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PREFÁCIO 

ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça 

 

Quando me dispus, com satisfação, a prefaciar O Recurso 

Especial e  seus Pressupostos, encontrei-me perante uma obra que 

prescinde de comentários elogiosos, porquanto o seu valor e caráter 

didático já foram largamente corroborados pelo êxito das sete edições 

anteriores. 

Na verdade, que publicação resistiria ao tempo e comportaria 

edições sucessivas, se não houvesse atingido os objetivos propostos e não 

estivesse sob a égide de um profissional de alta estirpe, um expoente da 

sua classe, exímio no seu mister? 

Sem dúvida, este trabalho do renomado advogado Hugo 

Mósca, douto pioneiro no âmbito da análise do Recurso Especial, é uma 

decorrência natural da sua vasta vivência no Judiciário e do seu amor ao 

Direito e à Justiça. 

Após examinar o conteúdo da obra, que, segundo palavras do 

próprio autor, é um ensaio continuado, uma pesquisa sobre o Recurso 

Especial, deparei com um tríplice aspecto que bem justifica a sua 

importância e ampla utilização pelos paladinos da lei em missão nos 

tribunais. Em primeiro lugar, ela está deveras ligada ao Superior Tribunal 

de Justiça porque trata de instituto criado pela Constituição Federal 

vigente, mediante o qual ele exerce a sua competência de velar pela 

autoridade e uniformização do direito federal; a par disso, registra, 

devidamente sistematizada e atualizada, a sua jurisprudência acerca do 

Recurso Especial; e, por último, constitui, devido aos caracteres 
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supramencionados, valiosa bússola para os advogados que militam neste 

e em outros tribunais. 

Concluindo este breve exórdio, felicito o Dr. Hugo Mosca, que, 

pela sua dedicação profissional, tornou-se conhecido nacionalmente, e, na 

oportunidade, almejo que o sucesso desta edição sobrepuje o das 

anteriores. 
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