
- conhecimento do apelo por falta de prequestio

positivo legal veiculado no recurso. 

es, o não-conhecimento decorre da natureza fáti
as que fundamentaram o inconformismo da parte, 

que, tal como ocorre com a anterior, tem o condão 
a especial intervenção do STJ, na medida em que 
ame de pretensa violação de lei federal. 

ente inúmeras as situações em que o advogado, nos 
osição do recurso com base na alínea "c" do per

tucional, deixa de promover a demonstração corre
retoriano, limitando-se a uma análise superficial e 
estões tratadas nos acórdãos confrontados. 

aspectos processuais são abordados de maneira 
didática na presente obra jurídica do Dr. Luiz Fer
m a autoridade e experiência adquiridas ao longo 
te carreira de advogado, vem nos brindar com um 
e eficiente sobre a sistemática do recurso especial, 

. respeito à parte doutrinária do instituto, seja no 
aspectos práticos, cuja assimilação é indispensável 
funcionamento do mecanismo processual que lhe 

João Otávio de Noronha 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 
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