, que surgiu como u 
ma das medidas limitativas opostas à admissibilida 
de do RE e balizadora do juizo idêntico na instân 
cia de origem, passou a servir como pressuposto en 
sejador desse recurso, situação inalterada após a 
Emenda nº 2/85. 

Se a decisão impugnada divergir da 
Súmula, a relevância está implicita na desobediên 
cia ao que a Corte definiu. 

Foi por isso que VICTOR NUNES LEAL 
disse que a Súmula do STF encerraria principio da 
re1evância às avessas, pois nela se distinguiriam 
as hipóteses mais freqüentes, em contraposição aos 
casos mais raros, da re1evância (74). 

Esclareça-se que a Súmula fixa a ju . -
risprudência dominante no STF, onde vigora o seu 
stare decisis, não tendo, porém, força vinculante 
erga omnes, por isso que seria inconstitucional. Go 
za, entretanto, dé um stare decisis de facto, dado 
o prestigiO do STF. embora o juiz brilhante possa 
divergir e chegar a provocar a sua revogação (75). 

111) Processos por crime a que seja 
cominada pena de reclusão. 

o veto do RI/80 (art. 325, I) -nao 
excepcionava essa hipótese de cabimento do RE, que 

(73) JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA - ob. ci t., p. 54. 
(74) VICTOR NUNES LEAL - Passado e futuro da Súmula do STF. 

AJURIS, nº 25; JOSÉ RA.IMUNOO GOMES DA CRUZ - Do agravo 
. de instrumento do indeferimento do RE (art. 544 do CPC). 

AJURIS, nº 35. 1985, p. 193. 
(75) NELSON DE SOUSA SAMPAIO - ob. cit •• p. 14. 
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mesmo fora das ressalvas do Call1)'u:t, autorizaria o r~ 
curso extraordinário. 

O principio é extensivo às revisoes 
criminais (IV) dos processos de que trata o inciso 
anterior. 

V) Acões relativas à nacionalidade 
e aos direitos politicos. 

VI) Mandados de segurança julgados 
originariamente por Tribunal Federal ou Estadual, 
em matéria de mérito. 

A Emenda nº 2/85 alterou e simplifi 
cou o complicado sistema regimental anter.ior, que 
partia da negativa de cabimento do mandado de segu 
rança que versasse matéria compreendida na quase 
totalidade dos incisos do art. 325 (RI/80). 

Na parte final do inciso 111, art. 
325, incluiu-se um acréscimo que dava a idéia do ca -bimento do MS em qualquer outro caso, quando nao 
fosse julgado o ~érito, ao contrário, portanto, da 
norma atual. 

Merece referência, pois, a oportuna 
observação de GUILHERME VILLELA, em trabalho já ci 
tado, de que o antigo regimento atuava através de 
uma enumeração complexa, para não dizer cabalisti 
ca, acabando por criar um campo minado entre a Na -çao e o Supremo (76). 

Como havia o critério da alçada 
que a emenda cortou - o STF viu-se forçado a deci 
dir casuisticamente para os casos de MS, especi~i 

cando que tal limitação não se lhe aplicava (77) ~ 
a menos que tivesse sido impetrado contra decisão 
judicial em causa de valor inferior ao estabeleci 

(76) JOSÉ GUILHERME VILLELA - ob. cit., p. 246, item 50. 

(77) RTJ 94/1192. 
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do no inciso VIII do art. 325. 
Assim, várias decisões especificas 

foram proferidas pela Corte sobre a mesma matéria, 
para tornar viável o seu RI de 1980, o que agora ~ 
cabou (78). 

A novidade trazida pela Emenda 2/85 
foi a supressão do reexame, através do RE, das ape 
1ações em mandados de segurança, julgadas nas Tur 
mas ou Câmaras. Eliminou-se um caso de cabimentodo 
RE, reminiscência de veto regimental. 

Por outro lado, como não cabem em 
bargos infringentes dos julgados nas apelações em 
mandados de segurança, os litigantes passarão a so 
correr-se da ação rescisória como verdadeiro suc~ 
dâneo recursal de menor flexibilidade, aumentando 

, 
o volume de processos originarios nos Tribunais. 

VII) Ações populares. 

As ações populares, cuja re1evância 
tem foros definidos, estão agora devidamente elen 
cadas, embora não fossem vetadas sob o regime ant~ 
rior. ° STF explicitou, em julgamento do 
Pleno, "que o óbice do inciso VIII, art. 308, do R~ 
gimento Interno, não se aplica à ação popular, uma 
vez que se trata de prerrogativa constitucional co~ 
cedida ao cidadão para a defesa, não de seu inte 
resse particular, mas do comum" (79). 

É de lamentar-se fique fora do item 
VII a ação civil pública de responsabilidade por d~ 
nos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a 
bens e direito de valor artistico, estético, histó 
rico e turistico, prevista na Lei 7347/85. 

(78) STF, 1ª Turma, RE 90.259/SP, em 3.4.1979; RTJ 88/166. 

(79) RTJ 89/240 e RF 265/203, apOO - THEOTÔNIO NEGRÃO, ob. 
cit., p. 780; RTJ 89/240, Pleno, 1.3.1978. 
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, 
o modelo e o mesmo e as suas finali 

dades sao de alta relevância. 
Qualquer pessoa poderá provocar a 

iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe 
informações sobre fatos que constituam objeto da ~ 
ção civil e indicando-lhe os elementos de convic 
ção (art. 6 Q ). 

Recentemente o Tribunal Federal de 
Recursos (80) apreciou em agravo regimental decisão 
do seu Presidente, suspensiva de medida liminar 
concedida por Juiz de Direito de Angra dos Reis,E~ 
tado do Rio de Janeiro, para evitar o religamento 
da central nuclear Angra I. 

Votei vencido, por achar que o so 
nho acabou depois dos acidentes de Three Mile Is 
lands e Chernóbil. E que o mais é pesadelo. 

VIII) Ações relativas ao 
de mandato eletivo federal, estadual e 
bem como às garantias da magistratura. 

, 
exercicio 

municipal, 

A inovação é importante, principal 
mente quanto às garantias da Magistratura, porque 
envolvem matéria constitucional prevista no art. 
113, incisos I, 11 e 111, da Lei Maior. 

A sua relevância repousa no interes 
se público, com reflexos nitidamente políticos, poi; 
concerne com o equilíbrio do sistema republicano e , , 
e apanagio dos jurisdicionados. 

A providência veio aclarar, na téc 
nica do RE, uma posição do STF que,o levou a dei 
xar sem o devido cobro graves atentados à indepe~ 
dência do Poder Judiciário. A Corte Suprema sim 
plesmente não conheceu de recursos extraordinário; 
em várias ações propostas por magistrados, que pr~ 
tendiam a viabilização do art. 113, 111, em face 

(80) AgRg SS 156. 
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da perda do poder aquisitivo de seus vencimentos, 
devido a leis fraudulentas e ilicitamente executa 
das (81). 

HENRY SIDWICK, citado por HAROLDO 
LASKI, escreveu no seu livro El Estad~~r.rno (82), 
que as garantias da magistratura inserem-se entre 
as prbprias garantias do povo e do Estado, eis que 
sempre que se trata de determinar a perfeição poli 
tica de qualquer povo no seio da civilização, e 
preciso apelar, preferentemente, como padrão indis 
cutivel de sua elevação, para o grau em que reve 
rencia a Justiça, através das normas legais, nas 
práticas quotidianas da administração judicial, se 
ja no que diz respeito aos litigios que surjam en 
tre os particulares, seja no que diz respeito as 
contendas que se originem entre estes particulares 
e o governo. 

A situa~ão aqui no Brasil era id~n 
tica à do celébre julgamento da Suprema Corte Nor 
te-Americana, no caso lUf.:S. v,s. '(:Hubert L. V::iLll, em 
1980. Por acbrdão unânime, sendo relator o Ch::iLef 
J"ust::iLce WARREN BURGER, foi declarada inconstituci~ 
nal decisão do Congresso que bloqueou a -correçao 
anual, de acordo com a ascensão do custo de vida, 
dos vencimentos dos Magistrados Federais e dos me~ 
bros da prbpria Corte. Eles apoiaram-se no prece! 
to constitucional proibitivo da redução dos venci 
mentos da Magistratur?-, os quais "shall not be di 
minished during their continuance in officie". 

Pareceria, a principio, haver supe~ 
fetação se examinarmos este inciso em cotejo com o 
de nº I, pois ambos tratam de matéria constitucio 
nal. 

(81) RE 94.011, RTJ 110/1218; RE 96.458. 
( 82) HENRY SIDWICK - El estado moderno. Tomo 11, pp. 312-

313. 
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Acredito, todavia, que se pretendeu 
apenas especificar, fora de qualquer dúvida, que a 
matéria do art. 113 e incisos, da Constituição Fe 
deral, subirá ao STF em qualquer caso. 

IX) Ações relativas ao estado das 
pessoas, em matéria de mérito. 

Essas ações, aqui expressamente con 
templadas, foram excluidas do anterior critério d~ 
alçada, hoje suprimido. 

Acho, porém, que deverá prevalecer 
a distinção da jurisprud~ncia do STF, no tocante 
ao ajuizamento isolado da ação de alimentos, isto 
é, quando não vier cumulada a pedido incigental de 
reconhecimento de paternidade (83). O mesmo deverá 
acontecer nas ações de alteração de cláusula de se 
paração consensual, se não versar a guarda dos fi 
lhos (84). 

X) Ações rescisórias, quando julg~ 
das procedentes em questão de direito material. 

A ação rescisória chegou a ser cogi 
tada, pelo seu uso prévio, como meio de limitação 
dos recursos extraordinários, que somente deveriam 
ser interpostos após o julgamento daquela ação. 

À sugestão opôs-se VICTOR NUNES ~ 
(85), mas agora, com a Emenda nº 2/85, a rescisó 
ria tornou-se meio propiciatório normal de acesso 
ao STF pela via do RE. 

O cabimento do RE é limitado, porém, 
à procedência da ação, o que é mais dificil, pois 
a sua admissibilidade é precária. Tampouco vale a 
penas a decisão a nivel do j~s rescindens. 

Como se viu, o art. 325, do RI/85, 

(83) RTJ 90/1070. 
(84) RE, 2ª Turma, DJU 28.3.1980, p. 1775. 
(85) VICTOR NUNES ~ - oba cit., p. 33. 
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escalonou os casos de cabimento estrito do RE, 
art. 326 limitou o seu juizo de admissibilidade 

e o , 
pr~ 

vio pelo presidente do tribunal de origem, pois qu~ 
to à argüição de relevância da questão federal, pe~ 
mi te apenas que se a faça processar se estiver for 
malmente bem posta. 

É assim que temos despachado, aqui 
no TFR, os recursos extraordinários, sem diferença 
do que faziamos sob a égide do RI/80, quanto à re 
1evânc:ia. 

THEOTÔNIO NEGRÃO (86) salientou, 
até, a erronia do despacho denegatório do RE sob o 
~undamento de que este dependerá do acolhimento da 
argüição da relevância, exatamente porque o presl 
dente do tribunal de origem não tem competência p~ 
ra adiantar juizo em área que lhe é estranha. (RISTF, 
art. 327, caput). 

No TFR, nem sob a égide do RI/80 
foi seguida essa orientação. 

O art. 3º, § 3º, da Lei 3396/58, di~ 
põe que "será sempre mmot:ivado o despacho pelo qual 
o Presidente do Tribunal ou o juiz admitir o recur 
so ou denegar a sua interposição". 

Vem dai que, em contraposição aos 
que restringem a competência do juizo de origem (AL 

-.:-
FREDO BUZAID, BARBOSA MOREIRA, SERGIO BERMUDES) a 
mera apreciação de requisitos formais, outros, c~ 
mo FREDERICO MARQUES, apontando para a praxe muito 
difundida do exame também dos fundamentos intrinse 
cos do RE, ressaltam, por exemplo, o exame da exis 
tência da questão federal, que obriga o juizo ; 
uma cognição que pode não parecer muito 
mas se justifica em face da natureza 
do RE. 

ortodoxa, 
excepcional 

No TFR assim temos procedido, prati 
camente em todos os casos em que há necessidade de 

(86) THEOTÔNIO NEGRÃO - ob. cit., p. 885, art. 326:1. 
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, 
exame dos proprios fundamentos do recurso, muitas 
vezes até mesmo orientando os despachos no sentido 
da relevância da matéria questionada. 

Vejamos alguns exemplos: 

a) Sobre a natureza juridica do em 
préstimo compuls6rio, instituido pelo Decreto-lei 
2047/83, a par da divergência doutrinária, não en 
controu na Corte conceituação harmônica. 

O razoável exame da argüição de o 
fensa à CF e o relevo das questões suscitadas, que 
foram objeto de prequestionamento, aconselhavam a 
admissão do RE (87). 

b) Sobre a aplicação da Lei 6825/80 
(alçada) pelo relator, em despacho sigular (LC nº 
35/79, art. 90, § 2º), aventou-se a violação do 
art. 122, rrr, da CF. 

A Presidência do Tribunal, muitas 
vezes suprindo argumentações pouco satisfát6rias 
dos respectivos ac6rdãos (embora a sua aferiçãoco~ 
besse ao STF), permitiu-se acrescentar que o art. 
122, rrr, da CF, apenas submete a apreciação do r~ 
curso ordinário ao TFR quando houver recurso. 

O STF tem admitido esses recursos 
extraordinários porque, além da fundamentação indi 
cada, valem-se os recorrentes do dissidio com a S~ 
mula 502 (88). 

~ 

c) Sobre o processo de execuçao em 
reclamação trabalhista, quando posterior à decret~ 
ção da quebra, decidiu-se que ocorreria no Juizo 
Falimentar, com penhora no rosto dos autos. E se a 
penhora fora feita antes da decretação da falênci~ 
os bens penhorados estariam sujeitos ao Juizo Tra 
balhista. 

(87) AC 95.620 - MG. 
(88) AC 100.253 - RN. 
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A questão federal suscitada não foi 
objeto de apreciação pelo acórdão e a decisão re 
corrida, alem de guardar harmonia com a jurispr~ 
dência do TFR, ajustava-se também à jurisprudência 
do STF. 

É caso de inadmissibilidade do RE. 

d) Estabilidade prevista no art. 
492, da CLT. Coexistência com o FGTS, se o empreg~ 
do a possuia quando instituido o novo regime inde 
nizatório. 

Alegada ofensa à CF (art. 165, XIII). 
Teve-se como razoável a argüição de 

ofensa à CF, uma vez que as asseverações dos acór 
dãos recorridos se chocavam com os padrões colacio 
nados. 

Admissibilidade do RE. 
Também a verificação de possivel o 

fensa à CF seria possiver no juizo de admissibili 
dade. 

Quanto ao exame privativo da argül 
ção de relevância da questão federal pelo STF, es 
tava previsto no art. 327, do RI/80, como agora tam 
bém na Emenda nº 2/85. 

A matéria pertine com o recurso no 
âmbito do STF, mas não se desvincula da origem, no 
juizo onde é manifestada a argüição, porque cabe à 
presidência do tribunal dizer se está, ou não, for 
malmente bem posta. 

Essa intervenção tem previsão 
art. 327, § 2 Q , da Emenda 2/85, verbis: 

li ••• do despacho que indeferir 
process~ent~ da argüição de 

no 

o 
rele 

vância cabe agravo de instrumento." 

Essa norma deve ser entendida con 
juntamente com o art. 315, parágrafo único, do tex 
to antigo. 
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THEOTÔNIO NEGRÃO (89) escreve que a 
Emenda nº 2/85 deixou de harmonizar o parágrafo ú 
nico do art. 315 com a nova redação dos arts. 325 

~ 

a 329. Neste caso pergunta ele se haveria ou nao re 
lator. E que a remissão feita aos incisos VII a X, 
do art. 328, não confere. 

Parece-me, realmente, que se deixou 
de fazer a necessária adequação desses textos, o 
que não interfere, porém, com o processamento da 
argüição de relevância, na área dos tribunais de o 
rigem. 

Vale ressaltar ainda que a Emenda 
nº 2/85, com o acréscimo de um parágrafo único ao 
art. 327, editou conceito orientador do que deva 
entender-se por "relevante questão federal". 

É ler-'-se: 

ilArt. 327, parágrafo único. En 
tende-se relevante a questão federal 
que, pelos reflexos morais, econôml 
cos, politicos ou sociais da causa, 
exigir a apreciação do recurso ex 
traordinário pelo Tribunal." 

É possivel que o novo texto sirva 
de orientação à análise da existência da pedra an 
gular da relevância, que é o interesse público. 

Assim pensa JOSÉ ADRIANO MARREY NE 
TO, tanto mais porque serão publicadas as argüiçoes 
de relevância acolhidas, identificada, em cada ca 
so, a questão federal reconhecida como relevante 
(90). 

THEOTÔNIO NEGRÃO, com o espirito de 

(89) THEOTÔNIO NEGRÃO - ob. cit., p. 875, art. 315:4. 
(90) MARREY NETO - ob. cit., p. 25. 
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pesquisa que lhe é próprio, relaciona, em face do 
art. 327, § lº, do RI/85, alguns casos de argüição 
de relevância acolhidos, mesmo antes da Emenda nº 
2/85, o que nos leva a crer na possibilidade de for 
marem-se os repositórios de que falava VICTOR ~S 
LEAL, à semelhança do restatement norte-americano. 

Interessa-nos, de perto, o exame de 
algumas inovações ocorridas na processualistica da 
argüição de relevância, nos termos do art. 328 e 
incisos do RI/85, que a eJevou à categoria de fun 
damento autônomo e suficiente do RE e permitiu fos 
se suscitada cumulativamente com outros 
vos (91). 

É o que veremos. 

permiss! 

1) Os recursos extraordinários, in 
terpostos nos casos dos incisos I a X, art. 325, do 
RI/85, não se atrelam à argüição simultânea da re 
levância da questão federal, devido à previsão de 
cabimento ex 1ege e a possibilidade do reexame do 
despacho negativo do Presidente do Tribunal de ori 
gem pelo STF em agravo de instrumento (art. 313, 
11) • 

Na verdade, de acordo com a redação 
do art. 325, do RISTF, pela Emenda nº 2/85, o RE 
somente caberá, como regra geral, se acolhida a re 
levância da questão federal, posto que as hipóte 
ses enumeradas nos itens I a X, do referido arti 
go, constituem exceções. , , 

Alguns acham, porem, que se e dado 
ao juizo de origem discernir sobre a fundamentação 
do RE, com força para vetá-lo, a falta da argüição 
se faria sentir. 

Leva-nos a esse entendimento a lei 
tura do art. 328, a partir do caput, a saber que a 
argüição de relevância: 

a) será feita na mesma petição deRE 

(91) MARREY NETO - ob. cit., p. 25. 
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(art. 328, caput); 

b) subirá nos autos originais, se o 
RE for admitido na origem (art. 328, § lº); 

c) subirá, reproduzida no agravo e 
num só instrumento, se o RE não for admi tido e ore 
corrente agravar; 

d) subirá, em inst~en~o prÓprio, 
quando o recurso não comportar exame de admissibi 
lidade na origem (art. 326) e também quando, inad 
mitido, o recorrente não agravar. 

Todavia, o RE que não comporta exa 
me de admissibilidade isolado, na origem, é o, pr~ 
visto no art. 325, XI, do RI, porque jungido a ar 
güição da relevância da questão federal. 

o inst-rumento da argüição de rele 
vância servirá de veiculo à subida dos recursos pre 
vistos no art. 325, XI; como também aos recurso; 
indexados no art. 325, I a X. 

2) THEOTÔNIO NEGRÃO, na 16ª edição 
de sua conhecida obra, atualizada até 31 de jane~ 
ro de 1986, na vacatio da Emenda nº 2/85, aprecia 
alguns aspectos técnicos da processualização da a~ 
güição de relevância, na parte que nos interessa 
como juizo originário de admissibilidade, aspectos 
aos quais ajuntamos outros resultados da nossa ex 

'" periencia diuturna. 
Senão, vejamos: 

a) A indicação de peças é indispe~ 
sável na argüição de relevância casada ao RE, para 
a formação do instrumento do agravo interposto da 
decisão denegatória, quando fundado o recurso nos 
incisos I a X, do art. 325. 

Se não houver agravo, a decisão no 
RE transitará em julgado. E, mesmo se acolhida a 
relevância, a preclusão evitará a subida do recur 

- 51 -



SOe Essa tem sido a orientação do STF (92). 

b) A formação do instrumento nos ca 
sos do art. 325, XI, é sempre necessária, pois a 
argüição de relevância subirá ao STF em instrumen 
to próprio, dispensando-se o agravo (art. 328, § 
3º), sem risco de preclusão, pois a relevância fa , 
ra as suas vezes. 

c) O recorrente poderá valer-se do 
inciso XI, juntamente com qualquer dos fundamentos 
dos incisos I a X, todos do art. 325. 

É sabido, porém, que o STF já deci 
diu ser incabível, V.g., a interposição do RE fun 
dado, simultâneamente, na re1evância e na ofensa à 
CF, que de si já é matéria relevante. 

d) A interposição do RE pode ser com 
base em um dos requisitos do art. 119, 111, letras 
a e d, da CF, e que nãQ estejam elencados no art. 
325, do RI, exigindo-se, no caso, mais a 
cia da questão federal (art. 325, XI). 

relevân 

Assim, examina-se primeiramente a 
argüiçao de relevância da questão federal, que, se 
acolhida, poderá propiciar o exame da existênciaou 
não de negativa de vigência da lei federal ou se e 
xiste dissídio jurisprudencial. 

e) A intempestividade do RE afeta a 
argüição de relevância, estando correto, por conse 
guinte, o despacho que deixa de mandar processá-I;. 

Assim já decidiu o STF no Ag 91.004 , 
DJ 10.2.83. 

f) O art. 325 revela a existência 
de três tipos de RE e que cada qual segue um pr~ 
cessamento diferente: 

(92) RE 100.478, RTJ 110/357; RE 111.193, de 2.10.1986. 
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I) O que independe do acolhimento 
da argulção de relevância para ser apreciado (art. 
325, I a X). 

, 
Essa especie de RE, exatamente por 

enquadrar-se em qualquer dos incisos, de I a X, do 
art. 325, excepcionalmente independe do acolhimen 
to prévio, pelo STF, da argüição de relevância. 

Com ele também as hipóteses previ~ 
tas no art. 119, letras b e c, da CF. 

Sobre a maioria dos casos, porém, 
mesmo antes da Emenda n Q 2/85, o STF já exercia co~ 
trole pretoriano casuistico, através das Súmulas 
e dos precedentes não sumulados, a exemplo do pr~ 
questionamento (Súmula n Q 282), que não deve ser 
implicito, mesmo quando decorra de omissão do acór 
dão, tanto que a sua revelação é exigida atravé; 
da Súmula 356. 

Assim também ocorre com as Súmulas 
nQs 292 e 528, sobre o duplo fundamento do recurso 
e o seu conhecimento integral. A Súmula 
v.g., embora antiga de 1967, já continha 
da orientação atual sobre a relevância da 

n Q 513, 
o germe 
questão 

federal e sua apreciação, em tese, pelo STF, mesmo 
se cogitando de matéria constitucional. 

Essa orientação jurisprudencial do 
STF vincula o juizo de origem na admissibilidade 
do RE, verificando-se que, mesmo após a Emenda n Q 

2/85, o roteiro continua praticamente inalterado. 

11) O que depende do acolhimento da 
argüição de relevância (art. 325, XI). 

111) O que contém questões que, umas 
independem (art. 321, I a X) e outras dependem(art. 
325, XI) do acolhimento da argüição de relevância. 

O processamento desses recursos na 
origem obedece ao disposto no art. 328 e seus par~ 
grafos, que cuidam, igualmente, da argüição de re 
levância da questão federal. 
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Sobre a aplicabilidade e vigência 
da Emenda nº 2/85, é também valiosa a colaboração 
de JOSÉ ADRIANO MARREY NETO, dada ~ conhecer em j~ 
neiro do corrente ano. 

A mesma orientação já vinha sendo ~ 
dotada no TFR, a par da Comunicação-STF, publicada 
no Diário da Justiça de 30.5.1986, e editada, se 
gundo a sua em.enta, dada a "diversidade de procedl 
mentos dos Tribunais de origem no processamento da 
Argüição de Relevância" (93), matéria bastante ino 
vada em relação ao antigo sistema. 

15. A m n~ 2/85 e Sll.la apl.icação no tem.po 

O art. 2º e parágrafo único, da E 
menda 2/85, são as suas normas de direito transitó 
rio, assim redigidas: 

"Art. 2º. Esta Emenda Regime!2 
tal entrará em vigor a lº de feve 
reiro de 1986. 

Parágrafo único. Às decisões pro 
feridas até 31 de rlezembro de 1985 
continuarão aplicáveis os arts. 325 
a 329, do Regimento Interno, na re 
dação aprovada em 15 de outubro de 
1980." 

Destaca-se no parágrafo único, como 
termo final de vigência dos arts. 325 a 329, do 
RI/80, as decisões proferidas até 31 de dezembro 
de 1985. Essas decisões seriam aquelas resultantes 
de julgamentos noticiados nas respectivas assenta 

(93) comunicação - STF, DJ 30.5.1986. 
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das, mesmo sem acórdão (94). 
A partir dali nasceria o direito ao 

recurso cabivel, pois em direito intertemporal a 
regra básica é que a lei do recurso é a lei do dia 
do julgamento (95). A Emenda nº 2, de 4.12.1985, sQ 

a mente passaria a viger sobre as causas julgadas 
pós 31.12.1985, pouco importando a subseqüente p~ 

blicação dos respectivos acórdãos, que serviriam a 
penas como fixação do termo inicial da contagem dos 
prazos. 

Causa estranheza, porém, estender
se a wacati~ legis, no caso, de lº de janeiro (in 
clusive) a lº de fevereiro do mesmo ano de 1986, 
deixando espaç~ em br~c~ que terá de ser ocupado, 
obrigatoriamente, pelas normas do RISTF anterior, 

(94) Segundo ensina GALENO LACERDA, as decisões de segundo 
grau, quando colegiadas, são proferidas na sessão de 
julgamento, no momento em que o presidente, de público, 
anuncia a decisão (CPC, art. 556). A decisão existe, 
pois, a partir desse momento. O tema é importante por 
que o STF havia criado precedente inaceitável, quando da 
supressão do recurso ordinário em mandado de segurança 
e dos embargos infringentes perante aquela Corte. Deci 
diu-se, pelo voto da maioria, não conhecer dos recursos 
já interpostos e legitimamente processados, salvo as hl 
póteses de conversão dos recursos ordinários em extraor 
dinários e dos embargos infringentes em embargos de di 
vergência, se ocorridos os pressupostos especificos e 
restritos do recurso objeto da conversão. Assim, a gr~ 
de maioria dos recursos pendentes foi sumariamente ar 
quivada. Serviu de amparo a essa orientação o argumento 
de que a eliminação dos recursos decorrera de preceito 
com eficácia consti tuc i onal (Ato Institucional), mui to 
embora fosse mais alto o dogma do respeito ao direito 
adquirido (Cf. (CJ) ~ lli..:Jreim ~ Ci:v.il e os lFe! 
-tos lP'emàIe!rn1tes. Forense, Rio, 1974, p. 69) • 

(95) Cf. ROUBIER, MERLIN e GABBA, apud. GALENO LACERDA, oba 
cit., p. 68. 
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, -
o que porem nao foi reguilado. 

Muitas vezes o dispositivo, inten 
cionalmente ou não, vai além, ou se detém aqué~ d~ 
fim para que foi promulgado (96). 

Pode-se acreditar, no caso, que o 
lapso resultara da preocupação dos redatores com o 
recesso previsto para os Tribunais Superiores, in 
cluindo o próprio STF, no periodo que vai de 20 de 
dezembro em diante até encontrar com as férias co 
letivas do mês de janeiro. 

Mas outros Tribunais realizam ses 
sões de julgamento durante as férias, conforme es 
tá previsto nos arts. 67, pp., e 68, da Lei OrgânI 
ca da Magistratura Nacional, e é o caso do Tribunal 
de Justiça de são Paulo que, conforme adverte MAR 
REY NETO, trabalha em suas Câmaras de Férias de 2 
a 31 de janeiro de cada ano (97). 

Desse modo, embora divergindo do i 
lustrado advogado, quando sustenta a inexistênci~ 
da vacatio 1egis - o que seria, aliás, contrárioao 
disposto no art. lº, da LICC - com ele concordo em 
que as decisões proferidas por essas Câmaras de Fé 
rias permanecerão, em janeiro de 1986, ainda sob o 
regime do RI/ 80, com os permissivos e as restrições 
nele contidas. 

Trata-se, evidentemente, de defeito 
de redação, por lacunoso o texto. Nesses casos, o 
silêncio da norma impõe o indispensável suprimento 
da lacuna, dentro do siste~a 1ega1 vigente, confor - .,.... 
me recomenda o art. 4º, da Lei de Introduçao ao Co 
digo Civil. 

Ora, o siste~a 1ega1 vigente pode
se considerar como sendo, mutatis mutan~i, o conti 
do no art. 68, da LC nº 35/79, que preve, durante 
as férias coletivas dos Tribunais, a existência de 

(96) ENNECCERUS, v. I, p. 115, nota 7. 
(97) MARREY NETO - oba cit., p. 28. 

- 56 -



Turmas ou Câmaras de Férias, não devendo, pois, as 
suas decisões .ficar à margem do art. 2º, parágrafo 
único, da Emenda nº 2/85. 

Outros problemas surgem em cada pr~ 
cesso, em cada caso, sendo-nos dificil, ou mesmo 
impossivel, preveni-los ou solucioná-los todos. 

A iteraçã~ da i~stância através dos 
embargos declaratórios é um deles. Julgados após a 
vigência da Emenda nº 2/85, as decisões resultan 
tes podem c~pleme~tar ou mesmo s~bstituir o julg~ 
mento anterior à vigência do j~s ~~vum, conforme 
tem siqo admitido pelo STF em alguns casos (98). 

Os principios e o bom senso recome~ 
dariam a aplicação do RI/80, porque, pela decisão 
proferida até 31.12.85, ainda não fora apresentada 
a prestação jurisdicional, somente ocorrida após o 
julgamento dos declaratórios acolhidos e modifica 
dores do acórdão embargado (99). 

Assim não entendeu, todavia, o STF 
em sua úl tima Comunicação. quando. ao tratar do pr~ 
cessamento das argüições de relevância - que rep~ 
to aplicável ao processamento do RE, conforme en 
tendimento da assessoria do RE no TFR - decidiu a 
plicar as normas da Emenda Regimental nº 2 às decI 
sões proferidas em processos anteriores a 1º.2.86, 
inclusive em janeiro deste ano, mesmo se houver e~ 
bargos de declaração e forem estes julgados após 
1º de fevereiro de 1986, ou seja, após o prazo da 

, 
(98) RE 88.958, DJU 12.5.1978, pago 3218. 

(99) GALENO LACERDA - ob. cit., pp. 68 e segs.;~cação
$mf, DJ 30.5.1986; JOSÉ CARLOS GUEDES - atividades de 
apoio a este trabalho, em pesquisa e análise. 
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vacatio da Emenda. 
A comunicação vale como roteiro in 

terpretativo autêntico da Emenda nº 2/85, a que 
não deve fugir o juizo de origem, que atua dentro 
do principio da duplicidade de jurisdição. 

O STF procurou arredar a omissao a 
trás referida, tentando alimpar o campo de atuação 
do intérprete e aplicador da norma. Mas ainda ai 
o fez apenas em relação ao process~e~to das argU! 
ções de relevância, quando deveria tê-lo feito, e 
principalmente, quanto à interposição do RE, nas 
mesmas situações. 

JOSE CARLOS GUEDES (100), 
do sobre a hipotese, sustentou: 

escreven 

"É certo que o Comunicado se di 
rige à argüição de relevância, p~ 
rém é inegável seu reflexo no apelo 
excepcional, não sendo admissivele~ 
tender-se como possivel a eventual 
adoção de critérios distintos. 

( Omnissis) . 

Para a questão, se não tivessem 
sido opostos embargos de declaração, 
o RE deveria ser examinado à luz do 
regimento derrogado. Como houve em 
bargos declaratórios e o julgado re 
corrido só se completou sob a égide 
da Emenda nº 2/85, o RE deverá ser 
apreciado segundo a nova legislação. 

Se assim não fosse, adotar-se
iam critérios distintos: um para o 
juizo de admissibilidade do RE (RI/ 

(100) JOSÉ CARLOS GUEDES - atividade de apoio a este 
lho, em pesquisa e análise. 
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80); outro para a valoração e o pr~ 
cessamento da argüição de relevân 
cia - Emenda nº 2/85 - que, em últt 
ma análise, tem corno escopo fazersu 
bir o REe" 

Também, LUISA ANDREONI CHAVES (101): 

"Se a intenção do STF, com as 
modificações efetuadas em seu RI, foi 
a de restringir as hipbteses de ad 
missibilidade de RE, justamente a 
sua apreciação - nos casos de exis 
tência de embargos de deélaração jul 
gados apbs 31.12.85 - sob o enfoqu; 
da ER nº 2, é que atingiria o obj~ 
tivo. 

Ao contrário, desconsiderando
se a data da decisão nos embargos 
de declaração, se ocorrida em 1986, 
e examinando-se a admissibilidade 
do recurso de acordo com o RI/1980, 
ocorreria exatamente o inverso, ou 
seja, haveria mais possibilidadesdo 
RE ser conhecido. 

Em outras palavras, a extensão 
da aplicação da Comunicação ao jui 
zo de admissibilidade do RE, atingi 
ria o provável oqjetivo do STF: r~ 
dução das possibilidades de cabimen 
to do RE, urna vez que seria apreci~ 
do pelo novo RI." 

17. Pal.a.vras Fil!'lla.i.s 

, 
No TFR, que e urna Corte de âmbito 

(101) LUISA ANDREONI CHAVES - atividade de apoio a este tra 
balho, em pesquisa e análise. 
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nacional, a interposição dos recursos extraordiná 
rios reflete a variedade e o volume dos seus julga 
dos. 

Assim, de 1981 a 1985, a sua Presi 
dência despachou 12.347 recursos, prevalecendo, se 
gundo pesquisa parcial, a incidência dos casos de 
relevância em matéria tributária, porque têm a mar 
ca do interesse público. 

VICTOR NUNES LEAL disse a esse res 
pei to que lia definição de um insti tuto tributário -
que interessa a centenas e milhares de pessoas - a 
tende ao'requisito da relevância" (102). 

Nesses despachos, a Presidência do 
TFR continuará procurando dar um minimo de ajuda, 
pela sua motivação adequada, ao descongestionamento 
da pauta do STF, enquanto, por outro lado, operará 
o crivo da argüição de relevância da questão fe 
deral. 

, 
Conforme ja foi dito por outros, a 

re]evância não é uma solução artifici~ imaginada 
por seus Juizes, mas inspirada na experiência da 
Corte Suprema Norte-Americana. Nem inovadora, mas 
inspirada na boa razão, que por sábia lei nos foi 
trazida desde 1769. 

Comentando-a, disse CORRÊA TELLES 
que era "uma das leis mais notáveis do feliz Reina 
do do Senhor D. José". "Denomino-a - continua ele -
Lei da BOA RAZÃO porque refugou as Leis Romanas, 
que em BOA RAZÃO não forem fundadas" (103). 

Dita lei, embora reportando-se aos 
Assentos da Velha Casa da Suplicação de Portugal, , 
e que por ela foram regulados com mais minucia, ex 
plicitava, no seu § 2º, que na feitura dos Assen 

(102) VICTOR NUNES LEAL - oba cit., p. 39. 
(103) JOSÉ HOMEM coRRÊA TEIJES - Comentário critico 

Boa Razão, de 18.8.1769. AJURIS; 8/76, Porto 
pp. 11-12. 
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tos, pelo Pleno ou ~esa Grande do Tribunal, 
j~lga o direito das partes em partic~lar de 
~a delas, mas sim a inteligência geral e perpétua 
da lei ~m comum be~eficio. 

A boa razão do instituto da relevân 
cia da questão federal é, pois, o ponto nuclear des 
te estudo. Os misoneistas - comenta EVANDRO LINS 
(104) - mostram-se receosos dessa providência e as 
saltados de temores. E porfiam em manter o já esta 
belecido. A esses neófobos deve-se contrapor, com 
ANDRÉ TUNC, no prefácio ao livro de McCLOSKY, 

I1 que a Corte Suprema é um 
poder encarregado de fazer res 

, 
peitar o direito, se necessario 
contra a vontade dos dois outros 
poderes. 

o Não tomam o Executivo e 
Legislativo decisões graves e 
transcedentais para os destinos 
da Nação? 

Por que não confiar na atua 
~ 

çao do STF para interpretar e 
definir o que é relevante, em 
cada caso concreto? A sua mis 
são, é claro, deve ser cumprida 
com as prerrogativas que a Con~ 
ti tuição assegura a seus juizes." 

É doloroso, contudo, enfrentar a in 
certeza, a insuficiência dos resultados e o form~ 
lismo da máquina judiciária, mas é importante lem 

~ ,., 
brar que uma jurisdiçao sem formalismo e irrealiz~ 
vek- (105), tanto pior quanto maior for o giganti~ 

mo do seu aparelho, na subdivisão de recursos e de 

(104) EVANDRO LINS E SILVA - ob. cit., p. 46, item 12. 
(105) VALENTIM CARRION - O acesso à Justiça. Rev. Curso de 

Dir. U.F. Uberlândia, v. 14, n Q 1, pp. 413-415. 
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pretórios e pela certeza das possibilidades incon 
troláveis do abuso do aparato judiciário. 

Sustentamos: 

1. que o Tribunal Federal de Recursos, pela sua 
Presidência, tem competência, ex vi legis, para 
decidir, furndadamente, em juizo prévio e provl 
sório, da admissibilidade dos recursos extraor 
dinários e das argüições de relevância da que~ 
tão federal, embora sobre as últimas apenas qua~ 
to aos requisitos formais; 

2. que essa competência do TFR importa na integr~ 
ção das Cortes, através de um pluralismo comp~ 
tencial, e que as decisões dos tribunais de ori 
gem, nos casos de RE, não são apenas ~rdinat~ 
rias mas também disp~sitivas, porque não só PQ 
dem trancar como dar seguimento ao RE e às ar 
güições de relevância, embora sob o controle re 
cursaI do STF; 

3. que a integração das Cortes opera também no sen 
tido da vinculaçã~ dos tribunais de origem aos 
precedentes e súmulas do STF, que balizam a ad 
missibilidade do RE e da argüição de relevância , 
inclusive quanto ao processamento no juizo de o 
rigem, precedentes e súmulas que se tornam c~ 
muns a todos; 

4. que, nesses casos, a vinculação é excepci~nal, 
pois a regra é a de que as decisões do STF, p~ 
las suas súmulas, não têm, juridicamente, força 
vinculante em relação aos demais órgãos judiCi~ 
rios, mas apenas no próprio STF, operando, en 
tretanto, como espécies de stare decisis de fa~ 
to, por força do prestigio da Corte e da quase
inutilidade de decisões contra a Súmula. 

Neste tópico acentuamos, para fins 

- 62 -



de aperfeiçoamento da argulção de relevância e em 
cooperação com a atividade judicante do STF, a va 
lidade da sugestão de GOUVÊA MEDINA (106), no sen 
tido da extensão aos presidentes dos tribunais de 
origem da apreciação, ~u11 opirniorn, igualmente, das 
argüições de relevância, pois que, subindo o recur 
so ao STF, o trabalho de reapreciação poderá ser 
feito até mesmo nas Turmas, onde o quo~ é pratl 
camente o mesmo minimo exigido em Conselho; fig~ 
rando a argüição de relevância como preliminar do 
RE, evitar-se-ia o desdobramento imposto pelo sis 
tema atual, agilizando-se os trabalhos pelo apr~ 

veitamento ou não da fundamentação de origem, que 
se guiaria pelos argumentos do argüente e pela im 
pugnação do argüido; por ou!ro lado, a~desmobiliz~ 
ção do Conselho, pela sua nao-convocaçao semanal, 
liberaria a atividade setorial dos demais minis 
tros. 

Sobre essa matéria contamos com o 
valioso apoio de JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA, qua~ 
do sustenta que o presidente do tribunal deveriai~ 
deferir as relevâncias que carecem de função proce~ 
sual, ou seja, aquelas argüidas ao arrepio da lei 
que as instituiu. Dar curso às argüições - diz ele -
que não possam exercer a função processual prÓpria, 
que não sejam aptas, nem mesmo em tese, é vulnerar 
o principio da economia processual, abrindo margem 
a inútil dispêndio de tempo, e sobrecarregar a Co~ 
te Suprema ao arrepio da merns 1egis e sem proveito 
algum (107). 

Confira-se a respeito também a opl 
nião de ASSI SCHIFTER (108). 

Sustentamos mais: 

(106) PAULO ROBERTO DE GOUVÊA MEDINA - ob. cit., p. 112. 
(107) BARBOSA MOREIRA - ob. ci t., p. 668. 
( 108) ASSI SCHIFTER - Pressupostos do Recurso Extraordinário. 

RT, 569, p. 267. 
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5. que, no mesmo plano de ação e de acordo com a 
orientação de VICTOR NUNES LEAL, impõe-se a for 
Dação de precedentes, a exemplo do simile alie 
nigena do certiorari, através de um eficiente 
sistema de repertórios, a que os norte-america 
nos chamam de RestateDent of the Law, nos quais ] 
alguns estudiosos preconizam a nossa futura co 
dificação oficial; esses precedentes não seriam 
normativos, nem vinculantes, mas apenas orienta 
dores das argüições de relevância, à feição d; 
nosso ordenamento juridico; 

6. que o sigilo das decisões do Conselho, na apr~ 
ciação das argüições de relevância, não deve ser 
absoluto, porque os atos judiciais, na sua com 
plexidade, envolvem faculdades irrestritas, alé; 
da publicidade, como a consulta das partes aos 
autos e o pedido de certidões, por seus advog~ 
dos, atos que podem invadir a esfera, mesmo di~ 
cricionária, dos Tribunais, porque têm por base 
direitos públicos subjetivos e de caráter poli 
tico, matéria constitucional dogmática (CF, art~ 
153, §§ 3 Q e 35; Lei 4215/63, art. 89); 

7. que as convocações habituais do Conselho empre~ 
taram-lhe a qualidade de órgão judicante estra 
nho à estrutura do STF e ativado fora das espe 
cificações do RI (art. 151, 1/11), para a prátI 
ca de ato de prestação jurisdicional; 

8. que a noção de ato de prestação jurisdicional 
deixa entrever, quanto à sua natureza, senten 
ças ou decisões, de mérito ou não, e que o re 
sultado do exame da argüição de relevância, co 
mo decisão cautelar ou incidental, é inequivoco 
ato de prestação jurisdicional, de cunho irrecoE 
rivel e efeitos imutáveis, com a finalidade de 
obter declaração oficial de certeza, caracteri~ 
ticas das decisões judiciais tipicas e que se re 
forçam pela eficácia da coisa julgada; 
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9. que a relevância da questão federal é criação 
constitucional apenas utilizada pela Corte, mas 
nunca por ela sugerida ou usurpada; nem é solu 
ção artificial, mas inspirada na experiência da 
Suprema Corte dos EEUU; 

10. finalmente, que não se pode opor à relevância 
da questão federal o vezo da ortodoxia liberal 
de primazia da sentença clássica ou individual 
(ad h~c), que não estende os seus efeitos além 
dos li tigantes, pois o Judiciário, no desempenho 

, 
de sua missão moderna, não se poderá furtar a 
prática de atos que serão, em escalonamento pr~ 
gressivo, clássicos, normativos, vinculantes e 
quase-legislativos, o que evitará que, à mingua 
da extensã~ dos julgados e devido à ferrenha ~ 
sistência dos vencidos, como é comum na Pública 
Administração, os tribunais sejam obrigados a 
decidir caso por caso. 

(*) 

(**) 
(***) 

EVANDRO GUEIROS LEITE 

Palestra realizada na Associação dos Advogados de são 
Paulo, em 21.10.1986, sobre A Emenda Regimental nº 2/ffi 
(RISTF) e sua aplicação no Tribunal Federal de Recur 
sos, com variações em torno do recurso extraordinário. 
Ministro do Tribunal Federal de Recursos. 
Introdução composta a partir de :trecho de um trabalho 
de VICTOR NUNES LEAL - Aspectos da Reforma Judiciária. 
Revista de Informação Legislativa, nº 7, 1965, p. 39. 
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