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RESUMO 

O prequestionamento, entendido como a prévia ventilação da matéria do recurso excepcional 

na instância ordinária, carecia de regulamentação específica até a publicação da Lei 13.105, 

de 16 de março de 2015, que instituiu o Código de Processo Civil. O presente estudo pretende 

explorar o prequestionamento e as mudanças trazidas pelo diploma processual por meio de 

pesquisa bibliográfica e documental. Malgrado a Constituição Federal não faça referência 

expressa ao instituto, o prequestionamento tem fundamento nas normas constitucionais que 

versam sobre o cabimento de recurso excepcional aos Tribunais Superiores. Contudo, a 

consagração do prequestionamento ficto pelo Código de Processo Civil, apesar de indicar 

maior segurança jurídica e efetividade na prestação jurisdicional, não só é incompatível com a 

Constituição Federal como contraria a jurisprudência que vinha sendo praticada nos Tribunais 

Superiores. Do ponto de vista prático, a tendência verificada na jurisprudência é que há 

incerteza quanto à efetiva aplicabilidade do prequestionamento ficto tanto no Superior 

Tribunal de Justiça como no Supremo Tribunal Federal. 

Palavras-chave: Prequestionamento. Código de Processo Civil. Constitucionalidade. 

Jurisprudência. Segurança Jurídica.  

  



ABSTRACT 

The prequestionamento, understood as the necessity that the matter brought to the appreciation 

of the extraordinary instances had been ventilated in the inferior instance, did not have specific 

regulation until the publication of Law 13.105, of March 16, 2015, that established the Code 

of Civil Procedure. The present study intends to explore the prequestionamento and the 

changes brought by the procedural document through bibliographical and documentary 

research. Although the Federal Constitution does not refer expressly to the institute, the 

prequestionamento is based on the constitutional norms that deal with the possibility of an 

exceptional appeal to the Superior Courts. However, the fictitious prequestionamento adopted 

by the Code of Civil Procedure, despite indicating greater legal certainty and effectiveness of 

the judicial process, is not only incompatible with the Federal Constitution, but also contrary 

to the jurisprudence that has been practiced in the Superior Courts. From a practical point of 

view, the trend observed in the jurisprudence is that there is uncertainty as to the effective 

applicability of the fictitious prequestionamento both in the Superior Court of Justice and in 

the Federal Supreme Court. 

Keywords: Prequestionamento. Code of Civil Procedure. Constitutionality. Jurisprudence. 

Legal certainty. 
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INTRODUÇÃO 

Diante das variadas concepções doutrinárias e jurisprudenciais acerca do 

prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC), instituído pela Lei 

13.105/2015, positivou o instituto, trazendo alterações substanciais em relação ao tema. O 

instituto foi previsto na modalidade ficta, de modo contrário ao que vinha sendo praticado 

pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o que torna pertinente sua análise. 

Nesse contexto, o presente trabalho propõe um estudo acerca do prequestionamento, 

com enfoque nos impactos do diploma processual no referido instituto, bem como no campo 

de atuação do processo civil e na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Os objetivos 

específicos consistem em analisar a jurisprudência pertinente à matéria antes e depois da nova 

codificação, identificar as inovações trazidas pela Lei 13.105/2015 acerca da matéria, 

investigar a compatibilidade dos dispositivos que versam sobre prequestionamento com a 

Constituição Federal (CF) e analisar a contribuição do diploma processual no campo de 

atuação do processo civil. 

Pretende-se responder se a nova codificação poderá trazer maior segurança jurídica e 

efetividade na prestação jurisdicional, se o prequestionamento previsto no Código de Processo 

Civil é materialmente inconstitucional e se a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha 

no sentido de adotar as disposições do diploma processual. 

 No primeiro capítulo, foram apresentados aspectos teóricos a respeito do tema. No 

segundo capítulo, foi feito um exame das súmulas dos Tribunais Superiores da Justiça 

Comum, com o objetivo de tecer um panorama da jurisprudência anterior ao diploma 

processual de 2015. Em seguida, discorreu-se sobre o modo como o prequestionamento foi 

regulamentado em lei. No quarto capítulo, analisou-se a compatibilidade material do Código 

de Processo Civil com a Constituição Federal, no que tange ao prequestionamento. No 

capítulo seguinte, apresentou-se um panorama jurisprudencial após a vigência do referido 

diploma legal e, por fim, no último capítulo, foram abordadas as contribuições do Código de 

Processo ao campo de atuação do processo civil. 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa, para atingir objetivos 

descritivos e exploratórios por meio de pesquisas bibliográfica e documental. Com essa 

estrutura, acredita-se que foi possível estabelecer um debate técnico e pragmático acerca do 

prequestionamento à luz do Código de Processo Civil de 2015, mormente acerca da aparente 

antinomia existente entre o diploma processual e a Constituição Federal, sem, contudo, 

esgotar o tema. 
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1 CONCEITO, NATUREZA JURÍDICA E CLASSIFICAÇÃO DO 

PREQUESTIONAMENTO 

Não são poucas as controvérsias acerca do instituto jurídico1 do prequestionamento. 

Por ser um instituto que, até recentemente, carecia de regulamentação específica2, o 

prequestionamento derivou de construção meramente jurisprudencial e doutrinária, o que 

contribuiu para a existência de diversos conceitos e formas de aceitação. 

1.1 Das variadas concepções de prequestionamento 

Diante da multiplicidade de entendimentos acerca do assunto3, existe certa dificuldade 

na conceituação desse instituto. O prequestionamento pode ser visto como requisito de 

admissibilidade dos recursos extraordinários lato sensu ou como mera atividade realizada 

pelas partes previamente à interposição do recurso e dissociada de sua admissibilidade. 

O que é preciso ter em mente, a princípio, é que o prequestionamento se refere ao 

debate da matéria objeto de discussão nos recursos excepcionais e que deve ocorrer antes da 

interposição do recurso ao Tribunal Superior. O momento preciso no qual se configura o 

prequestionamento é um dos principais ‒ senão o principal ‒ pontos de controvérsias acerca 

do instituto. Mas de onde surgiu a ideia do prequestionamento? 

A noção desse conceito nos remete ao primeiro diploma constitucional que versou 

acerca de recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF)4, a Constituição de 1891, que previa ser 

cabível o recurso “quando se questionar sobre validade ou a aplicação de tratados e leis 

federais e a decisão do tribunal do Estado for contra ela”5. 

O diploma constitucional de 1891 previa para a interposição do recurso duas 

condições: que houvesse questionamento sobre a validade de tratado ou lei federal e que a 

decisão do Tribunal a quo julgasse em sentido contrário à validade do tratado ou lei federal. 

As duas situações tinham de ocorrer para que fosse cabível o recurso. Desse preceito 

                                                 

1 Definição de instituto jurídico: “Na terminologia jurídica, é a expressão usada para designar o conjunto de 

regras e princípios jurídicos que regem certas entidades ou certas situações de direito. ” (SILVA, De Plácido e, 

1990, p. 487). 
2 Ver item 3 deste trabalho, onde é analisado o prequestionamento no Código de Processo Civil de 2015. 
3 “Daí haver diversas concepções acerca do que se deve entender por prequestionamento. Tais entendimentos 

podem ser assim agrupados: (a) prequestionamento como manifestação expressa do Tribunal recorrido acerca de 

determinado tema; (b) prequestionamento como debate anterior à decisão recorrida, acerca do tema, hipótese em 

que o mesmo é muitas vezes considerado ônus atribuído à parte; (c) a soma das duas tendências citadas, ou seja, 

prequestionamento como prévio debate acerca do tema de direito federal ou constitucional, seguido de 

manifestação expressa do Tribunal a respeito. ” (MEDINA, 2009, p. 113/114). 
4 Na época, o recurso ainda não era chamado de “extraordinário”, denominação que só veio a ser atribuída pela 

Constituição de 1934 (MEDINA, 2009). 
5 Artigo 59, §1º, a, da Constituição Federal de 1891. 
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constitucional decorre a existência de dois momentos distintos: a) um primeiro momento, no 

qual a parte questiona a aplicação da lei ou do tratado, incitando a manifestação da instância 

local; e b) um segundo momento, no qual a instância local se manifesta em sentido contrário 

(MEDINA, 2009). 

Segundo Medina (2009), naquela época, não havia divergência acerca do cabimento 

desse recurso extraordinário. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica no 

sentido de que sem aquele questionamento prévio era inviável recorrer àquela Corte Suprema.  

As regras da Constituição de 1891 a respeito do cabimento do recurso extraordinário 

foram reproduzidas nas Constituições que se seguiram até o diploma constitucional de 1946, 

quando houve uma mudança que retirou a expressão “questionamento” de uma das alíneas do 

permissivo constitucional6.  

A partir de então, o entendimento sobre o necessário prequestionamento da matéria do 

recurso evoluiu com o aparecimento de manifestações jurisprudenciais no sentido de que o 

prequestionamento se caracteriza quando o tema de direito é explicitamente ventilado na 

decisão recorrida, sendo que, para essa concepção, seria desnecessária prévia postulação das 

partes.  

As manifestações mais antigas, contudo, entendem o prequestionamento como o ato 

da parte de questionar a lei federal/tratado perante a instância local, previamente à 

interposição do recurso extraordinário. É o que leciona José Miguel Garcia Medina (2009, p. 

112):  

As manifestações mais antigas, a respeito, usam a expressão como manifestação das 

partes a respeito da questão. Mesmo antes da Constituição de 1946, o entendimento 

emanado do Supremo Tribunal Federal era no sentido da necessidade de prévio 

questionamento da lei federal na instância local. Aludia-se, então, que, inocorrendo 

o prequestionamento ‒ então concebido como questionamento realizado pelas partes 

‒, determinar-se-ia o não conhecimento do recurso extraordinário. Assim, a 

utilização do termo prequestionamento surgiu na jurisprudência para enfatizar que a 

parte deveria provocar o surgimento da questão federal ou constitucional perante a 

instância inferior.  

Note-se que o cerne da controvérsia envolve o momento preciso no qual resta 

configurado o prequestionamento, ou ainda quem realiza o prequestionamento. Isso porque, 

em que pese a Constituição de 1891 tenha definido duas condições para a interposição do 

extraordinário ‒ da qual decorrem dois momentos distintos ‒, não ficou definido em que 

momento ocorre o prequestionamento. Segundo Medina (2009, p. 117):  

                                                 

6 Ver item 4.1, onde é analisado o prequestionamento nas Constituições Federais. 
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Não se definiu, contudo, em qual dos dois momentos ocorre o prequestionamento: se 

pela provocação das partes, se pela decisão recorrida ou através da conjugação dos 

dois momentos. 

Esse é o contexto que determinou o surgimento de diferentes conceitos e formas de 

configuração do prequestionamento.  

Os diversos posicionamentos foram traduzidos em sede doutrinária, de modo que, no 

estudo acerca do assunto, encontramos variadas concepções de prequestionamento. Oliveira 

(1999, p. 245) explica que tais posicionamentos podem ser agrupados em três correntes: 

Dificuldade que se coloca, quando se trata do prequestionamento como condição 

para viabilizar os recursos extraordinário e especial, além da própria grafia, está no 

sentido em que é empregada a expressão. É utilizada na doutrina e mesmo na 

jurisprudência traduzindo a necessidade de que a matéria tenha sido suscitada antes 

do julgamento recorrido. Para outros, entretanto, considera-se presente quando a 

questão, não apenas é objeto de arguição pela parte, mas decidida pelo acórdão a ser 

impugnado. Por fim, uma terceira corrente estima que a exigência prende-se tão-só a 

essa última hipótese, ou seja, haver decisão, ainda que não se tenha verificado 

anterior debate.  

Logo, a expressão “prequestionamento” pode ser entendida como: i) a iniciativa da 

parte de suscitar o pronunciamento da instância local acerca da matéria objeto do recurso 

excepcional; ii) a prévia arguição da parte, seguida da manifestação da instância local 

recorrida sobre a matéria; e iii) o pronunciamento da instância local acerca da matéria objeto 

do recurso, ainda que não tenha havido provocação anterior. 

A primeira concepção de prequestionamento adota o instituto como o ato da parte, 

que tem o ônus de provocar a manifestação do tribunal inferior a respeito da questão legal ou 

constitucional que será abordada no recurso excepcional, previamente a sua interposição. 

Segundo esse posicionamento, o ato de prequestionar é considerado simples ato de suscitar a 

questão antes da decisão recorrida. Tendo a parte ventilado a questão, há prequestionamento, 

ainda que não haja posterior pronunciamento judicial. 

Nesse sentido é o entendimento de Nery Júnior e Nery (2010, p. 964), quando definem 

o prequestionamento como “[...] provocar o tribunal inferior a pronunciar-se efetivamente 

sobre a questão legal, previamente à interposição do REsp”7. 

Para a segunda concepção do instituto, o prequestionamento mais se aproxima à ideia 

do cabimento de recurso extraordinário conforme prevista pela Constituição de 1891. Vê-se, 

aqui, que igualmente existem dois momentos: a provocação da parte e a resposta judicial pela 

decisão recorrida. O prequestionamento é tanto ato da parte como ato do órgão julgador. A 

junção dos dois atos é indispensável para a caracterização do instituto.  

                                                 

7 No mesmo sentido, ver Medina (2009 p. 117/118). 
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Assim se posiciona Carneiro (1999, p. 107): 

Todavia, para que uma determinada questão seja considerada como prequestionada, 

não basta que haja sido suscitada pela parte no curso do contraditório, 

preferentemente com expressa menção à norma de lei federal onde a mesma questão 

esteja regulamentada. É necessário, mais, que no aresto recorrido a matéria tenha 

sido decidida, e decidida explicitamente (ainda que não imprescindível a expressa 

menção ao artigo de lei).  

Já a última definição de prequestionamento entende que o instituto é ato do órgão 

julgador, que só se satisfaz caso a decisão recorrida ventile expressamente a matéria legal ou 

constitucional. Para essa corrente, a configuração do prequestionamento independe que a 

matéria tenha sido suscitada previamente pela parte. O que possibilita o conhecimento da 

matéria pelos Tribunais Superiores é a resposta do acórdão recorrido sobre aquela matéria, 

pouco importando se o pronunciamento se deu em virtude da provocação da parte ou pela 

iniciativa do órgão julgador. 

Oliveira (1999, p. 248/249) adota essa terceira corrente de pensamento, in verbis: 

O que se terá como indispensável é o exame da questão pela decisão recorrida, pois 

isso sim, deflui da natureza do especial e do extraordinário e resulta do texto 

constitucional.  

Destinando-se o extraordinário, como salientado, a garantir a exata aplicação da 

Constituição, falta razão para ele, se da norma constitucional não se tratou na 

decisão impugnada. O mesmo se diga do especial, pois não há como fazer-se o 

controle, quando à correta interpretação do tratado ou da lei federal, em relação a 

matéria de que não se cogitou. Não pode o julgado havê-las contrariado, ou a elas 

haver negado vigência, se não versada a questão que regulam. [...]. 

Do mesmo modo, afirmam Didier Junior e Cunha (2016, p. 310): 

[...]. Significa, então, que, para que caiba o recurso especial ou extraordinário, é 

preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido. Em outras 

palavras, é preciso que haja pré-questionamento. 

Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente 

examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única 

instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do 

dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de 

debate e julgamento pela decisão. 

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis 

os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-

questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, 

obtém-se, por consequência, o pré-questionamento. 

Percebe-se que, nos dois últimos casos, se faz imprescindível a manifestação do órgão 

julgador sobre a discussão travada no recurso excepcional.  

Ocorre que, não poucas vezes, o Tribunal da origem não se manifesta sobre a questão 

federal objeto do recurso, mesmo após ter sido instado a fazê-lo por meio do contraditório e 

dos pedidos da parte. Nessa hipótese, surge à parte a possibilidade de oposição de embargos 
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de declaração, a fim de que o órgão julgador supra a omissão da decisão da qual se pretende 

recorrer. Daí a ideia de embargos de declaração prequestionadores8. 

O que se extrai dessas definições é que a controvérsia reside no sujeito ativo do 

prequestionamento, ou seja, quem o realiza ‒ se é a parte, o órgão julgador ou ambos.  

Por outro lado, o ponto em comum dessas definições parece ser a ideia de que, em 

sentido amplo, prequestionamento significa o debate, na instância inferior, sobre o tema do 

recurso excepcional. 

1.2 Natureza jurídica do prequestionamento 

Discussão que não se confunde com as controvérsias conceituais de questionamento é 

a discussão acerca da natureza jurídica desse instituto. 

Como já mencionado, a ideia do prequestionamento teve origem a partir da 

interpretação dos textos constitucionais. Já a Constituição de 1891 exigia o questionamento da 

matéria pela parte para que fosse cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal. 

Com a mudança ocorrida na Constituição Federal de 1946 ‒ a qual não repetiu o termo 

“questionamento” na alínea “a” do permissivo constitucional ‒, alguns cogitaram a ideia de 

que a exigência do prequestionamento teria sido dispensada pela Carta Constitucional. Tal 

entendimento, contudo, não prevaleceu. A jurisprudência se firmou no sentido de que, diante 

da natureza excepcional do recurso, a exigência do prequestionamento encontrava-se 

implícita, ainda que o texto constitucional não a mencionasse expressamente9. 

Tem-se com isso que, há muito, o prequestionamento é tido pela jurisprudência como 

uma condição para o cabimento dos recursos excepcionais, apesar da reclamação de parte da 

doutrina. 

Ocorre que foi também no contexto da Constituição de 1946 que se tornaram 

acalorados os debates no sentido de que o prequestionamento se referia tão somente à 

necessidade de enfrentamento da matéria pela decisão recorrida10.  

                                                 

8 Ver item 2.3, onde falamos dos embargos de declaração prequestionadores.  
9 É o que ensina Medina (2009, p. 43): “[...]. Ante essa modificação, parte da doutrina entendeu que havia sido 

dispensado o requisito do prequestionamento, entendimento, contudo, que não logrou prosperar. A 

jurisprudência, apesar de conflitante no início, acabou por considerar que, apesar de a norma constitucional não 

trazer expressamente a exigência do prévio questionamento, esta exigência encontrar-se-ia implícita, em face da 

natureza excepcional do recurso.”. 
10 Mesmo antes de 1946, a despeito das Constituições da época afirmarem caber recurso quando se questionasse 

acerca da lei federal e a decisão recorrida fosse contra ela, já existia na doutrina o entendimento de que o 

prequestionamento realizado pelas partes era questão secundária, sendo primordial para o cabimento de recurso à 

Suprema Corte que a questão federal tivesse sido mencionada na decisão recorrida. Havia entendimento que 

admitia, inclusive, o cabimento do recurso no caso em que a violação à lei federal surgisse no próprio acórdão 
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Diante desse cenário, seria exigido qual prequestionamento na interposição do recurso 

extraordinário ‒ aquele realizado pela parte ou aquele realizado pelo órgão julgador? 

A resposta a essa indagação é trazida por Wambier (2008, p. 400/401) quando diz que: 

A noção de prequestionamento passou a referir-se, ao longo do tempo, à necessidade 

de que constasse da decisão impugnada a questão federal ou constitucional. 

Prevaleceu, assim, o entendimento jurisprudencial de que o prequestionamento 

(=presença da questão na decisão recorrida) é imprescindível ao cabimento do 

recurso extraordinário e do recurso especial. 

[...] 

A exigência do prequestionamento decorre da circunstância de que os recursos 

especial e extraordinário são recursos de revisão. Revisa-se o que já se decidiu. 

Trata-se, na verdade, de recursos que reformam as decisões impugnadas, em 

princípio, com base no que consta das próprias decisões impugnadas.  

Assim, com o passar dos anos, foi o prequestionamento expresso pela decisão 

recorrida que passou a ser visto como elemento inerente ao cabimento dos recursos 

excepcionais, que é requisito intrínseco de admissibilidade. Nesse sentido, o 

prequestionamento também pode ser tido, numa visão pragmática, como requisito de 

admissibilidade, uma vez que está contido dentro do cabimento. 

A Constituição de 1988 corrobora com essa percepção ao mencionar, na parte atinente 

aos recursos excepcionais (arts. 102, III; e 105, III), que os recursos extraordinários lato sensu 

são cabíveis das “causas decididas”. Tal disposição conduz à interpretação de que somente 

aquilo que foi decidido pelo Tribunal a quo, ou seja, aquilo que consta do acórdão recorrido, 

poderá ser objeto de recurso (LEMOS, 2016). 

Não obstante, impende mencionar o posicionamento daqueles que sustentam que o 

prequestionamento não tem qualquer ligação com os requisitos de admissibilidade dos 

recursos, não possuindo relação com a sua interposição. 

Medina (2009) defende que a controvérsia acerca do prequestionamento se refere, na 

verdade, ao alcance da expressão “questão federal”.  

É a questão federal ou constitucional que possibilita o acesso aos Tribunais 

Superiores, ou seja, que é requisito de admissibilidade dos recursos. Existem tais questões 

sempre que a controvérsia for decidida pelo juiz aplicando-se ao caso a norma legal ou 

constitucional pertinente, ainda que o ponto tenha surgido por iniciativa do próprio juiz11.  

                                                                                                                                                         

recorrido. Foi, todavia, na vigência da Constituição de 1946 que a discussão se tornou problemática. Conferir 

Medina (2009, p. 209/210).  
11 Medina (2009, p. 117) faz referência ao termo questão federal ou constitucional. Ao longo deste trabalho, 

porém, utilizamos a expressão “questão federal” como sendo a questão controvertida que se refere à aplicação 

das normas federais, quais sejam, a Constituição Federal, os tratados e as leis federais. Nesse sentido, Aragão 
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Desse modo, a questão federal, como requisito para interposição dos recursos, não se 

confunde com o prequestionamento, pois este último é realizado pela parte antes da decisão 

recorrida. O prequestionamento seria apenas uma consequência do princípio dispositivo e do 

efeito devolutivo dos recursos. Medina (2009, p. 117/118 apud NEGRÃO, 1990, vol. 656, p. 

246) esclarece: 

Somando-se a palavra questionar ao termo pré ‒ que dá a ideia de antecedência, 

antecipação ‒, infere-se que prequestionamento significa exatamente o ato de 

discutir ou controverter, antecipadamente, acerca de algum assunto. Ora, se a 

questão constitucional ou federal deve estar na decisão recorrida, logicamente o 

prequestionamento deve ocorrer antes da decisão recorrida, porquanto essa decisão é 

que poderá ser alvo do recurso. Nesse sentido é feliz a afirmação de Theotonio 

Negrão, já citada supra: “Prequestionamento quer dizer questionamento antes, 

apresentação do tema antes do julgamento, e não depois”. 

Sob essa ótica, a necessidade da presença da questão federal ou constitucional 

sempre existiu, independentemente da presença dos termos “questionar” ou “ter-se 

questionado” nas Constituições brasileiras. 

[...] 

Assim, a questão (constitucional ou federal) pode surgir na decisão, seja em virtude 

de prequestionamento realizado pela parte ‒ e aqui usamos a expressão no sentido 

que temos por efetivamente correto‒, seja por “prequestionamento” realizado pelo 

próprio órgão jurisdicional. O que importa, no entanto, para que seja cabível o 

recurso extraordinário ou especial, é que a questão constitucional ou federal reste 

decidida ‒ dê-se a este fenômeno o nome de “prequestionamento” ou não.  

Nery Junior (2001, p. 863/864) também entende da mesma forma ao sustentar que o 

prequestionamento não é requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais, sendo 

apenas um meio para se chegar ao verdadeiro requisito de admissibilidade, que seria o 

cabimento, cuja ocorrência se verifica quando a matéria resta decidida pelo Tribunal a quo. 

Fato é que o prequestionamento ‒ reconhecido pela jurisprudência como requisito de 

admissibilidade ‒ funciona, atualmente, como filtro processual recursal.  

Apesar de ser possível recorrer aos Tribunais Superiores, somente há ampla 

devolutividade da matéria da causa quando do duplo grau de jurisdição. Quer-se dizer com 

isso que a matéria apreciada pelas instâncias superiores é mais restrita que aquela discutida na 

instância local. 

Existem filtros processuais que impedem o conhecimento dos recursos extraordinários 

lato sensu, a exemplo da exigência do prequestionamento. Do mesmo modo que se faz 

necessário que o recurso verse sobre violação à norma constitucional (no caso do 

                                                                                                                                                         

(1993, p. 21): “Desde a origem, o cabimento do recurso está condicionado a existência de uma ‘questão federal’, 

para cujo julgamento a autoridade do Tribunal pode ser invocada. Existe questão federal quando esteja em causa 

a aplicação da Constituição Federal (o que abrange os casos de cabimento do recurso extraordinário) e de tratado 

ou de lei federal (o que abarca os do recurso especial). [...].” 
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extraordinário) ou norma infraconstitucional (no caso do especial), é de rigor que a matéria 

tenha sido prequestionada na instância inferior (LEMOS, 2016). 

O que se verifica é que, embora o prequestionamento seja tido pelos Tribunais 

Superiores como requisito de admissibilidade dos recursos12, o acesso à justiça e a prestação 

jurisdicional restam prejudicados pelo dissenso acerca das formas de aceitação (espécies) do 

instituto13, conforme se mostra adiante. 

1.3 As espécies de prequestionamento 

1.3.1 Prequestionamento implícito, explícito e ficto 

No que tange às espécies, são três os tipos de prequestionamento: explícito, implícito e 

ficto. Tanto o prequestionamento explícito quanto o implícito referem-se à hipótese em que o 

prequestionamento é realizado pelo órgão julgador. 

O prequestionamento explícito resta configurado quando o acórdão recorrido 

menciona e debate expressamente o dispositivo constitucional ou legal que foi discutido pelo 

Tribunal inferior. Nesta hipótese, poucas são as dúvidas acerca da identificação do 

prequestionamento. A decisão recorrida, além de enfrentar a matéria objeto do recurso 

excepcional, faz menção expressa ao artigo que trata da questão federal debatida. 

O prequestionamento na modalidade implícita, por seu turno, é aquele no qual o 

acórdão recorrido enfrenta e debate a matéria do recurso excepcional, porém deixa de fazer 

menção expressa ao artigo da lei ou da Constituição Federal no qual a matéria está inserida. 

Nesta situação, o Tribunal inferior se pronuncia acerca da questão federal, a despeito de não 

haver expressa menção ao texto normativo. 

Eis o que explicam Didier Junior e Cunha (2016, p. 311): 

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo 

normativo  cuja interpretação é objeto do recurso; é o chamado pré-questionamento 

expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa 

a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento 

implícito, como ocorre, por exemplo, quando a decisão recorrida tenha entendido 

que se considera motivada uma decisão que se vale de uma paráfrase normativa, 

violando o inciso I do §1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. [...]. 

Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. 

                                                 

12 Cf. STJ - REsp nº 1.304.882/SP. Relator Ministro Ari Pargendler, 1ª Turma, DJe 20/08/2013; STF - AgRg no 

AI nº 510.691/SP, Relator Ministro Eros Grau, 1ª Turma, DJe 04/02/2005. 
13 BUENO, 2003.  
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite tanto a modalidade de prequestionamento 

implícita quanto a modalidade explícita, sendo prescindível a citação dos dispositivos legais, 

bastando o enfrentamento da tese recursal pelo acórdão recorrido14.  

Ressalta-se que, conforme entende a Corte Superior, na hipótese de simples menção de 

artigos de lei, sem o devido debate acerca do preceito normativo, não resta caracterizado o 

prequestionamento. A mera indicação do dispositivo legal não se presta à comprovação do 

requisito do prequestionamento15. 

Pede-se vênia para transcrever novamente as colocações de Didier Junior e Cunha 

(2016, p. 311/312): 

A matéria pré-questionada é a que constitui fundamento determinante; [...]. Não 

configuram pré-questionamento as considerações laterais, irrelevantes, que não 

constituam fundamento do acórdão. Considerações dispensáveis, feitas apenas para 

registro de uma opinião pessoal, não integram a fundamentação do acórdão, não 

configurando pré-questionamento. São, na realidade, obter dicta. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, somente admite o prequestionamento 

explícito. Ocorre que ora utiliza essa terminologia como sendo a necessária menção expressa 

do artigo constitucional no acórdão recorrido, ora como sendo a inequívoca manifestação do 

Tribunal a quo acerca da tese recursal16.  

O prequestionamento implícito, no entender da Corte Suprema, é aquele no qual a 

norma suscitada no excepcional, como pertinente ao caso, não foi cogitada pelo acórdão 

recorrido ‒ nem com menção ao artigo nem com menção à tese recursal ‒, tampouco foi 

suscitada pela parte em embargos de declaração. Tal modalidade de prequestionamento é 

inadmissível pelo Supremo Tribunal Federal17.  

                                                 

14 Conforme ementa de precedente do STJ, “2. Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal 

de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa 

aos dispositivos legais tidos por violados. ” (BRASIL, STJ, 2015d, p. 1).  
15 Conforme ementa de precedente do STJ, “2. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade para a 

abertura da instância especial, é admitido não só na forma explícita, mas, também, na forma implícita, o que não 

dispensa, no entanto, o necessário debate acerca da matéria controvertida. 3. A simples indicação de preceito 

legal, sem que sobre ele tenha havido a emissão de um juízo de valor no acórdão recorrido, não configura 

prequestionamento implícito apto a inaugurar a instância especial. ” (BRASIL, STJ, 2015c, p. 1). 
16 Conforme ementa de precedente do STF, “2. Para se considerar que houve prequestionamento, não é 

necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela 

parte recorrente. É necessário, porém, que o referido acórdão tenha versado inequivocamente sobre a matéria 

neles abordada, o que não ocorreu no caso em tela. Ressalte-se que a Corte não admite a tese do chamado 

prequestionamento implícito”. (BRASIL, STF, 2017a, p. 1).  

Conforme ementa de precedente do STF, “1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se 

prequestionada a matéria quando a decisão impugnada haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive 

mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua 

apreciação. ” (BRASIL, STF, 2006, p. 1). 
17 “Recurso extraordinário: prequestionamento "explícito": exigibilidade. O requisito do prequestionamento 

assenta no fato de não ser aplicável à fase de conhecimento do recurso extraordinário o princípio jura novit 
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A diferenciação entre prequestionamento implícito e explícito e sua adoção pelos 

Tribunais Superiores acaba sendo mais um obstáculo à efetiva entrega jurisdicional. Nas 

palavras de Lemos (2016, p. 1051): 

Entretanto, sobre essa classificação entre implícito e explícito, os tribunais 

superiores têm diferentes entendimentos sobre essa aceitação, o STJ admite o 

prequestionamento implícito, quando o STF somente o explícito, causando confusão 

e complexidade, não somente para o operador do direito, mas para o jurisdicionado.  

Já a ideia de ficto se refere ao prequestionamento como ato da parte recorrente, que 

postula a questão perante a instância local, desta vez, especificamente em sede de embargos 

de declaração.  

Aqui, o prequestionamento resta satisfeito apenas com a oposição de embargos de 

declaração, suscitando omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão 

recorrido. Mesmo que restem os embargos rejeitados, prequestionada está a tese recursal. 

Trata-se de uma ficção, daí o nome prequestionamento ficto. 

Lemos (2016, p. 1055) explica que: 

O nome corretamente dado de “ficto” recai exatamente em seu significado 

morfológico, uma ficção entre a interposição de embargos de declaração com intuito 

de prequestionamento e sua consequente possibilidade de ausência de resposta 

jurisdicional sobre a referida omissão. De certa forma, a própria conceituação do 

prequestionamento ficto envereda-se por admitir sua ficção, ou seja, a existência de 

um “não prequestionamento” para, a partir daí, considerar esta situação como um 

prequestionamento válido por ser um erro dos julgadores a manutenção da omissão, 

não prejudicando o jurisdicionado. 

Por fim, apenas para que se esgote o tema, cumpre mencionar que a doutrina e a 

jurisprudência se concentram nas três espécies de prequestionamento supracitadas18. A 

expressão “prequestionamento numérico” é usualmente utilizada, na doutrina e na 

jurisprudência, para se referir à necessidade de menção expressa da norma jurídica pelo 

acórdão recorrido19. Nesse sentido, o que se percebe é que o “prequestionamento numérico”, 

                                                                                                                                                         

curia: instrumento de revisão in jure das decisões proferidas em única ou última instância, o RE não investe o 

Supremo de competência para vasculhar o acórdão recorrido, à procura de uma norma que poderia ser pertinente 

ao caso, mas da qual não se cogitou. Daí a necessidade de pronunciamento explícito do Tribunal a quo sobre a 

questão suscitada no recurso extraordinário: Sendo o prequestionamento, por definição, necessariamente 

explícito, o chamado "prequestionamento implícito" não é mais do que uma simples e inconcebível contradição 

em termos. ” (BRASIL, STF, 2000, p. 1). 
18 Ressalvada a sempre possível incompetência de pesquisa desta autora, não foram encontrados trabalhos que 

mencionam outros tipos de prequestionamento que não os abordados no presente estudo.  
19 “PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE. ENUNCIADO 

SUMULAR N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. No que tange ao " “prequestionamento numérico”, é 

posicionamento assente nesta Corte de que não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados 

pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as 

questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento. 2. Nada impede ao julgador, a 

partir da análise da moldura fática delineada pela corte de origem, aplique o direito. Tal situação não se confunde 
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correspondendo à ideia de menção da norma, acaba não sendo tão expressivo quanto o 

prequestionamento explícito, que exige também o debate acerca da norma. 

Para Bueno (2003, p. 29), os adjetivos dados ao prequestionamento, todavia, não 

passam de falsos problemas, posto que a relevância deve ser do conteúdo da decisão, pouco 

importando a forma como ele se apresenta: 

Feitas estas considerações no sentido de que o que realmente importa para o acesso 

ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal é o conteúdo, aí 

incluída a correção procedimental, da decisão recorrida ‒ a causa decidida ‒, 

convenço-me cada vez mais que os adjetivos usualmente apostos ao 

prequestionamento são falsos problemas. Prequestionamento explícito, implícito, 

ficto ou numérico são, apenas e tão somente, formas de apresentação ‒ mera 

materialização, portanto ‒ do que foi ou não decidido pela instância a quo e que, na 

exata proporção do que se decidiu ou se deixou erradamente de decidir, poderá ser 

impugnado pela via especial ou extraordinária fundamentando-se em error in 

judicando ou error in procedendo, respectivamente. O que importa, pois, é o que foi 

objeto de decisão e não a forma pela qual ela se apresenta. 

No mesmo sentido, Nery Júnior (2001, p. 864) afirma que: 

5. a visão dicotômica do prequestionamento, em implícito e explícito, é irrelevante 

para a caracterização do cabimento do recurso excepcional. O problema não existe: 

haja ou não o prequestionamento implícito ou explícito, pouca importa, o RE ou 

REsp só será admissível se a matéria tiver sido efetivamente “decidida”, vale dizer, 

se estiver contida “dentro” do acórdão que se pretende impugnar. 

Nessa linha de raciocínio, a adjetivação do instituto acaba sendo um óbice ao 

reconhecimento do prequestionamento nos Tribunais Superiores, quando, de fato, o que 

importa para o cabimento dos recursos excepcionais é o aparecimento da questão federal no 

conteúdo da decisão recorrida. 

  

                                                                                                                                                         

com aquela que atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 7 desta Corte, a qual demanda efetivamente a 

redefinição da matéria fático-probatória. 3. Agravo regimental não provido.” (BRASIL, STJ, 2013b, p. 1). 

Cf. MEDINA, 2009, p. 165. 
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2 SÚMULAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ACERCA DO 

PREQUESTIONAMENTO 

As inúmeras controvérsias e incertezas acerca desse tema culminaram no 

reconhecimento de prequestionamentos antagônicos no âmbito dos Tribunais Superiores da 

Justiça Comum20 (i.e. não especializada). 

As súmulas do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal acabaram 

por adotar formas de prequestionamento completamente diferentes na análise dos recursos 

excepcionais, gerando concreta insegurança no mundo jurídico e no campo de atuação do 

processo civil, especialmente em razão da exigência de comportamentos divergentes das 

partes que decidem interpor recursos extraordinários lato sensu21. 

O que se demonstrará a seguir são os entendimentos sumulados acerca do 

prequestionamento. Impende esclarecer, contudo, que se verifica que a aplicação de 

determinada súmula sobre o prequestionamento não exclui, no âmbito do mesmo Tribunal, a 

aplicação de outra súmula sobre o mesmo instituto, ou ainda, a aplicação de outro 

posicionamento. 

 Infere-se com isso que as súmulas só refletem um dos possíveis entendimentos acerca 

do assunto e que podem incidir tanto nos recursos especiais como nos recursos 

extraordinários, não estando restritas a apenas um dos Tribunais Superiores. Vejamos. 

2.1 Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e o prequestionamento ficto  

Em que pese não haja previsão explícita do prequestionamento na Constituição 

Federal de 1988, a ideia desse instituto foi extraída dos comandos constitucionais que previam 

o recurso extraordinário nas Constituições anteriores a 1967. 

Como já dito, o texto constitucional de 1946 retirou a expressão “questionar” da alínea 

“a” do permissivo constitucional (art. 101, III), que ficou assim redigida: “quando a decisão 

for contrária a dispositivo desta Constituição ou a letra de tratado ou lei federal”. Ocorre, 

contudo, que a alínea “b” do dispositivo constitucional manteve tal expressão: “quando se 

questionar sobre a validade de lei federal em face desta Constituição, e a decisão recorrida 

negar aplicação à lei impugnada”. 

Assim, aquela noção da existência de dois momentos distintos envolvendo o 

prequestionamento, um no qual a parte questiona e outro no qual a questão é resolvida pela 

                                                 

20 O presente trabalho analisa somente a jurisprudência dos Tribunais Superiores da Justiça Comum, quais sejam, 

STJ e STF, excluídos o Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. 
21 Cf. BUENO, 2000. 
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decisão recorrida, continuou presente. No entanto, em virtude da mudança do texto da alínea 

“a”, fortaleceu-se o entendimento de que fundamental para o cabimento do recurso 

extraordinário era a existência da questão federal na decisão impugnada. 

Mesmo antes de 1946, a despeito da previsão constitucional daquelas duas condições 

supracitadas, já existia na doutrina o entendimento de que o prequestionamento realizado 

pelas partes era questão secundária, sendo essencial a presença da questão federal na decisão 

recorrida. Admitia-se o recurso excepcional, inclusive, quando a questão surgia 

originariamente no acórdão combatido, sem postulação anterior das partes (MEDINA, 2009).  

A propósito, acerca da jurisprudência vigente à época da Constituição de 1946, eis o 

que noticia Medina (2009, p. 275/276): 

É importante salientar que, como já se observou, a jurisprudência da época, muito 

embora não descuidasse da atividade realizada pelas partes na instância local, exigia 

como elemento determinante para o cabimento do recurso extraordinário a violação 

à norma constitucional ou federal na decisão recorrida. Dizia-se, então, que a 

questão poderia surgir “com surpresa para as partes”, não obstante a ausência de 

provocação, e cabível seria o recurso extraordinário. 

Nesse contexto, em 16.12.1963, foi editada a Súmula nº 282 do Supremo Tribunal 

Federal, pela qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 

recorrida, a questão federal suscitada”. A edição da referida súmula decorreu da interpretação 

literal do artigo 101, III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal de 1946, vigente à época 

(MEDINA, 2009, p. 275). 

De acordo com esse enunciado, a única condição para cabimento do recurso 

extraordinário é que a questão federal tenha sido decidida pelo acórdão recorrido. Nada se 

falou acerca de prévia arguição pelas partes (OLIVEIRA, 1999).  

Oliveira (1999, p. 252) diz que: 

A Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal consagrou o verdadeiro sentido do que 

se há de reputar necessário para que se tenha presente o prequestionamento. A 

questão deverá ter sido ventilada na decisão recorrida. Embora talvez melhor se 

dissesse que haveria de ter sido decidida no julgamento recorrido, importa a 

circunstância de que não se fez menção a prévio debate. A referência a “questão 

federal suscitada” é de entender-se como a que o foi no recurso extraordinário. 

Releva o decidido, tenha ou não sido a matéria anteriormente levantada por alguma 

das partes. 

Os precedentes originários da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal22 indicam 

que, em razão da necessidade de a questão ter sido ventilada no contexto do julgamento 

                                                 

22 A súmula 282/STF tem como precedentes originários os seguintes julgados, todos do Supremo Tribunal 

Federal: RE 53.750, Segunda Turma, Ministro Relator Ribeiro da Costa, julgado em 6.8.1963; RE 48.165, 

Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Gallotti, julgado em 11.07.1963; AI 28.938, Segunda Turma, Relator 

Ministro Victor Nunes Leal, julgado em 16.04.1963; RE 50.157, Segunda Turma, Relator Ministro Victor 
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recorrido, se faz obrigatória a oposição de embargos de declaração em caso de omissão, a fim 

de que o Tribunal a quo se manifeste sobre a matéria e, consequentemente, ocorra o 

prequestionamento. 

A importância atribuída aos embargos declaratórios veio a ser ratificada pelo 

enunciado sumular nº 356 da Corte Suprema, editado no mesmo dia de edição da Súmula nº 

282/STF.  

A Súmula nº 356/STF tem o seguinte teor: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual 

não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por 

faltar o requisito do prequestionamento”. 

Percebe-se que os enunciados das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal 

são complementares. Isso porque, a razão de não ser cabível recurso extraordinário em relação 

ao ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos de declaração, é 

justamente a ausência da questão federal na decisão recorrida, como assevera a súmula 

282/STF23. Tanto são complementares que foram editadas em conjunto, no mesmo dia, e 

possuem três precedentes originários em comum24. 

Ocorre que, segundo Medina (2009), o debate travado na jurisprudência e na doutrina 

durante a vigência das Constituições de 1946 e 1967, ao invés de pacificar o posicionamento 

acerca da imprescindibilidade da questão federal no acórdão, tomou caminho diverso, 

atribuindo demasiada importância à atividade realizada pelas partes25. 

                                                                                                                                                         

Nunes, julgado em 05.04.1963; RE 46.882 EDv, Tribunal Pleno, Relator Ministro Victor Nunes, julgado em 

09.11.1962; RE 49.075, Segunda Turma, Relator Ministro Victor Nunes Leal, julgado em 25.09.1962; RE 

48.815, Primeira Turma, Relator Ministro Gonçalves de Oliveira, julgado em 26.10.1961; RE 42.662, Segunda 

Turma, Relator Ministro Victor Nunes, julgado em 03.10.1961. Essa informação foi obtida no sítio eletrônico do 

STF em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=282.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&ba

se=baseSumulas>. Acesso em: 14 de mai. 2017. 
23 ASSIS, 2013. 
24 A súmula 356/STF, assim como a súmula 282/STF, tem como precedentes originários os seguintes julgados, 

todos do Supremo Tribunal Federal: RE 50.157, Segunda Turma, Relator Ministro Victor Nunes, julgado em 

05.04.1963; RE 48.815, Primeira Turma, Relator Ministro Gonçalves de Oliveira, julgado em 26.10.1961 e RE 

42.662, Segunda Turma, Relator Ministro Victor Nunes, julgado em 03.10.1961. Além desses, também são 

precedentes da Súmula 356/STF: RE 53.962, Segunda Turma, Relator Ministro Hahnemann Guimarães, julgado 

em 19.11.1963; RE 47.055, Primeira Turma, Relator Ministro Pedro Chaves, julgado em 22.08.1963 e RE 

53.484, Segunda Turma, Relator Ministro Victor Nunes, julgado em 09.08.1963. Essa informação foi obtida no 

sítio eletrônico do STF em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=356.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&ba

se=baseSumulas>. Acesso em: 14 de mai. 2017. 
25 “[...]. Contudo, a discussão doutrinária e jurisprudencial travada na vigência das Constituições de 1946, 

principalmente, e 1967, em vez de determinar um aprimoramento do entendimento acerca das questões federal e 

constitucional, e do prequestionamento, ganhou, a nosso ver, efeito inverso. Na verdade, a importância do 

prequestionamento realizado pelas partes foi exacerbada, de modo que a jurisprudência passou a entender que, 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=282.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=282.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=356.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=356.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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A corroborar isso, a redação da Súmula 356/STF, particularmente quando menciona o 

ponto “sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios”, permite a interpretação de 

que é suficiente para a interposição de recurso a oposição dos embargos de declaração sobre o 

ponto omisso, ainda que estes não sejam acolhidos (OLIVEIRA, 1999).  

Da leitura inversa da súmula 356/STF é possível se extrair que: o ponto omisso da 

decisão, sobre o qual foram opostos embargos declaratórios, pode ser objeto de recurso 

extraordinário. 

Essa interpretação da súmula 356/STF, somada ao contexto de exacerbada importância 

da atividade das partes, deu origem a corrente jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal que se posiciona no sentido da admissibilidade do prequestionamento ficto26, que se 

refere justamente à possibilidade de conhecimento do recurso excepcional quando opostos 

embargos declaratórios na origem, independentemente da solução dada pelo Tribunal a quo a 

esses embargos. 

Oliveira (1999, p. 252/253) observa que tal interpretação perturba o entendimento 

consubstanciado pela Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal: 

A jurisprudência consubstanciada na Súmula 356, entretanto cumpre reconhecer, 

perturba esse entendimento. Nela se consigna que o ponto omisso da decisão não 

será objeto de recurso extraordinário, por faltar o prequestionamento. A isso se 

limitasse, nada mais seria que repetição da Súmula 282. Colocou, entretanto, uma 

intercalada: “sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios”. 

[...].  

Verificando-se a omissão, seja por não apreciado o que foi trazido pelas partes, seja 

por não se examinar o que o deveria ter sido de ofício, impõe-se, também é 

absolutamente exato, o pedido de declaração. Ocorre que a redação daquela súmula 

permite concluir que basta a apresentação dos declaratórios para ter-se como 

superada a dificuldade, ainda que rejeitados por incabíveis. [...]. 

A súmula 356/STF passou a ser aplicada como espécie de exceção ao disposto na 

Súmula 282/STF, ou seja, cabe recurso excepcional apenas quando a matéria for ventilada na 

decisão recorrida, salvo no caso de ponto omisso da decisão sobre o qual foram opostos 

embargos declaratórios. 

A exegese da súmula 356/STF, aplicada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, foi 

bem explicada pelo Ministro Alfredo Buzaid, por ocasião do julgamento dos Embargos de 

Divergência no Recurso Extraordinário nº 96.802/RJ (1983, p. 14/15): 

                                                                                                                                                         

mais importante do que a questão federal ou constitucional na decisão recorrida, era saber se a parte teria ou não 

prequestionado, a respeito da matéria. [...]” (MEDINA, 2009, p. 213). 
26 Cf. STF – Recurso Extraordinário 95.389/RJ, Relator Ministro Decio Miranda, Segunda Turma, julgado em 

8.5.1984, Revista Trimestral de Jurisprudência, vol. 110, p. 200.  
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[...]. Não escapou à observação desse ilustre publicista a indagação de que a questão 

tenha surgido na decisão definitiva já não mais sujeita à revisão na respectiva 

jurisdição (Bielsa, ob. cit. pág. 246). O direito brasileiro resolveu este problema, 

determinando que a parte, antes de interpor o recurso extraordinário, ofereça 

embargos de declaração, consoante a verbete n. 356 da Súmula: “O ponto omisso da 

decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto 

de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Através dos 

embargos declaratórios se prequestiona no tribunal de origem a questão federal, a 

qual fica, portanto, ventilada, independente da solução dada, atendendo assim à 

exigência do verbete n. 282 da Súmula. O princípio dominante é, pois, que o recurso 

extraordinário deve versar sobre questão que foi oportunamente suscitada e 

defendida nas instâncias ordinárias (FERNANDO DE LA RUA, El recurso de 

casacion, 1968, pág, 440).  

Anos mais tarde, o entendimento atribuído à súmula 356/STF, de que os embargos de 

declaração prequestionam a matéria omissa no acórdão recorrido, foi reafirmado pela 

Primeira Turma da Corte Suprema, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 210.638-1/SP 

(1998), de Relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, e também pelo Plenário, por ocasião do 

julgamento do Recurso Extraordinário 219.934/SP (2001b), de Relatoria do Ministro Octávio 

Gallotti27. 

Importante destacar que apenas a questão indevidamente omitida pelo acórdão 

recorrido pode ser considerada prequestionada apenas pela oposição de embargos de 

declaração. Veja-se o que esclarece o Ministro Sepúlveda Pertence na ementa do acórdão do 

Recurso Extraordinário nº 210.638-1/SP (1998, p. 1): 

I. RE: prequestionamento: Súmula 356. 

O que, a teor da Súm. 356, se reputa carente de prequestionamento é o ponto que, 

indevidamente omitido pelo acórdão, não foi objeto de embargos de declaração; 

mas, opostos esses, se, não obstante, se recusa o Tribunal a suprir a omissão, por 

entendê-la inexistente, nada mais se pode exigir da parte, permitindo-se-lhe, de logo, 

interpor recurso extraordinário sobre a matéria dos embargos de declaração e não 

sobre a recusa, no julgamento deles, de manifestação sobre ela. 

Infere-se, portanto, que o prequestionamento ficto não decorre inequivocamente do 

teor da súmula 356/STF, mas sim da exegese que se fez dessa súmula no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal.  

Como já dito, é possível interpretar essa súmula como complementar ao enunciado da 

súmula 282/STF. Nesse sentido, a ausência de prequestionamento não decorre da não 

apresentação dos embargos de declaração, mas da própria ausência da questão federal na 

decisão recorrida (ASSIS, 2013, p. 649). A corroborar esse entendimento, cumpre transcrever 

o que diz Medina (2009, p. 236): 

Verifica-se, na hipótese citada, que a decisão é omissa acerca da questão 

prequestionada pelas partes. Cabem, então, embargos de declaração, com o escopo 

                                                 

27 KOEHLER, 2006, p. 166. 
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de proporcionar a supressão da omissão da decisão para, só então, ser cabível o 

recurso extraordinário ou o recurso especial, conforme o caso. Aplica-se à hipótese o 

Enunciado 356, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis: “O ponto omisso 

da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser 

objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 

Logicamente, não falta ao caso o prequestionamento das partes, que ocorreu, mas, 

sim, a manifestação da decisão recorrida acerca da questão constitucional ou federal, 

em relação à qual há omissão. A exigência dos embargos de declaração, nesse caso, 

não é formalismo excessivo. Pelo contrário, havendo omissão na decisão recorrida, 

não pode o Tribunal Superior, ao julgar o recurso extraordinário ou o recurso 

especial, julgar questão que não tenha sido aventada. 

Impende esclarecer, ainda, que as súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal 

também são aplicadas, por analogia, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.  

Como se verá adiante, no Superior Tribunal de Justiça, é vitorioso o entendimento de 

que é inadmissível a ocorrência de prequestionamento na modalidade ficta. 

Ocorre, contudo, que a aplicação dos enunciados do Supremo Tribunal Federal aos 

recursos especiais não necessariamente significa a adoção do prequestionamento ficto, pois, 

como se explicou acima, é possível interpretar os enunciados das súmulas 282/STF e 356/STF 

sem se chegar a essa conclusão. 

Dito isto, o que se verifica é que as súmulas 282/STF e 356/STF são frequentemente 

aplicadas aos recursos especiais para justificar o não conhecimento do apelo pela ausência de 

enfrentamento da questão legal pelo Tribunal recorrido ‒ especialmente nos casos em que a 

parte não opôs embargos de declaração, o que atrai indubitavelmente a incidência da súmula 

356/STF. 

Apesar da utilização das súmulas do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal 

de Justiça editou sua própria súmula acerca do prequestionamento, a súmula 211/STJ. 

2.2 Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça e sua interpretação do 

prequestionamento  

Anos após a edição das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, a 

Constituição Federal de 1988, atendendo aos pedidos de criação de outro Tribunal Superior, 

criou o Superior Tribunal de Justiça com a missão de unificar, em território nacional, o 

entendimento acerca das normas federais infraconstitucionais. 

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, acerca da admissibilidade 

dos recursos extraordinários, continuou sendo aplicada no âmbito do Superior Tribunal de 
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Justiça, mormente no que concerne às súmulas nº 282 e nº 356 daquele Tribunal28 ‒ as quais 

ainda hoje são aplicadas, no que couber, aos recursos especiais. 

Apesar de ratificar o entendimento de que o prequestionamento é requisito para a 

interposição dos recursos excepcionais, o Superior Tribunal de Justiça começou a demonstrar 

sua incerteza acerca do posicionamento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito 

do prequestionamento (BUENO, 2003). 

 Aos poucos, surgiram manifestações jurisprudenciais no sentido de que, para a 

configuração desse requisito de admissibilidade era essencial a resposta judicial dada pelo 

Tribunal a quo em sede de embargos declaratórios29. 

O Superior Tribunal de Justiça passou a entender que, em que pese seja lícito à parte 

recorrente opor embargos de declaração com fins de prequestionamento da matéria sobre a 

qual restou omisso o acórdão recorrido ‒ embora devesse ter se pronunciado ‒, sendo os 

embargos rejeitados, subsiste a ausência de prequestionamento da matéria. 

Isso porque, o recurso especial, conforme previsto na Constituição Federal, tem como 

escopo a preservação da autoridade da lei federal e a uniformização da sua interpretação, 

sendo que tal só é possível por meio da análise da interpretação do Tribunal recorrido acerca 

da questão federal. O Tribunal a quo somente poderia violar norma federal ou negar-lhe 

vigência após manifestar-se acerca da referida norma.  

Segundo o Ministro Eduardo Ribeiro de Oliveira, no julgamento do Recurso Especial 

nº 9.099/SP (1991), a exigência da manifestação do juízo inferior não é dispensável, ainda que 

se trate de questão passível de conhecimento de ofício30. Naquela ocasião, explicou o Ministro 

que o recurso especial pressupõe que a lei federal tenha sido violada pela decisão recorrida, o 

que só ocorre caso o tema tenha sido por ela versado31. 

                                                 

28 MEDINA, 2009, p. 274. 
29 Já no ano de 1993 encontram-se julgados nesse sentido. Conforme ementa de precedente do STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS PELO TRIBUNAL A QUO. ATAQUE AO DECISUM DA APELAÇÃO. – 

Faz-se imprescindível que os embargos sejam acolhidos pela Corte de origem para que reste sanada a possível 

omissão constante do v. acórdão embargado. – Se o órgão julgador persistir na omissão, rejeitando os embargos, 

deve a parte veicular no recurso especial a ofensa às regras processuais pertinentes e não insistir na violação aos 

preceitos legais relativos ao mérito da causa, sem que sobre eles haja o Tribunal a quo emitido juízo explícito. – 

Ausência de prequestionamento. – Recurso especial não conhecido. ” (BRASIL, STJ, 1993, p. 1). 
30 A possibilidade de conhecimento de questão federal de ofício restou vencida na jurisprudência. A esse 

respeito, confira o item 2.5 deste trabalho, onde tratamos da Súmula 456 do Supremo Tribunal Federal.  
31 “A matéria não foi prequestionada. Dela não cogitou o acórdão recorrido. Inservível, pois, para fundamentar o 

especial, como de tranquilo entendimento. A exigência não é dispensável, mesmo tratando-se de questão passível 

de exame de ofício. O especial supõe, para ser cabível, haja a lei sido contrariada pela decisão que se intenta 

reformar. Isso não pode ocorrer se o tema não foi por ela versado. Tendo como necessário o prequestionamento, 

 



29 

 

Diante de tais pronunciamentos jurisprudenciais, editou-se a súmula nº 211 do 

Superior Tribunal de Justiça, publicada no Diário de Justiça de 3.8.199832. Eis o enunciado da 

referida súmula: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição 

de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”. 

O advento da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça foi o responsável pela 

bifurcação do entendimento acerca do prequestionamento nos Tribunais Superiores da Justiça 

Comum.  

Essa súmula declara que a mera oposição de embargos de declaração com fins 

prequestionadores não é suficiente, por si só, para a configuração do prequestionamento, 

sendo imprescindível o pronunciamento do tribunal inferior acerca da matéria objeto do 

recurso especial. Dito de outro modo, ainda que a parte recorrente inste o tribunal recorrido a 

se manifestar por meio de embargos declaratórios, na hipótese de estes serem rejeitados, 

subsiste a ausência de prequestionamento, posto que persiste a omissão acerca da questão 

federal.  

Disso decorre que o prequestionamento pode ser obtido: ou quando o tribunal local se 

pronuncia acerca da tese recursal no próprio acórdão recorrido ou quando há o acolhimento 

dos embargos de declaração, opostos em face desse acórdão, para integração do julgado. Não 

há, pois, prequestionamento da matéria suscitada nos embargos de declaração, caso o juízo a 

quo insista em não apreciar o ponto, rejeitando-os.  

O posicionamento imposto pela súmula 211 é completamente antagônico à 

interpretação do prequestionamento extraída da súmula 356 do Supremo Tribunal Federal, 

que vigorava de forma tranquila há tempo considerável.  

O que fez a súmula nº 211/STJ foi acolher uma das interpretações do 

prequestionamento, aquela que entende o instituto tão somente como ato do órgão julgador, 

                                                                                                                                                         

ainda que se trate de nulidade absoluta, podem ser mencionados, entre outros, os julgamentos nos Recursos 

Especiais 3.404 e 3.409. ” (BRASIL, STJ, 1991, p. 1/2). 
32 A súmula 211/STJ tem como precedentes originários os seguintes julgados, todos do Superior Tribunal de 

Justiça: AgRg no Ag nº 67.820/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, julgado em 4.9.95; REsp nº 

36.996/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel, julgado em 16.10.95; AgRg no Ag nº 74.405/PA, Terceira 

Turma, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, julgado em 7.5.96; REsp nº 90.056/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José 

Delgado, julgado em 17.6.96; REsp nº 6.720/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel, julgado em 

10.10.96; AgRg no Ag nº 103.682/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, julgado em 18.11.96; 

REsp nº 43.622/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 1.6.94; REsp nº 28.871/RJ, 

Terceira Turma, Rel. Min. Nilson Naves, julgado em 30.11.92; REsp nº 40.167/SP, Quarta Turma, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em 14.3.94 e AgRg no Ag nº 123.760/SP, Primeira Turma, Rel. Min. 

Milton Luiz Pereira, julgado em 20.2.97. Essa informação foi obtida no sítio eletrônico do STJ em: 

<http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0>. Acesso em: 27 de abr. 2017. 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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impondo o afastamento de outras formas de interpretação do mesmo requisito de 

admissibilidade recursal. Nas palavras de Bueno (2000, p. 11): 

Neste contexto, o trabalho que, em tese, seria apenas uma exposição de uma das 

correntes acerca do difícil tema do prequestionamento ‒ dificuldade esta que é 

colocada expressamente logo em seu início ‒, é, em verdade e por força da Súmula 

nº 211 do Superior Tribunal de Justiça, a única forma de se compreender 

prequestionamento, ao menos para fins de interposição de recurso especial perante o 

Superior Tribunal de Justiça. 

Trata-se, pois, do acolhimento de uma visão do tema ‒ louvável e coerente, não 

temos dúvidas ‒ por uma Súmula de Tribunal Superior que, como tal, pode 

determinar a sorte e o destino de um sem número de recursos especiais interpostos 

para o Superior Tribunal de Justiça. No fundo e em função da Súmula nº 211, o 

mencionado trabalho acaba não por descrever o que é prequestionamento, mas o que 

deve ser prequestionamento com exclusão de outras maneiras de compreender o 

mesmo instituto. 

Da leitura dos precedentes originários da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça, 

se extrai que a razão de ser da exigência do prequestionamento, nos moldes como consignado 

no enunciado nº 211/STJ, consiste na impossibilidade de ter a decisão recorrida violado 

norma da qual não cogitou ou da qual se omitiu a análise. 

Nesse sentido, o tema que não foi examinado pelo tribunal inferior não pode ser 

conhecido pela Corte Superior, pois isto significaria afronta ao princípio das instâncias 

recursais, o qual limita o efeito devolutivo dos recursos.  

Sendo os Tribunais Superiores órgãos criados com a missão de uniformizar a 

jurisprudência acerca das normas constitucionais e infraconstitucionais, só há uniformização 

daquilo sobre o qual se pronunciou o tribunal a quo. 

O voto do Ministro Demócrito Reinaldo, quando do julgamento do Agravo 

Regimental no Agravo de instrumento nº 67.820/SP (1995, p. 6/7), faz algumas reflexões 

importantes acerca das razões do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

Com efeito, é defeso a esta Corte debruçar-se sobre tema não examinado pelo 

acórdão recorrido, pois se assim procedesse estaria vulnerando o princípio das 

instâncias recursais, que limita a amplitude do efeito devolutivo. A supressão de 

instância, sua consequência concreta, constitui gravíssimo atentado contra as 

garantias processuais das partes, principalmente no que concerne ao direito de 

defesa.  

A apreciação de questão não debatida subverte o iter processual, apanha a parte 

adversa de surpresa e cria para esta Corte o ônus de conhecer tema jurídico inédito. 

A uniformização da interpretação da lei federal tem como pressuposto lógico a 

prévia existência de exegese destoante, não sendo logicamente possível exercer 

raciocínio dialético sem que haja duas teses antagônicas.  

Por isso, do ponto de vista lógico-processual, o conhecimento do apelo especial, in 

casu, é pleito de impossível atendimento.  

Só a integração do julgado, pela via dos embargos declaratórios, supre a omissão no 

exame da matéria cujo conhecimento se pretende devolver ao STJ. 
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Outro motivo que justifica a adoção do entendimento consagrado pela súmula nº 

211/STJ é a dicção constitucional do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, que 

impõe ser cabível recurso especial das “causas decididas” em única ou última instância, pelos 

Tribunais Regionais Federais e Tribunais dos Estados e Distrito Federal. 

A locução “causa decidida”, na interpretação do Superior Tribunal de Justiça, 

inviabiliza, em sede de recurso especial, o exame da questão federal que não foi apreciada 

pelo Tribunal da origem, porquanto não restou “decidida” pela instância inferior33. 

E que alternativa resta à parte recorrente diante da rejeição dos embargos declaratórios 

e da subsistência da omissão no acórdão recorrido?  

Nesta hipótese, em razão do enunciado sumular nº 211/STJ, deverá o recorrente alegar 

violação ao inciso II do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, há violação ao 

preceito do artigo 1.022 quando o tribunal local deixa de suprir, em embargos de declaração, 

omissão em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz. 

Por força da súmula nº 211/STJ, o recorrente que intentar recurso especial sem a 

observância de tal formalidade, inevitavelmente, terá seu recurso não conhecido pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em virtude da ausência de um dos requisitos de admissibilidade do apelo 

excepcional, que é o prequestionamento. 

A parte deve, primeiro, interpor recurso especial por violação ao artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, no qual deve requerer a anulação do acórdão de embargos de 

declaração, para que outro seja proferido em seu lugar. 

 Somente na hipótese de provimento deste recurso especial, com o reconhecimento do 

error in procedendo praticado pelo tribunal inferior na ocasião do julgamento dos 

declaratórios, é que será cabível a interposição de recurso especial, em face do novo acórdão 

prolatado, com fundamento na questão federal que é matéria de fundo da causa. 

Percebe-se que, pelo enunciado 211/STJ, ainda que os embargos de declaração não 

sejam capazes, sozinhos, de prequestionar a matéria omissa no acórdão recorrido, eles são 

                                                 

33 Conforme ementa de precedente do STJ, “4. A simples oposição de embargos de declaração com fins de 

prequestionamento não é suficiente para preencher o requisito de "causa decidida", exigido pela Constituição 

Federal. Deve, para tanto, haver discussão efetiva do tribunal de origem a respeito da matéria para que seja 

considerada prequestionada. ” (BRASIL, STJ, 2011b, p. 1). 

Conforme ementa de precedente do STJ, “4. Verifica-se que, na realidade, tais temas foram abordados tão 

somente na decisão singular do relator que apreciou o recurso de apelação e não no acórdão do colegiado 

estadual. Logo, tais questões não se inserem no conceito de "causas decididas" em última instância, conforme a 

previsão constitucional disposta no inciso III do art. 105 da CF. Agravo regimental improvido. ” (BRASIL, STJ, 

2016c, p. 1). 
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obrigatórios para inauguração da via recursal no Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, 

sendo rejeitados, há ainda a possibilidade de recurso por violação ao art. 1.022/CPC.  

Se o Recorrente não se incumbe de opor embargos para suscitar a matéria omissa, se 

fecha a possibilidade de discussão daquele ponto na instância superior34. 

Veja-se o que esclarece Bueno (2000, p. 4/5) acerca do procedimento que deve ser 

seguido pela parte Recorrente: 

Mesmo tendo oposto os embargos de declaração o recorrente deverá atentar 

minudentemente ao enfrentamento da questão legal/federal pelo e no acórdão 

recorrido. Na negativa, e em atenção ao comando da Súmula nº 211 do Superior 

Tribunal de Justiça, deverá interpor, em primeiro lugar, recurso especial com 

fundamento na contrariedade do art. 535, I ou II, do Código de Processo Civil. Só 

depois, diante de eventual decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça acerca 

da violação daquele dispositivo da lei processual civil ‒ declaração, pois, do error in 

procedendo praticado no julgamento dos embargos declaratórios pela instância a 

quo ‒, é que terá cabida a interposição de recurso especial para tratar da ‘verdadeira’ 

questão legal/federal sobre a qual sua ação diz respeito (‘questão de fundo’ parece 

ser um título adequado para designá-la). 

Sempre que houver rejeição “errada” dos embargos de declaração na origem, deverá o 

Superior Tribunal de Justiça dar provimento ao recurso especial por violação à regra 

processual que determina que o juiz deve suprir omissão a respeito das questões essenciais ao 

deslinde da controvérsia35.  

Ressalta-se, contudo, que, mesmo que a parte observe corretamente a necessidade de 

interposição de recurso para cassação do acórdão de embargos, nada impede que o Superior 

Tribunal de Justiça não reconheça a existência de vício no acórdão prolatado na origem e 

negue provimento ao recurso especial.  

Pode ocorrer de a Corte Superior entender que todas as questões postas pelas partes 

foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido, estando adequadamente fundamentada 

a decisão recorrida, hipótese em que a rejeição dos embargos na origem se deu de forma 

correta.  

Inclusive, é comum que os embargos de declaração sejam usados de forma indevida, 

com escopo de rejulgamento da questão que já foi decidida pelo tribunal local. Deve-se 

                                                 

34 O Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo nos casos de nulidade absoluta há necessidade de 

prequestionamento do ponto pelo acórdão recorrido, pelo que se faz necessária a oposição de embargos em caso 

de omissão. Cf. STJ - AgRg na PET no REsp 1.425.202/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, 

DJe 24/11/2015; STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 425.685/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, DJe 

02/04/2014.  
35 “[...]. Enquanto houver fundamentos suficientes para embasar a tese recursal o Tribunal deve apreciá-los para 

rejeitá-los ou acolhê-los. Se assim não fizer, os embargos declaratórios têm pleno cabimento e, desde que 

rejeitados sob as fórmulas destacadas, há espaço para a interposição de recurso para corrigir este error in 

procedendo, que deriva, para mencionar um fundamento legal, do art. 535 do Código de Processo Civil. [...]” 

(BUENO, 2003, p. 22). 
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lembrar que os embargos de declaração são via inadequada para revisão do julgado, servindo 

apenas ao propósito de integração da decisão proferida.  

Pode ocorrer também de o recurso especial pela violação ao artigo 1.022 do CPC não 

merecer provimento porque o embargante suscitou a questão federal pela primeira vez em 

embargos de declaração, caso em que se trata de inadmissível inovação argumentativa, não 

havendo omissão a ser suprida pelo Tribunal a quo.  

Isso porque, não se tratando de dedução de fato novo superveniente36 ou de matéria de 

ordem pública37, a causa fora decidida com base nas questões de direito que estavam postas à 

época do julgamento, não sendo considerada omissão a ausência de manifestação em relação 

a ponto não arguido oportunamente. 

Quanto ao ponto, oportuno trazer à baila o esclarecimento de Nery Júnior e Nery 

(2016, p. 2293): 

5. EmbDcl prequestionadores de RE e REsp. Os EmbDcl podem ser utilizados 

para prequestionar matéria que deveria ter sido decidida pelos juízes e tribunais, mas 

não o foi, embargos esses que têm como fundamento a omissão (CPC 1022 II). 

Essas matérias são: a) as de ordem pública, a respeito das quais o juiz ou tribunal 

tinha de pronunciar-se ex officio, mas se omitiu; e b) as de direito dispositivo que 

tiverem sido, efetivamente, arguidas pela parte ou interessado, mas não decididas 

pelo juiz ou tribunal. Os EmbDcl prequestionadores não têm cabimento quando se 

prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou tribunal não 

tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão. V. 

coments. CPC 1022 e casuística abaixo, item “Prequestionamento de questão 

constitucional no STJ”. 

Com base nessas considerações, conclui-se que inexiste contradição em afastar a 

violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil e, concomitantemente, aplicar a súmula 

nº 211/STJ. Isso porque, tendo o Superior Tribunal de Justiça asseverado que foi correta a 

                                                 

36 Confira a ementa de precedente do STJ: “1. Na hipótese, o Tribunal de origem, em questão de ordem no 

julgamento de agravo de instrumento, declarou a incompetência do juízo de primeiro grau para julgamento de 

agente público diplomado deputado federal. 2. Nos embargos de declaração, o Ministério Público apontou fato 

novo passível de modificar tal entendimento, qual seja: a posse do recorrido no cargo de Prefeito de Nova Iguaçu 

em 1º de janeiro de 2013. Todavia, os aclaratórios foram rejeitados. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui 

orientação no sentido de que, nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil, o fato superveniente que possa 

influir na solução do litígio, deve ser considerado pelo Tribunal competente ao julgar a lide. 4. Não existe 

prerrogativa de foro no âmbito da ação de improbidade. Precedentes. Recurso especial provido. ” (BRASIL, STJ, 

2016e, p. 1). 

Confira a ementa de precedente do STJ: “4. O exame dos autos denota a absoluta pertinência da argumentação 

adotada pela embargante em face da influência do fato novo, que afastou uma parcela do débito em execução, 

razão pela qual deveria a Corte de origem ter apreciado o vício apontado pela embargante, restando configurada 

a violação ao disposto no artigo 535, do CPC. Precedentes: RESP 675003/RS, desta relatoria, DJ de 05.05.2005; 

RESP 702528/PI, Relator Ministro José Delgado, DJ de 17.03.2005; RESP 502108/SP, Relator Ministro José 

Arnaldo da Fonseca, DJ de 16.05.2005; AGRESP 705932/SP, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 

21.03.2005.”. (BRASIL, STJ, 2010a, p. 1). 
37 Cf. STJ – AgRg no AREsp 249.229/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, julgado em 

08/05/2014, DJe 06/06/2014. 
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rejeição dos declaratórios na origem, permanece a ausência de prequestionamento da questão 

arguida, o que atrai a incidência da súmula nº 211/STJ38. 

Oliveira (1999, p. 254), em brilhante explanação, defende o acerto da súmula nº 

211/STJ. Para ele, o entendimento extraído da súmula nº 356/STF, pelo qual o 

prequestionamento se configura com a mera oposição de embargos de declaração, equivale a 

exigir da parte o simples cumprimento um ritual. Sendo assim, o prequestionamento seria 

dispensável em qualquer hipótese. Nas suas palavras: 

Com a devida vênia, entender que se faz imprescindível o pedido de declaração, mas 

que nada importa o que disso advenha, corresponde a simplesmente cumprir um 

ritual. Afirma-se que, quanto ao ponto omisso, o recurso não é apto a alcançar 

seguimento e tal assertiva está amparada pelos termos em que constitucionalmente 

previstos o extraordinário e o especial. Pedida a declaração, a omissão continuou. 

Entretanto, cumprido o cerimonial, passa a ser possível a impugnação, atacando 

ponto não considerado pelas instâncias ordinárias. 

Ora, se admissível, ainda que continue não enfrentada a questão, por que ter-se 

como inarredável o pedido de declaração? A conclusão, em verdade, haveria de ser 

que o prequestionamento constitui requisito prescindível. [...]. 

No entender do autor, a súmula nº 211/STJ é a resposta mais adequada ao 

prequestionamento, pois, na análise do instituto, não se trata de verificar a diligência da parte 

recorrente, mas sim de constatar a existência de uma decisão sobre a questão, como requisito 

para o recurso. 

A evidente divergência existente entre os posicionamentos das súmulas 356 do 

Supremo Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça decorre da interpretação dos 

comandos constitucionais que versam acerca dos recursos excepcionais (arts.102, III e 105, 

III)39. 

 O enfoque da súmula nº 211/STJ é o conteúdo da decisão recorrida, enquanto que 

para a súmula nº 356/STF a atenção se dirige ao material impugnado, ou seja, mais àquilo que 

foi alegado pela parte que àquilo que foi versado pelo acórdão recorrido.  

Se, por um lado, a súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça tem razão pelo ponto 

de vista lógico-processual ‒ uma vez que adotou um prequestionamento racional e derivado 

da interpretação técnica do princípio das “causas decididas” ‒, por outro lado, é a solução que 

menos se importa com a razoável duração do processo e com a entrega jurisdicional.  

Nesse ponto, merece destaque a colocação de Lemos (2016, p. 1054): 

                                                 

38 Cf. STJ - AgRg no AREsp 261.326/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 04/04/2013, 

DJe 15/04/2013; STJ – AgRg no AREsp 605.015/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 

03/02/2015, DJe 11/02/2015.  
39 Nesse sentido, Cf. STF – AgRg no AI 198.631/PA, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, julgado em 

11/11/1997, DJ 19/12/1997. 
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A posição do Superior Tribunal de Justiça torna claro em seu rigor processual, 

defendendo o rito processual de um prequestionamento exclusivamente técnico, 

levando as últimas consequências processuais a necessidade de somente se julgar 

causas decididas. Se o eventual recurso especial versar sobre matéria em que houve 

omissão, de fato, não há uma decisão, não possibilitando o tribunal superior 

debruçar-se sobre questão não enfrentada pelo tribunal recorrido. 

Se partirmos do princípio essencial das “causas decididas” impostos na seara 

constitucional, de fato, o STJ tem razão neste posicionamento, numa visão 

eminentemente processual, numa análise micro, de forma a pensar na excelência 

processual almejada, não importando a sua consequência de atraso processual, 

necessidade de ida e vinda do processo ao STJ, volta ao tribunal e, posteriormente, 

nova ida ao STJ para uma solução final ao recurso e a demanda como um todo.  

Por outro ângulo, como consequência da aplicação da súmula nº 211/STJ, ao se 

reconhecer, na instância superior, que houve violação ao art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, ou seja, que houve omissão no acórdão impugnado, se reconhece algo parecido com 

aquilo que valoriza a súmula nº 356/STF: a iniciativa da parte. É nesse sentido a interessante 

observação de Cassio Scarpinella Bueno (2003, p. 25/26): 

[...]. Quando o Superior Tribunal de Justiça detecta a omissão, ele, na verdade, 

destaca, acentua e reconhece a iniciativa da parte quanto à necessidade de uma 

determinada matéria ter sido analisada pela instância a quo, o que não deixa de ser 

algo muito próximo ao que, por décadas, imperou e foi suficiente, de acordo com a 

orientação cristalizada na Súmula nº 356 do Supremo Tribunal Federal, para acesso 

àquela Corte. Não fosse assim e não haveria omissão a ser suprimida, pelo que os 

declaratórios seriam incabíveis e, consequentemente, infrutífero o eventual recurso 

especial interposto para impugnar a decisão a quo por violação ao art. 535 do 

Código de Processo Civil. 

A partir de todo esse cenário, infere-se que a dicotomia entre os entendimentos das 

referidas súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça exige 

daqueles que pretendem recorrer aos Tribunais Superiores comportamentos processuais 

divergentes, uma vez que as consequências de tais posicionamentos levam a caminhos 

distintos no campo de atuação do processo civil.  

2.3 Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça ‒ Os embargos de declaração 

prequestionadores 

Os embargos de declaração exercem papel fundamental, dado seu caráter instrumental, 

para a configuração do prequestionamento, sendo de rigor a observância desse requisito de 

admissibilidade dos recursos excepcionais, conforme exige a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores.  

Diante da necessidade de manifestação do Tribunal a quo acerca da matéria suscitada 

pela parte e omissa no acórdão recorrido, é usual que os embargos declaratórios sejam 

manejados para “fins de prequestionamento”.  
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Haja vista a controvérsia em torno da possibilidade de embargos declaratórios com 

finalidade de prequestionamento40, os Tribunais Estaduais e Regionais, frequentemente, 

penalizavam os embargantes com a multa prevista no parágrafo único do artigo 538 do 

Código de Processo Civil de 197341:  

Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando 

que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 

1% (um por cento) sobre o valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, 

a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando condicionada a interposição de 

qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.  

Foi então que o Superior Tribunal de Justiça editou a sua súmula nº 98, publicada no 

Diário de Justiça em 25.04.1994, a qual tem o seguinte enunciado: “Embargos de declaração 

manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”. 

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, já que a jurisprudência exige a oposição 

de embargos de declaração para satisfação do prequestionamento, os embargos opostos para 

tais fins não poderiam ser tidos como protelatórios, pois são o único meio apto a ensejar a 

abertura da instância especial e extraordinária42.  

A partir disso, segundo Medina (2009, p. 247/248), alguns passaram a se manifestar 

no sentido de que existiriam dois tipos de embargos de declaração: os embargos 

esclarecedores e os embargos prequestionadores, sendo os primeiros manejados com a 

finalidade de saneamento de vícios da decisão recorrida e os últimos manejados para 

prequestionamento de questão federal. 

Com a devida vênia, contudo, tal posicionamento se mostra equivocado. Isso porque, 

entende-se que não se pode extrair do enunciado da súmula nº 98/STJ a criação de outra 

figura recursal quando a legislação processual pertinente é taxativa no que tange ao cabimento 

dos embargos de declaração: somente podem ser manejados em caso de omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material. 

Na verdade, o que o enunciado da súmula nº 98/STJ diz é que é lícito opor embargos 

de declaração para prequestionar questão federal e que isso não deve ser interpretado como 

tentativa de protelação da parte embargante. Disso não decorre, todavia, que seja permitido 

                                                 

40 Em trabalho publicado no ano de 2000 pela editora Revista dos Tribunais, Bueno (2000, p. 18) relata que: 

“[...]. É ampla, como já referimos no nº 2, supra, a jurisprudência das Cortes Estaduais e Regionais no sentido de 

que embargos de declaração não servem para fins de prequestionamento ou que os Tribunais não são obrigados a 

responder ‘questionários’ das partes ou, como ainda é mais comum no foro, que os Tribunais não são obrigados 

a enfrentar cada um dos fundamentos sustentados pelas partes para decidir desta ou daquela maneira. ”. 
41 BUENO, 2000. 
42 Cf. STJ - EREsp 20.756/SP, Rel. Ministro Assis Toledo, Corte Especial, julgado em 08/10/1992, DJ 

17/12/1992. 
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opor embargos de declaração fora das hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil de 2015, uma vez que quando se fala em embargos de declaração para “fins de 

prequestionamento” quer-se dizer que os embargos têm o propósito de prequestionar a 

matéria recursal por meio da retificação de algum vício do acórdão recorrido ‒ que, na maior 

parte das vezes, trata-se de omissão. 

Veja-se o que explica Rosas (2012, p. 438) acerca da súmula 98/STJ: 

A finalidade dos embargos declaratórios é expressa no Código de Processo Civil: 

não têm caráter infringente, ou muito menos trazem matéria não discutida ‒ o que 

caracteriza, muitas vezes, protelação. Entretanto, insiste-se muito, no recurso 

especial, na exigência do prequestionamento, Ora, se a matéria foi questionada e não 

apreciada pelo acórdão, evidente a omissão, e válido o socorro aos embargos. 

Importante, assim, é separar a hipótese de cabimento, e de inevitabilidade de sua 

interposição, daquela meramente procrastinatória. A salvo da crítica, portanto, 

aqueles embargos para ressaltar ou estabelecer o prequestionamento, imunes à multa 

prevista no CPC/1973, art. 538, parágrafo único.  

O pressuposto dos embargos de declaração está na omissão, obscuridade ou 

contradição. Tais circunstâncias ou decorrem de matéria suscitada e não apreciada 

no acórdão (omissão), ou surgem do próprio acórdão. Entretanto, tais embargos não 

servem para discutir matéria não questionada anteriormente. [...]. 

Ocorre que a parte embargante busca suprir uma omissão no acórdão embargado para 

obter-se, consequentemente, o prequestionamento da matéria objeto do recurso excepcional. 

Essa é a correta interpretação dos embargos “prequestionadores” e nesse sentido se orienta a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça43. 

Tanto é assim que o Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a inovação 

argumentativa em sede de embargos de declaração, não havendo qualquer omissão a ser 

suprida quando o embargante suscita a questão originariamente pela via dos declaratórios, ou 

seja, pela primeira vez no curso do processo, sem que se trate de fato novo superveniente ou 

matéria de ordem pública sobre a qual devesse se pronunciar o órgão julgador.  

Confira a ementa dos Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança 

nº 34.032/RS (2013c, p. 1), de relatoria do Ministro Sérgio Kukina: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. 

INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.  

[...]  

2. A tese suscitada pelo embargante, qual seja, a de violação do princípio da 

segurança jurídica, foi deduzida somente agora, em embargos de declaração, 

caracterizando, por isso, intolerável inovação recursal, mesmo que invocada a título 

de prequestionamento.  

                                                 

43 Ver julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: STJ – Recurso Especial nº 979.530/MT, Rel. 

Ministro Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/03/2008, DJe 11/04/2008; STJ – AgRg no Recurso 

Especial nº 1.018.020/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03/04/2008, DJe 18/04/2008.  
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3. Não há que se falar em omissão quando as questões oportunamente apresentadas 

pelas partes foram examinadas - e repelidas - pelo acórdão julgador, tal como se deu 

na hipótese destes autos.  

4. Os embargos de declaração não constituem meio processual idôneo para a 

reforma do mérito da decisão embargada quando ausentes as hipóteses previstas no 

art. 535 do CPC, quais sejam, omissão, contradição ou obscuridade.  

5. Embargos de Declaração rejeitados. 

A consequência de tal entendimento é justamente a de que não são admitidos 

embargos de declaração para fins de prequestionamento sem que haja qualquer vício no 

acórdão recorrido.  

Caso fosse possível realizar prequestionamento dissociado da omissão do julgado, a 

parte embargante poderia muito bem prequestionar a matéria recursal originariamente por 

meio de embargos de declaração, o que, contudo, é inadmissível na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça44. 

Ora, se se pretende obter o prequestionamento por meio dos embargos de declaração, é 

de supor, então, que a questão já fora antes suscitada pela parte no curso do processo, pois 

inaceitável, nessa sede recursal, a inovação argumentativa. Daí se concluir que o “propósito 

de prequestionamento” deve ocorrer em função da finalidade corretiva dos embargos 

declaratórios. 

Por essas razões, é acertado posicionamento de Nery Júnior (2001, p. 860/861) quando 

diz que: 

Os EDcl prequestionadores, entretanto, não podem ser interpostos em qualquer 

hipótese. Não basta, portanto, a parte querer levar a matéria ao STF ou STJ, 

interpondo EDcl com caráter prequestionador. É preciso que esses EDcl sejam 

admissíveis, isto é, que sejam interpostos com fundamento em um dos motivos do 

CPC 535. 

Se a parte arguiu a matéria, ou esta era de ordem pública, e, mesmo assim, o tribunal 

deixou de apreciá-la, o acórdão padece de omissão e, consequentemente, está sujeito 

aos EDcl para que seja suprida referida omissão.  

Mas, ao contrário, se a parte esqueceu-se de levantar qualquer matéria dispositiva 

durante a fase recursal, não pode, pela primeira vez, fundando-se na omissão, querer 

argui-la em EDcl com fins de prequestionamento. Estes são inadmissíveis porque o 

acórdão não terá incorrido em nenhuma omissão, porquanto a matéria, de direito 

dispositivo, não foi arguida anteriormente.  

Ressalta-se, ainda, que a incidência da Súmula 98/STJ depende da demonstração do 

intuito de prequestionamento dos embargos de declaração. O Superior Tribunal de Justiça tem 

afastado a incidência da Súmula quando resta caracterizada a inexistência do propósito de 

                                                 

44 O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no mesmo sentido. Cf. STF – RE 287.227/SP, Rel. 

Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 18/12/2000, DJ  02/03/2001. 
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prequestionamento45. Pede-se vênia para transcrever trecho da ementa do Agravo Interno no 

Agravo em Recurso Especial nº 181.038/SC, de relatoria do eminente Ministro Marco Buzzi 

(2017b, p. 1): 

2. Manutenção da multa imposta com fulcro no art. 538, parágrafo único, do 

CPC/1973, porquanto os embargos de declaração opostos não tinham intuito de 

prequestionamento, mas de rediscutir a lide, o que autoriza a imposição da 

mencionada penalidade.  

Quanto ao tema, oportuno mencionar, ainda, que, segundo Didier Jr. e Cunha (2016, p. 

285), o Tribunal a quo pode demonstrar, em decisão fundamentada, a ausência de intuito de 

prequestionamento nos embargos opostos pela parte, caso em que não se aplica o enunciado 

sumular nº 98/STJ: 

Para que o tribunal afaste a aplicação de tal enunciado da Súmula do STJ, tem de 

exercer forte ônus argumentativo e fundamentar, demonstrando, precisamente, as 

razões pelas quais os embargos de declaração não teriam intuito de obtenção de pré-

questionamento e seriam, portanto, protelatórios. Os embargos de declaração com 

finalidade de obter o pré-questionamento não têm intuito protelatório, a não ser que 

o juízo ou tribunal, em decisão devidamente fundamentada, demonstre o contrário. 

O disposto no §1º do art. 489 do CPC reforça a necessidade de a fundamentação ser 

reforçada nesse sentido. 

Nessa última hipótese, a súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça também não se 

aplica justamente em razão da demonstração, pelo Tribunal a quo, da ausência do propósito 

de prequestionamento da matéria do recurso especial, que é a condição para incidência do 

enunciado sumular em comento.  

2.4 Súmula 320 do Superior Tribunal de Justiça – O prequestionamento no voto vencido 

Das súmulas que tratam sobre o prequestionamento, resta falar da súmula nº 320 do 

Superior Tribunal de Justiça, julgada pela Corte Especial em 05.10.2005 e publicada no 

Diário de Justiça em 18.10.2005 com o seguinte teor: “A questão federal somente ventilada 

no voto vencido não atende ao requisito do prequestionamento”.  

A edição desse enunciado sumular foi resultado da jurisprudência verificada tanto no 

âmbito do Superior Tribunal de Justiça como no âmbito do Supremo Tribunal Federal.  

Como já dito anteriormente, existe forte corrente jurisprudencial no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento só se satisfaz com a 

manifestação do acórdão recorrido acerca do tema recursal.  

                                                 

45 Cf. STJ – AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.207.723/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 4ª Turma, 

julgado em 22/03/2011, DJe 01/04/2011; STJ – Recurso Especial nº 1.157.097/AM, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 09/03/2010, DJe 17/03/2010; STJ – Recurso Especial nº 64.700/PE, Rel. 

Ministro Adhemar Maciel, 6ª Turma, julgado em 27/11/1995, DJ 04/03/1996. 
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Nessa trilha, a questão ventilada apenas no voto vencido não seria suficiente para 

configurar o prequestionamento, pois o voto vencido não integraria o acórdão combatido, uma 

vez que ele não é o objeto do recurso excepcional. 

 O entendimento de que o tema tratado apenas no voto vencido não pode ser 

conhecido pelas Cortes Superiores também encontra amparo na ideia de que há necessidade 

de que a posição majoritária (voto vencedor) tenha analisado a questão federal objeto do 

recurso e não apenas o julgador que restou vencido.  

Assis (2013, p. 748) menciona, ainda, que o motivo para a irrelevância do voto 

vencido é a ausência de influência do seu conteúdo no resultado do julgamento: 

O julgamento colegiado interfere na caracterização do prequestionamento. O 

pronunciamento recorrível resultará dos votos oriundos da maioria. A decisão 

resulta do concurso dos votos que formaram a maioria. Por conseguinte, nesses 

votos apurar-se-á a existência de questão constitucional. Nenhuma é a relevância do 

voto vencido, consoante decidiu a 1.ª Turma do STF, porque alheio à resolução 

tomada. Tampouco ostenta importância o convencimento pessoal de algum dos 

julgadores, ressalvado para acompanhar a maioria, ainda que revele motivação 

própria e autônoma, na medida em que “não exterioriza qualquer judicium voltado à 

composição do litígio”. Existindo várias questões sobre apreciação, mostra-se 

suficiente que ao menos uma seja adotada pela maioria dos votantes. Não se podem 

somar as resoluções individuais, que não alcançaram o quórum majoritário, nem elas 

compõem a decisão impugnável, recebendo tratamento idêntico àquela externada 

pelo voto vencido.  

Sobre a necessidade de referência da questão federal no voto condutor, insta 

transcrever também o que menciona o Ministro José Delgado, na ementa do Recurso Especial 

nº 525.790/RS (2003, p. 1), de sua Relatoria: 

1. O suprimento do efetivo prequestionamento exige que o tema controverso, a ser 

apresentado na via especial, tenha merecido regular enfrentamento pelo acórdão 

recorrido.  

2. Quando a matéria litigiosa e os dispositivos legais correlatos somente forem 

deduzidos em voto vencido, não se tem como atendido aquele requisito, na medida 

em que a questão a ser dirimida em recurso especial carece de regular discussão no 

voto vencedor. 

A corroborar o posicionamento perfilhado pela súmula nº 320/STJ, encontram-se 

também no Supremo Tribunal Federal manifestações no mesmo sentido, a exemplo do 

entendimento do eminente Ministro Marco Aurélio no julgamento do Recurso Extraordinário 

nº 131.739 (1992, p. 1), que frisa a necessidade de manifestação do órgão colegiado: 

RECURSO – PREQUESTIONAMENTO – CAMPO PROPÍCIO. O 

prequestionamento pressupõe a adoção de tese pelo Órgão prolator da decisão 

atacada. Há de ter origem em manifestação explícita do Colegiado sobre o tema 

jurígeno veiculado no recurso. A análise contida, unicamente, em voto vencido, 

mostra-se irrelevante. O silêncio da maioria não é passível de ser afastado pelo fato 

de o dissidente haver esgrimido o tema, isto na declaração de voto juntada aos autos. 

Entendimento diverso implica a consagração do prequestionamento implícito, 

presumindo-se refutada a matéria de defesa. 
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Diante do enunciado da súmula 320/STJ, tendo a questão federal sido veiculada 

apenas no voto vencido, a parte Recorrente deve opor embargos de declaração para que o 

Tribunal a quo faça constar também no voto condutor a questão federal objeto do recurso 

excepcional46. 

Nesse sentido, faz-se mister trazer as considerações de Medina (2009, p. 281/282): 

De todo modo, tendo em vista o que dispõe a Súmula 320 do STJ, pensamos que o 

Superior Tribunal de Justiça considera omisso o acórdão que trata da questão 

federal apenas no voto vencido. Por isso, neste caso, poderá a parte interpor 

embargos de declaração para que a questão federal seja ventilada também no voto 

vencedor. 

Nota-se, portanto, que, em razão das peculiaridades do dever de fundamentar as 

decisões judiciais que poderão ser alvo de recursos extraordinário e especial, 

sobressai a importância dos embargos de declaração interpostos com o intuito de se 

suprir omissão, consoante dispõe a Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal, 

analisada a seguir. 

Aqui, uma vez mais, se constata a importância dos embargos de declaração no que se 

refere à observância do requisito do prequestionamento, posto que, também no caso do voto 

vencido, os embargos de declaração são o instrumento para obtenção do prequestionamento 

da tese recursal. 

2.5 Súmula 456 do Supremo Tribunal Federal – Aplicação do direito à espécie 

A súmula 456 do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, não trata diretamente do 

instituto do prequestionamento, porém, sua aplicação pode ter repercussão nesse requisito de 

admissibilidade recursal, razão pela qual a referida súmula merece consideração nestas linhas. 

O enunciado desta Súmula, editado em 1964, possui o seguinte teor: “O Supremo 

Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à 

espécie”.  

À primeira vista, a Súmula não diz nada demais. Atendidos todos os pressupostos de 

admissibilidade do recurso extraordinário, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar a causa, 

consoante as normas vigentes no ordenamento jurídico, aplicáveis à espécie. No entanto, em 

razão da interpretação dada ao trecho que menciona o julgamento da causa com aplicação do 

                                                 

46 Essa era a exigência da jurisprudência do STJ quando vigente o Código de Processo Civil de 1973: “I – O 

prequestionamento diz com a adoção de tese pelo voto condutor e não com o conteúdo do voto vencido. Se a 

posição majoritária foi explicitada em voto, com considerações genéricas, carecedoras de objetividade, e ainda, 

sem indicação dos dispositivos legais pertinentes, os embargos de declaração deveriam ter sido opostos (Súmulas 

nº 282 e 356-STF e 98-STJ). ” (BRASIL, STJ, 1998a, p. 1). 

“2. Quando a matéria litigiosa e os dispositivos legais correlatos somente forem deduzidos em voto vencido, não 

se tem como atendido aquele requisito, na medida em que a questão a ser dirimida em recurso especial carece de 

regular discussão no voto vencedor. 3. A falta de manifestação do aresto sobre determinado aspecto 

controvertido é sanável por via de embargos declaratórios, que na espécie não foi articulado. ” (BRASIL, STJ, 

2003, p. 1). 
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direito à espécie, a utilização de tal verbete provocou controvérsias na jurisprudência no que 

diz respeito à possibilidade de apreciação de questões não prequestionadas nas instâncias 

ordinárias, as quais seriam aplicáveis ao caso concreto. 

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 67.284/CE (1970, p. 11), o Ministro 

Relator Thompson Flores descreveu a divergência existente no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal em torno da aplicação da Súmula 456/STF: 

O SENHOR MINISTRO THOMPSON FLORES (RELATOR): Procede, e por 

inteiro, a dúvida do eminente Ministro Eloy da Rocha. Ela também me angustiou. E 

porque a Súmula 456 não tem merecido pacífica exegese por parte do Supremo 

Tribunal Federal, julgados há que admitem que o conhecimento do recurso devolve, 

totalmente, ao Supremo Tribunal Federal o conhecimento das questões; outros há 

mais reservados. 

Nesse julgamento, os Ministros da 2ª Turma da Suprema Corte debateram a exegese 

da Súmula 456/STF no que se refere à possibilidade de amplo conhecimento do caso após a 

admissibilidade do recurso, ocasião na qual prevaleceu o posicionamento do Ministro Relator 

Thompson Flores, que assim se manifestou (1970, p. 11):  

Filio-me à corrente mais discreta, a qual só aceita a apreciação das questões que 

mereceram consideradas na instância a quo. Pensar de outra maneira, seria admitir 

julgamento em instância única e na fase extraordinária.  

A discussão ganhou mais relevo ao se considerar a possibilidade de conhecimento das 

matérias de ordem pública. A esse respeito, Carneiro (1995, p. 85) defende que “Em suma: 

nos casos de aplicação da Súmula nº 456 – STF, somente as matérias não disponíveis, e as de 

ordem pública, merecerão apreciação de ofício”.  

Essa diretriz, segundo a qual é possível o conhecimento, de ofício, de matérias de 

ordem pública, quando ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso, encontrou amparo 

em vozes importantes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme relata 

Bueno (2013)47. Restou, contudo, vencida na jurisprudência dos Tribunais Superiores, eis que 

                                                 

47 Ao tratar da impossibilidade de conhecimento de matéria de ordem pública sobre a qual não se manifestou o 

juízo a quo, Bueno (2013, p. 287) noticia que: “Mesmo em nome de determinados princípios constitucionais, 

sobretudo os da ‘economia e eficiência processuais’ (v. n. 15 do Capítulo 1 da Parte II do vol. 1), a conclusão do 

parágrafo anterior não deve ser modificada, não obstante vozes importantes em sentido contrário serem ouvidas 

na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (assim, por exemplo: 5ª Turma, REsp 856.929/AM, rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, j.un. 29.5.2008, DJe 4.8.2008; 1ª Turma, REsp 869.534/SP, rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, j.un. 27.11.2007, DJ 10.12.2007, p. 306; 2ª Turma, REsp 789.937/GO, rel. Min. Castro Meira, j.un. 

6.4.2006, DJ 20.4.2006, p. 144; 2ª Turma, AgRg no AgRg no REsp 569.015/RN, rel. Min. Eliana Calmon, j.un. 

3.11.2005, DJ 21.11.2005, p. 179; e 2ª Turma, REsp 706.652/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j.un. 1.3.2005, DJ 

18.4.2005, p. 298). De acordo com essa diretriz, é legítimo, superado o juízo de admissibilidade do recurso, 

apreciar questões de ordem pública, não obstante a inexistência de prévia manifestação dos órgãos jurisdicionais 

inferiores a seu respeito. ”. 
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consolidou-se ser necessário o prequestionamento mesmo nos casos de matéria de ordem 

pública48. 

Ao explicar que não se dispensa a manifestação do Tribunal recorrido, Bueno (2013, 

p. 288) assevera que a Súmula 456 do Supremo Tribunal Federal deve ser interpretada em 

conjunto com o que dispõe a Constituição Federal acerca do cabimento dos recursos 

excepcionais, que exige que a matéria tenha sido “decidida” na instância ordinária: 

Mesmo a lembrança da Súmula 456 do STF não dá embasamento àquele 

entendimento, renovadas as vênias de estilo. Como expõe o n. 11, infra, aquela 

diretriz jurisprudencial deve ser entendida no seu devido contexto, em consonância 

com os contornos que os arts. 102, III, e 105, III, da Constituição Federal dão ao 

Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. O 

desempenho de sua atividade judicante não se limita a ser rescindente, o que não 

autoriza, contudo, que aqueles Tribunais julguem outra matéria que não as “causas 

decididas”. Como admitir a sua atuação oficiosa sobre matéria até então inédita, não 

discutida e, por isso mesmo, não decidida pelas instâncias ordinárias? Como 

uniformizar a interpretação e aplicação do direito independentemente de sua 

controvérsia anterior? O papel que cada um daqueles dois Tribunais exerce em sede 

de recurso extraordinário e de recurso especial impõe o afastamento destas questões. 

Mais importante no tange ao prequestionamento e a Súmula 456/STF, contudo, é a 

ressalva feita pelo precitado autor. Bueno (2013) menciona que a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, com razão, sustentou, em algumas ocasiões, a possibilidade de julgar a 

causa utilizando fundamento normativo diverso daquele utilizado na origem, mas que se 

refere a mesma questão de direito analisada naquela instância. Nesse caso, se estaria diante de 

legítima aplicação do direito à espécie.  

Para compreensão da situação, necessário fazer a diferenciação entre dois possíveis 

cenários de aplicação da Súmula 456/STF. Enquanto o verbete seria equivocadamente 

aplicado quando a matéria não foi “decidida” na instância inferior, o que dispensaria 

indevidamente o prequestionamento, a súmula 456/STF pode ser utilizada para se proceder a 

análise da profundidade da questão federal “decidida” na instância a quo.  

Sob esse prisma, analisar a profundidade da questão federal devolvida ao Tribunal 

Superior, com fundamento na Súmula 456/STF, é situação diversa daquela na qual, a pretexto 

                                                 

48 “2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões 

constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 

” (BRASIL, STF, 2016a, p. 1). 

“2. Aplicação do efeito translativo ao recurso especial. Necessário esclarecer que tal efeito é próprio dos recursos 

ordinários (apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração e recurso ordinário constitucional), 

e não aos recursos excepcionais, como é o caso do recurso especial. 3. É inadmissível o recurso especial acerca 

de questão não prequestionada pelo Tribunal de origem, ainda que seja matéria de ordem pública. ” (BRASIL, 

STJ, 2017a, p. 1).  
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de aplicação dessa súmula, o Tribunal Superior se permite analisar todas as questões da causa, 

decididas ou não.  

Nesse sentido, a súmula 456/STF pode ser utilizada a fim de que o Supremo Tribunal 

conheça da questão federal, ou seja, da tese recursal, em toda sua profundidade e aplique as 

normas jurídicas cabíveis, sem restringir-se pontualmente à análise de um único dispositivo 

da legislação. Nas palavras de Bueno (2013, p. 301): 

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça acabam, acolhida esta 

orientação, por fornecer teses jurídicas, constitucionais ou legais, verdadeiramente 

paradigmáticas aos jurisdicionados, mais do que interpretações pontuais de um ou de 

outro dispositivo, em consonância ao seu “prequestionamento anterior”, na linha 

como a doutrina e a jurisprudência tradicionais veem a cláusula constitucional que 

exige, para os recursos aqui examinados, “causa decidida” (v. n. 2.1, supra). 

Decide-se, para ilustrar o alcance dos parágrafos anteriores, se o Ministério Público 

tem legitimidade para pedir tutela jurisdicional em favor de criança carente de 

tratamento de saúde, e não se o art. 129, III, da Constituição Federal (como se ele, só 

ele, isoladamente) autorizasse este ou entendimento diverso em levar em conta todos 

os elementos componentes do “modelo constitucional do direito processual civil”. 

[...]. 

Por fim, percebe-se, na jurisprudência, que a discussão acerca da aplicação do direito à 

espécie renova-se esporadicamente. Mais recentemente, decisões do Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo a utilização da Súmula 456 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 

257 do Regimento Interno do STJ49 para, em casos excepcionais, mitigar o requisito do 

prequestionamento e ampliar a extensão do efeito devolutivo do recurso.  

A propósito, veja-se o que disse o voto do Ministro Relator Luis Felipe Salomão 

(2015e, p. 13), no acórdão do Recurso Especial nº 1.412.997/SP, julgado pela 4ª Turma do 

STJ: 

3.2. No entanto, em relação à impossibilidade de conhecimento da exceção de pré-

executividade, em virtude da necessidade de dilação probatória para verificação do 

excesso de cobrança, é patente a omissão do julgado ante a total ausência de menção 

a esse ponto, o qual foi devidamente veiculado nos embargos declaratórios (fls. 

1.635-1.639) e que é de relevância para o deslinde da controvérsia. 

Contudo, embora reconhecida a aludida omissão, é possível a esta Corte Superior 

apreciar a questão, de modo a ampliar a extensão do efeito devolutivo e aplicar o 

direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula 456 do STF.  

Na mesma linha, cita-se também o trecho da ementa do acórdão do Agravo 

Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 786.210/SP, de relatoria do Ministro Moura 

Ribeiro (2016b, p. 1): 

                                                 

49 O artigo 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Emenda 

Regimental nº 19 de 2015, dispunha que “No julgamento do recurso especial, verificar-se-á, preliminarmente, se 

o recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma não conhecerá do recurso; pela afirmativa, 

julgará a causa aplicando o direito à espécie.”. Atualmente, essa previsão consta no §5º do artigo 255 do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.  
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4. O Superior Tribunal de Justiça, primando pela celeridade e economia processuais, 

vem mitigando o rigorismo do prequestionamento em situações excepcionais para, 

superado o juízo de admissibilidade, ampliar a extensão do efeito devolutivo, de 

forma a aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ e da Súmula 456 

do STF. Precedente: REsp 1.412.997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Quarta Turma, DJe 26/10/2015. Contudo, no caso em análise, a exigência de 

prequestionamento não se trata de mero rigorismo formal, que pode ser afastado 

pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência 

aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a esta Corte Superior, 

cuja competência foi outorgada pela Constituição Federal em seu art. 105. 

Há de se destacar, ainda, que, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, 

pode ser que a discussão em torno da aplicabilidade da súmula 456/STF fique mais evidente, 

uma vez que a previsão do artigo 1.034 da nova codificação dispõe algo semelhante quando 

diz que “Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal 

ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito”.  

2.6 Mudança jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal: possível abandono do 

prequestionamento ficto 

Feitas essas considerações acerca das súmulas que versam sobre o prequestionamento, 

percebe-se que a adoção de diferentes critérios para identificação do prequestionamento pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça exige comportamentos 

processuais distintos da parte recorrente. 

O que a súmula nº 211/STJ e a súmula nº 356/STF têm em comum é que se 

preocupam com o prequestionamento realizado pelo acórdão impugnado ao exigirem do 

jurisdicionado a oposição de embargos de declaração para que sejam supridas as omissões do 

aresto e, consequentemente, se obtenha o pronunciamento expresso do Tribunal recorrido.  

Divergem, contudo, no que se refere ao resultado do julgamento dos embargos 

declaratórios. Enquanto que, para a súmula 211/STJ, a rejeição dos embargos implica em 

ausência de prequestionamento, para a súmula 356/STF, tal rejeição não prejudica o 

jurisdicionado, sendo válido o prequestionamento da matéria suscitada no pedido de 

declaração.  

A complexidade acerca do instituto se agrava mais ainda com o aparecimento de 

mudanças nos posicionamentos já consolidados. Foi o que ocorreu, mais recentemente, no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal. 

Não obstante a exegese da súmula nº 356/STF, pela qual admissível o 

prequestionamento ficto, julgados recentes do Supremo Tribunal, mormente na 1ª Turma, 
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vinham se manifestando no sentido de que subsiste a ausência de prequestionamento na 

hipótese de rejeição dos embargos declaratórios50. 

Essas manifestações se tornaram mais evidentes na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal a partir do ano de 2011. Porém, há notícia de que já existiu antes na Corte 

Suprema o entendimento segundo o qual não cabe recurso extraordinário para veicular 

matéria em relação a qual persistiu a omissão após o pedido de declaração. 

É o que evidencia a ementa do acórdão do Agravo Regimental em Agravo de 

Instrumento nº 136.378/SP (1991, p. 1), de Relatoria do Ministro Marco Aurélio: 

RECURSO - NATUREZA EXTRAORDINÁRIA - PREQUESTIONAMENTO - 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. A razão de ser do 

prequestionamento, como pressuposto de recorribilidade de todo e qualquer recurso 

de natureza extraordinária - revista trabalhista (TST), especial (STJ), extraordinário 

stricto sensu (STF), - está na necessidade de proceder-se a cotejo para dizer-se do 

atendimento ao permissivo meramente legal ou constitucional. A ordem jurídica 

agasalha remédio próprio ao afastamento de omissão - os embargos declaratórios - 

sendo que a integração do que decidido cabe ao próprio órgão prolator do acórdão. 

Persistindo o vício de procedimento e, portanto, não havendo surtido efeitos os 

embargos declaratórios, de nada adianta veicular no recurso de natureza 

extraordinária a matéria de fundo, sobre a qual não emitiu juízo o órgão julgador. 

Cumpre articular o mau trato aos princípios constitucionais do acesso ao Judiciário e 

da ampla defesa, considerada a explicitação contida no inciso LV do artigo 5º da 

Constituição Federal. Então, a conclusão sobre a existência do vício desaguará não 

na apreciação da matéria sobre a qual silenciou a Corte de origem, mas na 

declaração de nulidade do acórdão tido como omisso. 

Nota-se que o acórdão proferido pelo Ministro Marco Aurélio é explícito ao 

mencionar que, mesmo após o pedido de declaração, persistindo o vício do acórdão recorrido, 

não cabe suscitar a matéria de fundo no recurso extraordinário51. 

Também no sentido de que não basta a oposição de embargos de declaração ao 

cabimento do recurso, o Ministro Celso de Mello, na ementa do acórdão do Agravo 

Regimental no Agravo de Instrumento nº 145.985/PR, julgado em dezembro de 1995, 

assevera que a matéria tem que ter sido oportunamente suscitada pela parte e necessariamente 

ventilada pela decisão recorrida (1996a, p. 1): 

CONFIGURAÇÃO PROCESSUAL DO PREQUESTIONAMENTO. - A 

configuração jurídica do prequestionamento - que traduz elemento indispensável ao 

conhecimento do recurso extraordinário - decorre da oportuna formulação, em 

                                                 

50 Precedentes nesse sentido: STF – AgRg no AI nº 763.915/RJ, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado 

em 12/03/2013, DJe 06/05/2013; STF – AgRg no ARE 678.139/RJ, 1ª Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, 

julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013; STF – ED no RE 661.521/MS, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, 

julgado em 17/04/2012, DJe 24/05/2012; STF – AgRg no AI 579.494/RS, 1ª Turma, Relator Ministro Marco 

Aurélio, julgado em 17/04/2012, DJe 04/05/2012. 
51 Veja outros precedentes do Ministro Marco Aurélio no mesmo sentido: STF – AgRg no RE 146.660/SP, 

Relator Ministro Marco Aurélio, 2ª Turma, julgado em 20/04/1993, DJ 07/05/1993; STF – RE 172.084/MG, 

Relator Ministro Marco Aurélio, 2ª Turma, julgado em 29/11/1994, DJ 03/03/1995. 
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momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. 

Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha 

sido explicitamente ventilada na decisão recorrida. Sem o cumulativo atendimento 

desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o 

acesso a via recursal extraordinária.  

Tal entendimento, contudo, perdeu força após o julgamento do Recurso Extraordinário 

nº 219.934/SP, já mencionado, no qual o plenário da Suprema Corte (vencido o Ministro 

Marco Aurélio) ratificou a interpretação da súmula 356/STF de que a oposição de embargos 

de declaração prequestiona a matéria.  

Foi só mais recentemente que a aplicação dessa súmula se mostrou instável.  

Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, no ano de 2013, a 1ª 

Turma do Supremo Tribunal Federal, no acórdão do julgamento do Agravo Regimental no 

Recurso Extraordinário 629.943/RJ (2013c, p. 1/2), de relatoria da Ministra Rosa Weber, 

consignou que aquela Turma não vinha procedendo a exegese da súmula 356/STF, persistindo 

o entendimento perfilhado pela súmula 282/STF: 

O requisito do prequestionamento obsta o conhecimento de questões constitucionais 

inéditas. Esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 

356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional 

quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal a quo. A mera 

oposição de embargos declaratórios não basta para tanto. Logo, as modalidades ditas 

implícita e ficta de prequestionamento não ensejam o conhecimento do apelo 

extremo. Aplicação da Súmula STF 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, 

quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. 

Nesse julgado, a Ministra Relatora Rosa Weber destacou que também a 2ª Turma do 

STF já havia se manifestado nesse sentido e citou dois precedentes de Relatoria da Ministra 

Ellen Gracie, ambos julgados no ano de 2011, nos quais decidiu-se pela impossibilidade do 

prequestionamento ficto52. 

A mudança jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal se percebeu por meio de uma 

quantidade significativa de julgados que deixaram de aplicar a exegese da súmula nº 356/STF 

para entender que o prequestionamento não se satisfaz com a mera oposição de embargos de 

declaração. 

 Lemos (2016, p. 1058) noticia que: 

[...].  Diversos julgados demonstram a mudança de posicionamento das turmas do 

STF sobre a própria súmula, tergiversando sobre a utilização desta, desde 

julgamentos de certa data, quanto julgamentos recentes. O rigor da técnica 

processual, da necessidade de enfrentamento jurisdicional sobre a questão, legal ou 

constitucional, cativou não somente o ponto da preferência processual pela súmula 

211, mas a tendência clara de mudança de entendimento no STF. 

                                                 

52 Cf. STF – ED no AI 743.641, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 08.02.2011, DJe 

25/12/2011; STF – AgR - ED no AI 689.706, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 12.4.2011, 

DJe 03/05/2011. 
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Com isso, observa-se que, do mesmo modo que as súmulas do Supremo Tribunal 

Federal são aplicadas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ‒ a exemplo das súmulas 

356, 282, 283 e 284 do STF ‒, a Corte Suprema demonstrou ser possível a aplicação do 

entendimento da súmula 211/STJ também no que se referem aos recursos extraordinários.  

Disso se conclui que a realidade jurisprudencial indica que o entendimento de 

prequestionamento de uma das súmulas não exclui obrigatoriamente a aplicação de outros 

entendimentos dentro do mesmo Tribunal, no qual foi editada. 

Entretanto, o grande problema de tal proceder é justamente a quebra de expectativa 

das partes litigantes, que se já ocorria devido à adoção de critérios diferentes de 

prequestionamento nos Tribunais Superiores, ocorre mais ainda quando existem mudanças 

jurisprudenciais abruptas e inesperadas, como a que se verificou no âmbito do Supremo 

Tribunal Federal (LEMOS, 2016). 
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3 O PREQUESTIONAMENTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Antes do Código de Processo Civil de 2015, o instituto do prequestionamento carecia 

de qualquer regulamentação específica, sendo uma construção doutrinária e jurisprudencial 

derivada de mera interpretação do texto constitucional, uma vez que não há alusão expressa 

ao instituto na Constituição Federal de 1988. 

O Código de Processo Civil de 2015 promoveu a positivação do prequestionamento no 

procedimento da Justiça Comum53, cuja menção é feita em dois dispositivos do Código: o 

artigo 1.025, que consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, e o §3º do artigo 941, que 

trata do prequestionamento no voto vencido. Vamos a eles. 

3.1 A escolha pelo prequestionamento ficto 

Na tentativa de esclarecer, ou ao menos atenuar, as divergências doutrinárias e 

jurisprudenciais acerca do prequestionamento, o Código adotou o prequestionamento na sua 

modalidade ficta. Eis o teor do artigo 1.025 do diploma processual em vigor: 

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para 

fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos 

ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, 

contradição ou obscuridade.  

O artigo 1.025 do CPC versa sobre a hipótese na qual após a subida dos autos ao 

Tribunal Superior, este reconhece a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade 

não sanadas pelo Tribunal da origem por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. 

Em vez de se proceder a anulação do acórdão recorrido, o referido dispositivo permite que o 

Tribunal Superior desde logo conheça da questão de direito suscitada nos embargos e julgue a 

questão de fundo do recurso excepcional.  

Veja-se que, pelo teor do artigo 1.025, para que o Tribunal Superior conheça da 

questão de direito e considere prequestionada a matéria, é necessário o reconhecimento de que 

houve indevida rejeição dos embargos de declaração na origem, ou seja, o reconhecimento de 

que Tribunal a quo deveria ter corrigido vício existente no acórdão, porém não o fez. Dito de 

outro modo, não basta que a matéria seja ventilada pela parte nos embargos declaratórios, mas 

é preciso também que o Tribunal Superior considere que a matéria, de fato, deveria ter sido 

apreciada. 

                                                 

53 No processo trabalhista, o prequestionamento foi positivado pela Lei 13.015 de 2014, que incluiu o §1º-A no 

artigo 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.  
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O procedimento adotado pelo Código de Processo Civil consagrou o chamado 

“prequestionamento ficto”, pelo qual a matéria de direito resta prequestionada em razão de ter 

sido ventilada nos embargos de declaração. 

Quanto ao aspecto conceitual, percebe-se que o diploma processual de 2015 optou por 

solução intermediária, nem adotando o prequestionamento como ato exclusivamente da parte, 

nem o adotando como ato exclusivamente do órgão julgador.  

A previsão da nova codificação não exclui o prequestionamento realizado pelo 

acórdão recorrido, eis que este permanece sendo suficiente para o conhecimento da matéria 

pela instância superior. O que ocorreu foi que também se permitiu o prequestionamento 

realizado pela parte nos embargos declaratórios. Assim, resta configurado o instituto tanto 

quando a matéria é ventilada na decisão recorrida como quando é ventilada nos embargos 

declaratórios.  

Ainda a respeito do conceito de prequestionamento, Lemos (2016, p. 1052) observa 

que a previsão do CPC enfraqueceu a classificação que divide o instituto em implícito e 

explícito: 

De acordo com a nova norma processual sobre o instituto, considerando-se 

prequestionada pela alegação da parte, a discussão sobre o enfrentamento da matéria 

ser explícita ou implícita perde força e objeto, com plena razão Nelson Nery Junior 

sobre a desnecessidade da discussão sobre a matéria classificatória. Nos moldes do 

artigo 1025, o prequestionamento existe quando a matéria for ventilada nos 

embargos de declaração, independentemente do resultado do acórdão.  

Outro detalhe acerca da redação do artigo 1.025 é a troca do verbo “pleitear” pelo 

verbo “suscitar”. Bueno (2015) comenta que, antes do envio do projeto de lei para sanção 

presidencial, o texto do artigo passou por uma revisão final que substituiu a palavra “pleiteou” 

pela palavra “suscitou”, de modo a abrandar a configuração do prequestionamento nos 

embargos de declaração. Isso porque, o verbo “suscitar” permite que a matéria seja ventilada 

ao longo das razões do recurso, ao passo que “pleitear” traz a ideia de algo mais rigoroso, 

sendo necessário pedido específico de prequestionamento. 

Percebe-se que a previsão do Código de Processo Civil contrariou a jurisprudência que 

vinha sendo observada nos Tribunais Superiores, até porque, não obstante a exegese da 

Súmula 356/STF, o Supremo Tribunal Federal já vinha há alguns anos se manifestando no 

sentido de abandono da modalidade ficta do instituto.  

Mas qual seria a razão para adoção de um entendimento quase superado pelas Cortes 

Superiores? 

Lemos (2016, p. 1057) aponta que quando o anteprojeto do Código de Processo Civil 

de 2015 foi elaborado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se manifestava, 
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pacificamente, no sentido da admissibilidade do prequestionamento ficto. Nas palavras do 

autor: 

Quando o anteprojeto da nova codificação foi criado entre 2009 e 2010, o STF tinha 

pacificação sobre a utilização na íntegra de sua própria súmula, levando a comissão 

de elaboração por optar pelo prequestionamento ficto. Como o trâmite legislativo de 

uma codificação tem um tempo próprio, durante este período, a suprema corte em 

diversos julgamentos utilizou de posicionamentos contrários à sua própria súmula.  

Medina (2013) coloca que, à época, não se imaginava que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal iria mudar de lado e afastar a aplicação da exegese de sua própria 

súmula. 

Em que pese o posicionamento do Código de Processo Civil seja contrário à 

jurisprudência que se verificava nos Tribunais Superiores, fato é que o acréscimo legislativo, 

acertado ou não, representa um passo no sentido de encerrar a dúvida que existe acerca da 

configuração do prequestionamento, mostrando a direção a ser seguida pelos litigantes.  

Lemos (2016, p. 1061) defende que a iniciativa foi salutar ao retirar o instituto “[...] da 

seara das construções e digressões jurisprudenciais/doutrinárias colocando-o na letra da lei, 

claro, conciso e determinando o seu entendimento”. 

Em contraste, Bueno (2015, p. 662) afirma que a mudança não fez sentido algum: 

A regra, bem-entendida a razão de ser do recurso extraordinário e do recurso 

especial a partir do “modelo constitucional do direito processual civil”, não faz 

sentido nenhum e apenas cria formalidade totalmente estéril, que nada acrescenta ao 

conhecimento daqueles recursos a não ser a repetição de um verdadeiro ritual de 

passagem, que vem sendo cultuado pela má compreensão e pelo mau uso do 

enunciado da Súmula 356 do STF e pelo desconhecimento da Súmula 282 do STF e 

da Súmula 211 do STJ. [...]. 

  Sem adentrar no mérito sobre o acerto, ou não, do Código de Processo Civil, há de 

ser reconhecer que houve um intuito de prestígio às decisões de mérito na recente codificação.  

Aqueles que defendem o prequestionamento ficto alegam que há maior possibilidade 

de efetiva entrega da prestação jurisdicional pelos Tribunais Superiores, uma vez que o acesso 

às instâncias superiores se torna facilitado por meio da admissibilidade da ficção do 

prequestionamento54. 

Sob esse prisma, a insistência dos Tribunais locais em não suprir as omissões 

suscitadas pelos embargantes não seria mais óbice ao conhecimento da matéria pela instância 

superior, que poderá apreciar a questão que foi posta sob análise do Tribunal a quo.  

Ao permitir que a matéria de fundo do recurso excepcional seja desde logo conhecida 

pelo Tribunal Superior, caso constatado vício no acórdão recorrido, o Código de Processo 

                                                 

54 LEMOS, 2016; KOEHLER, 2006; CARVALHO, 2010.  
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Civil dispensa a necessidade de anulação daquele acórdão a fim de que o Tribunal a quo 

promova novo julgamento, dessa vez, se manifestando sobre o vício no aresto antes 

prolatado55. 

O procedimento exigido pela Súmula 211/STJ, que é demorado e trabalhoso, dá lugar 

a um procedimento mais célere, com valorização da razoável duração do processo. 

Aqui, há um detalhe que merece destaque nestas linhas. Cumpre esclarecer que a 

dispensa de interposição de dois recursos especiais pelo litigante refere-se apenas ao 

prequestionamento de matéria de direito, subsistindo a necessidade de anulação do acórdão 

recorrido no que refere à matéria de fato. 

Ocorre que, quanto à matéria fática, os Tribunais Superiores ficam limitados ao 

conhecimento daquilo que foi consignado pelo acórdão impugnado. Wambier (2008) 

menciona que é imprescindível a compreensão de que, embora os tribunais superiores possam 

rever a subsunção da norma jurídica à situação fática, ficam limitados à revisão dos fatos 

conforme a descrição feita na decisão impugnada, não podendo recorrer aos autos para fazer 

essa análise.  

Em razão dessa limitação das instâncias superiores, além da omissão acerca da 

aplicação de dispositivos legais e/ou constitucionais, o embargante pode e deve suscitar vício 

no acórdão recorrido por omissão na moldura fática do julgado, a fim de possibilitar o 

conhecimento dos fatos pelas instâncias superiores. 

No caso da omissão acerca da matéria de direito, a questão é considerada 

prequestionada por sua arguição nos embargos declaratórios (art. 1.025), motivo pelo qual é 

dispensada a anulação do acórdão recorrido pelo Tribunal Superior. Já no caso do 

conhecimento da matéria fática, contudo, é imprescindível a anulação do acórdão recorrido 

pelo Tribunal Superior, pois somente os Tribunais locais podem apreciar fatos e provas, sendo 

vedado reexame dos autos pelas Cortes Superiores (súmulas 7/STJ e 279/STF). 

Dito isto, a ampliação da entrega jurisdicional meritória que possa advir da adoção do 

prequestionamento ficto deve ser tomada com ressalvas, pois, inevitavelmente, está 

                                                 

55 “[...]. A fim de evitar duplicações recursais (um primeiro recurso especial voltado a analisar a violação do art. 

1.022, CPC, e um segundo voltado a analisar a questão anteriormente omitida de forma indevida), o novo 

Código refere que se consideram ‘incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou, para fins de 

prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal 

superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade’ (art. 1.025, CPC). Vale dizer: o novo 

Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das 

omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os 

embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos 

Tribunais de Justiça. ” (MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, 2015, p. 957). 
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condicionada à adequada exposição dos fatos pela decisão recorrida. Quer-se dizer com isso 

que o prequestionamento ficto não socorre ao Recorrente quando há deficiência na moldura 

fática do julgado a impossibilitar o julgamento do mérito da questão de direito ‒ o que não é 

raro de acontecer56.  

Nesse sentido, brilhante a ponderação de Wambier (2008, p. 410): 

É imperativo, todavia, observar-se que esta dispensa ou esse considerar fictício o 

prequestionamento pode resolver a situação da parte e deixar de embaraçar o curso 

do processo quando se trata, por exemplo, de incluir no acórdão impugnado o 

dispositivo que teria sido violado, mas nunca quando se trata da necessidade que às 

vezes existe de fazer constar do acórdão do órgão a quo fatos que deveriam ter 

levado, segundo o recorrente, a uma decisão diferente daquele que foi prolatada, 

necessidade de que tratamos nos itens 12.4 e 12.5.2, acima. Problemas assim, não há 

dispensa ou ficção que resolva. 

Feito esse esclarecimento, cabe, ainda, mencionar outros pontos favoráveis à solução 

trazida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil, indicados por aqueles que acolhem o 

instituto do prequestionamento ficto. 

Koehler (2006), antes mesmo da vigência do Código de Processo Civil de 2015, já 

defendia o acerto da adoção do prequestionamento ficto pelo Supremo Tribunal Federal. 

Além da celeridade e economicidade, o autor indica que o prequestionamento ficto possibilita 

que seja pleiteada a atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários lato sensu, o 

que não é possível quando o recurso é interposto apenas para anulação do acórdão recorrido, 

visto que não se analisa o mérito da lide nesse caso. 

Lemos (2016) pondera que o jurisdicionado não pode ser penalizado por uma falha do 

Poder Judiciário, que insiste em não enfrentar a matéria objeto do recurso excepcional, 

mesmo quando a parte cumpriu seu dever de questioná-la perante o Tribunal a quo57.  

Ademais, afirma que o princípio da instrumentalidade das formas foi prestigiado pela 

opção legislativa, uma vez que o processo é apenas um meio para se obter a prestação 

                                                 

56 “[...]. Poderá haver situações, assim, em que a causa não esteja suficientemente formada, a viabilizar a atuação 

do tribunal superior. Ou, dizendo-se com outras palavras, poderá o tribunal superior, em determinadas 

circunstâncias, notar que, realmente, há omissão (não sanada apesar da oposição de embargos de declaração), 

mas que as questões de direito e de fato que deveriam ser consideradas para se aplicar, na íntegra, o art. 1025 do 

CPC/2015 não se encontram adequadamente desenvolvidas. [...]”. (MEDINA, 2016, p. 1528).   
57 “Não se pode admitir que o cidadão, o jurisdicionado que busca o estado para a resolução de seu conflito de 

interesses, possa, por uma inabilidade/insistência equivocada do tribunal a quo ter a interposição do seu recurso 

excepcional tergiversada, impossibilitada por uma continuidade de omissão no ato judicial. Com o judiciário 

brasileiro casa vez mais afogado por processos múltiplos e a necessidade de priorizar a duração razoável do 

processo, pertinente se impor que eventuais equívocos dos tribunais em não enfrentar pedidos ou matérias, não 

pode ser motivo para não julgar, quando a parte cumpre seu mister de prequestionar. [...].” (LEMOS, 2016, p. 

1070). 
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jurisdicional, não podendo ser uma barreira ao próprio deslinde da controvérsia, ou seja, não 

podendo prevalecer à solução do conflito de interesses trazido ao Poder Judiciário. 

De fato, por vezes, se verifica na prática processual uma resistência dos Tribunais 

locais em sanar os vícios suscitados pelos embargantes antes da interposição do recurso 

excepcional. Tal resistência ocorre mesmo quando o Superior Tribunal de Justiça ordena que 

novo julgamento dos declaratórios seja promovido na origem.  

Ocorre, contudo, que, apesar dos pontos positivos elencados, há questão preliminar 

que precisa ser analisada antes de se concluir pelo acerto da opção legislativa, como se verá 

no próximo capítulo deste trabalho, que trata da inconstitucionalidade do prequestionamento 

ficto. 

3.2 Prequestionamento da matéria ventilada apenas no voto vencido 

O Código de Processo Civil de 2015 destacou o instituto do prequestionamento 

também no que se refere ao prequestionamento da matéria ventilada somente no voto vencido, 

o que demonstra, uma vez mais, a tentativa de encerrar as divergências jurisprudenciais e 

doutrinárias existentes em torno do tema. 

Como já se viu, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não 

admitiam a ocorrência de prequestionamento da matéria ventilada apenas no voto vencido. 

Essa orientação é expressa no enunciado sumular nº 320 do Superior Tribunal de Justiça. 

Para a configuração do prequestionamento, era imprescindível que houvesse 

manifestação da maioria dos julgadores acerca da questão federal, sendo que o voto 

divergente, por ser a posição minoritária e por não influenciar o resultado do julgamento, não 

integrava o acórdão combatido pelos recursos excepcionais. 

Tal perspectiva veio a mudar com a redação do artigo 941, §3º do Código de Processo 

Civil, in verbis: “O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte 

integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento”. 

Observa-se que o teor do §3º do artigo 941 não só dispõe que o voto vencido passa a 

ser parte integrante do acórdão, como também explicita que deve ser considerado para os fins 

de prequestionamento, o que representa acréscimo significativo frente à jurisprudência 

contrária que se percebia nos Tribunais Superiores. 

De acordo com a disposição do Código de Processo Civil, ocorrendo a hipótese de a 

questão federal ser julgada apenas no voto divergente, a parte recorrente fica dispensada de 

manejar embargos declaratórios para fazer constar o teor do voto vencido no voto condutor, 

pois já satisfeito o prequestionamento da questão de direito. 
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Lembra-se, todavia, que a mesma lógica, aplicada ao voto condutor, de que as 

considerações feitas pelo acórdão recorrido à margem da discussão ali travada não servem 

para fins de prequestionamento ‒ ou de que a mera menção à norma jurídica, sem o efetivo 

debate, não caracteriza o prequestionamento ‒ podem ser aplicadas também ao voto vencido. 

É o que esclarecem Didier Jr. e Cunha (2016, p. 313): 

O voto vencido somente é considerado como parte integrante do acórdão, inclusive 

para fim de pré-questionamento, se contiver fundamento suficiente a dar solução ao 

caso. As alegações contidas no voto vencido, feitas à margem da discussão travada 

no caso, sem que tenham sido submetidas ao contraditório ou que não sirvam para 

fundamentar a solução da controvérsia posta a julgamento por serem os obter dicta 

do voto vencido, são irrelevantes para a configuração do pré-questionamento. 

Feita essa consideração, infere-se que nem toda matéria mencionada pelo voto vencido 

pode ser considerada imediatamente prequestionada, com o que é possível concluir que a 

redação do Código de Processo Civil, ao que parece, não encerrou a discussão acerca do 

prequestionamento no voto vencido, ainda sendo possível a interpretação no sentido da não 

ocorrência efetiva do prequestionamento, nos moldes como explicitado acima. 

Fato é que o prequestionamento, que funciona como uma barreira à interposição dos 

recursos excepcionais desde sua origem, teve seu rigor mais atenuado com essa alteração 

legislativa, o que prestigia a celeridade processual e o acesso à justiça, visto que se alargou a 

possibilidade de recurso às Cortes Superiores. 

A propósito, Lemos (2016, p. 1068), ao tecer comentários acerca da inovação do 

Código de Processo, afirma que a mudança traz força ao instituto do prequestionamento: 

[...]. Esta inovação fortalece ainda mais o instituto do prequestionamento, ampliando 

o leque de sua incidência, aproveitando o voto vencido e sua argumentação jurídica, 

seja no julgamento do recurso principal ou nos próprios embargos. Esta alteração 

almeja maior celeridade processual, aumentando a possibilidade dos recursos aos 

tribunais superiores, bem como diminuindo os requisitos defensivos. 

Medina (2009, p. 281), antes mesmo da aprovação do Código de Processo Civil de 

2015, já manifestava sua incerteza acerca do acerto do posicionamento perfilhado pela súmula 

nº 320/STJ, entendimento este que, por ser pertinente, merece destaque nestas linhas: 

De acordo com a Súmula 320 do STJ, “a questão federal somente ventilada no voto 

vencido não atende ao requisito do prequestionamento”. Data vênia, não temos tal 

orientação por absolutamente correta, seja porque, a rigor, não se poderá dizer, no 

caso, que se está diante de omissão suprível por embargos de declaração, seja 

porque, consoante estabelece o art. 530 do CPC, nem sempre será possível a 

interposição de embargos infringentes contra acórdão proferido por maioria. Não 

obstante, o voto vencido integra o acórdão, e aquele que interpõe recurso 

extraordinário ou especial recorrente contra o acórdão, em seu todo, e não apenas 

contra o voto vencedor. 

Didier Jr. e Cunha (2016, p. 39/40) colocam que o acréscimo do voto vencido no 

acórdão recorrido cumpre importante papel em um sistema de precedentes vinculantes sob 

três aspectos: 



56 

 
O voto vencido cumpre importante função em um sistema de precedentes 

obrigatórios, como o do CPC-2015. Ao se incorporar ao acórdão, o voto vencido 

agrega a argumentação e as teses contrárias àquela que restou vencedora; isso ajuda 

no desenvolvimento judicial do Direito, ao estabelecer uma pauta a partir da qual se 

poderá identificar, no futuro, a viabilidade de superação do precedente (art. 489, §1º, 

VI, e art. 927, §§ 2º, 3º e 4º, CPC). 

Além disso, o voto vencido demonstra a possibilidade de a tese vencedora ser revista 

mais rapidamente, antes mesmo de a ela ser agregada qualquer eficácia vinculante, o 

que pode fragilizar a base da confiança, pressuposto fático indispensável à 

incidência do princípio da proteção da confiança (sobre o tema, ver o v. 1 deste 

Curso, capítulo sobre as normas fundamentais). O voto vencido mantém a questão 

em debate, estimulando a comunidade jurídica a discuti-la. 

Note, ainda, que a inclusão do voto vencido no acórdão ratifica regra imprescindível 

ao microssistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios: a 

necessidade de o acórdão do julgamento de casos repetitivos reproduzir a íntegra de 

todos os argumentos contrários e favoráveis à tese discutida (arts. 984, §2º, e 1.038, 

§3º, CPC). 

Com isso, é possível concluir que a inclusão do voto vencido no acórdão recorrido, 

como prevê o Código de Processo Civil, possui pontos positivos ao propiciar que a tese 

vencedora seja revisada pelas Cortes Superiores de modo mais apropriado, com a 

consideração também das vozes contrárias.  

Quanto ao ponto, pertinentes as ponderações de Medina (2016, p. 1345), quando diz 

que o voto vencido é importante para se compreender os motivos para ter se chegado a um 

resultado majoritário na resolução da controvérsia:  

 [...]. Tem-se decidido que é desnecessária a fundamentação de voto concordante 

com o condutor do acórdão, quando unânime o resultado do julgamento (p.ex., STJ, 

REsp 45.840/SP, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4.ª T., j. 08.05.1996; 

STJ, REsp 176.528/MG, rel. Min. Ari Pargendler, 3.ª T., j. 29.09.1999; STJ, EDcl 

no REsp 49,564/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, 3.ª T., j. 24.04.2007). O mesmo 

não se pode admitir, contudo, em se tratando de voto divergente. Ora, em decisões 

tomadas por maioria, é exatamente a fundamentação dos votos (vencedor e 

divergentes) que permite compreender os porquês de se ter chegado a um ou outro 

resultado, diferentemente, pois, do que sucede em se tratando de uma maioria obtida 

para a aprovação de uma lei no âmbito do Poder Legislativo, em que o voto de um 

deputado, p.ex., não precisa ser fundamentado. 

Há de se considerar que a verdadeira revisão do posicionamento aplicado no Tribunal 

da origem deve ser feita levando-se em conta todos os argumentos que conduziram ao 

resultado do julgamento, favoráveis e desfavoráveis à tese recursal, sendo que a inclusão do 

voto vencido possibilita a superação do precedente local pelas Cortes Superiores (DIDIER, 

CUNHA, 2016). Do contrário, não sendo superado o precedente oriundo da instância local, 

deve-se, em prestígio ao princípio da fundamentação das decisões, explicitar-se as razões que 

refutam o posicionamento adotado pelo julgador vencido.  

Nesse passo, é de todo oportuno mencionar o que já lecionava Aragão (1993, p. 24/25) 

sobre o voto vencido, muito antes da vigência do novo diploma processual: 
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[...]. Este é parte integrante e indissociável da manifestação do órgão; é fato 

juridicamente relevante (pode até ensejar embargos infringentes); representa para 

seu prolator o adequado julgamento da causa, contraposto ao dos demais juízes. 

Para o debate, que conduz à decisão colegiada, concorre a totalidade das opiniões; 

ao ser lavrado o acórdão, neste devem ser elas referidas pelo relator ou por seus 

respectivos autores, em declaração de voto (como normalmente acontece nos 

tribunais que adotam registro taquigráfico). É evidente que os temas assim agitados 

estão questionados, muito embora para a formação do dispositivo contribua apenas a 

corrente majoritária. 

O voto vencido permite, pois, que a questão continue em discussão na comunidade 

jurídica.  

3.3 A inconstitucionalidade do prequestionamento no Código de Processo Civil 

Diante da positivação do prequestionamento no Código de Processo Civil de 2015, 

renova-se a discussão acerca da constitucionalidade desse instituto. A repercussão do 

prequestionamento ficto no campo de atuação do processo civil demanda análise da 

preliminar de inconstitucionalidade em torno do tema.  

De pouco adianta analisar os eventuais benefícios trazidos ao jurisdicionado pelo 

acréscimo legislativo se presente o óbice intransponível da inconstitucionalidade na 

regulamentação legal do prequestionamento, motivo pelo qual se faz necessário o exame da 

Constituição Federal. 

3.3.1 Breve histórico do prequestionamento nas Constituições brasileiras 

O prequestionamento tem origem na expressão “questionar” utilizada pela primeira 

Constituição Federal que dispôs sobre recurso ao Supremo Tribunal Federal, a Constituição 

de 1891. O artigo 59, §1º desta Constituição dizia ser cabível o recurso: a) quando se 

questionasse sobre a validade, ou a aplicação de tratados e leis federais, e a decisão do 

Tribunal do Estado fosse contra ela e b) quando se contestasse a validade de leis ou de atos 

dos Governos dos Estados em face da Constituição, ou das leis federais, e a decisão do 

Tribunal do Estado considerasse válidos esses atos, ou essas leis impugnadas. 

Nota-se da redação do dispositivo que a atividade de “questionar” foi originariamente 

atribuída à parte litigante. Segundo Medina (2009), o cabimento do recurso dirigido ao 

Supremo Tribunal ‒ o qual só viria a ser denominado “recurso extraordinário” em 1934 ‒ 

dependia da ocorrência de dois fenômenos distintos: um no qual a parte questionava a 

validade da norma, outro no qual a decisão do Tribunal do Estado era contrária a essa 

validade.  

As Constituições que se seguiram trouxeram alguns aperfeiçoamentos, sem alterações 

substanciais acerca das regras atinentes à exigência do prequestionamento. Até a Constituição 

de 1937, não havia grandes controvérsias em torno dos requisitos para o cabimento do recurso 
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extraordinário. O entendimento do Supremo Tribunal Federal era no sentido da necessidade 

de prévia provocação das partes, perante a instância local, seguida do pronunciamento do 

Tribunal local acerca da questão federal (MEDINA, 2009).  

Apesar de tal entendimento resultar da própria letra das Constituições de 1891 a 1937, 

os estudos doutrinários acerca do recurso extraordinário já indicavam que a atividade 

realizada pelas partes era menos significativa que o enfrentamento da questão federal pelo 

acórdão recorrido. A doutrina admitia, inclusive, a possibilidade de interposição do recurso 

mesmo quando a questão surgia originariamente no acórdão recorrido, sem anterior 

postulação das partes (MEDINA, 2009, p. 209/210). 

Foi com a mudança trazida pela Constituição Federal de 1946 que os debates sobre o 

prequestionamento se tornaram mais complexos. Ocorre que esta Carta Política não repetiu o 

termo “questionamento” na alínea “a” do permissivo constitucional58. Embora o termo 

subsistisse na alínea “b”, alguns cogitaram a ideia de que a exigência do prequestionamento 

teria sido dispensada pela Carta Constitucional. Nesse contexto, na linha de raciocínio que já 

vinha sendo construída pela doutrina, fortaleceu-se o posicionamento segundo o qual 

determinante para o cabimento do recurso extraordinário era, em verdade, o enfrentamento da 

matéria pela decisão recorrida.   

Contudo, o entendimento de que as partes teriam sido desobrigadas de realizar o 

prequestionamento não prevaleceu. Em que pese as vozes dissonantes, a jurisprudência do 

Supremo Tribunal manifestou-se no sentido de que, diante da natureza excepcional do 

recurso, a exigência do prequestionamento pelas partes encontrava-se implícita no texto 

constitucional (MEDINA, 2009). O efeito prático desse entendimento foi apenas a 

manutenção dos dois fenômenos necessários ao conhecimento do extraordinário: a postulação 

das partes e a manifestação da decisão recorrida. 

                                                 

58 “Em 1946 o constituinte modificou parcialmente a redação, que com pequenas variações vinha prevalecendo 

desde 1891: excluiu o verbo questionar da al. a, manteve-o, porém, na al. b. O Supremo Tribunal continuou 

incumbido de ‘julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância por outros 

Tribunais ou Juízes: a) quando a decisão for contrária a dispositivo desta Constituição ou à letra de tratado ou lei 

federal; b) quando se questionar sobre a validade de lei federal em face desta Constituição, e a decisão recorrida 

negar aplicação à lei impugnada; c) quando se contestar a validade de lei ou ato de governo local em face desta 

Constituição ou de lei federal, e a decisão recorrida julgar válida a lei ou o ato’ (a al. d não vem ao caso).” 

(ARAGÃO, 1993. p. 15). 
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A Constituição de 1967 agravou ainda mais as controvérsias ao retirar o termo 

“questionar” também da alínea “b” do permissivo constitucional59. Segundo Medina (2009), o 

debate travado na jurisprudência e na doutrina durante a vigência das Constituições de 1946 e 

1967, ao invés de pacificar o posicionamento acerca da imprescindibilidade da questão federal 

no acórdão recorrido, tomou caminho oposto, atribuindo demasiada importância à atividade 

realizada pelas partes. 

Após a Constituição de 1946, ficou evidente uma divisão de posicionamentos acerca 

do prequestionamento. Por um lado, a supressão do termo “questionar” propiciou o 

fortalecimento do entendimento de que determinante era o pronunciamento do Tribunal 

recorrido, o que, infere-se, ensejou a edição das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal 

Federal, em 1963. Por outro lado, ante o silêncio da Constituição de 1967, a jurisprudência 

veio a caminhar em sentido contrário ao posicionamento perfilhado pela Súmula 282/STF e 

consolidou não apenas que subsistia a necessidade da postulação realizada pelas partes, mas 

foi além ao entender que tal postulação, em embargos de declaração, seria suficiente para o 

conhecimento do recurso extraordinário ‒ o que veio a se tornar a exegese da Súmula 

356/STF. 

A Constituição de 1988, ao versar sobre os recursos excepcionais, igualmente não faz 

referência ao termo “questionar”, tampouco à expressão semelhante. Não obstante, os 

Tribunais Superiores mantiveram o prequestionamento como requisito de admissibilidade dos 

recursos excepcionais, ainda que ao termo sejam atribuídos entendimentos diferentes pelas 

Cortes Suprema e Superior. 

3.3.2 Fundamento constitucional do prequestionamento 

Questão primeira é saber se a necessidade de anterior debate da matéria recursal na 

instância inferior é exigência que se extrai do texto constitucional. 

Longe das discussões conceituais do prequestionamento ‒ que controvertem 

principalmente em torno de quem realiza tal atividade ‒, o prequestionamento, num sentido 

amplo, trata da necessidade de ventilação da questão federal na instância ordinária, 

previamente à interposição do recurso excepcional. O prequestionamento relaciona-se, pois, à 

                                                 

59 Na redação da Constituição Federal de 1967, com a reforma de 1969, o recurso extraordinário passou a ser 

cabível quando a decisão recorrida (art. 114, III): “a) contrariar dispositivo desta Constituição ou negar vigência 

a tratado ou lei federal; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal”. 
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questão federal ‒ que existe quando se discute a aplicação da Constituição Federal ou das leis 

federais. 

A questão federal, por sua vez, remete ao cabimento dos recursos extraordinários lato 

sensu. Isso porque, conforme dispõem os permissivos dos artigos 102, III e 105, III, da 

Constituição Federal, exige-se uma questão federal para o cabimento desses recursos. No caso 

do recurso especial, a questão federal é o ponto controvertido em torno da lei federal e, no 

caso do extraordinário, é o ponto controvertido em torno da norma constitucional60.  

Quer-se dizer com isso que o prequestionamento está intimamente ligado ao próprio 

cabimento dos recursos excepcionais, eis que trata da necessidade de ventilação da matéria 

constitucional ou infraconstitucional que dá acesso às instâncias superiores. Dito de outro 

modo, seja ato da parte ou do órgão julgador, o prequestionamento refere-se ao modo como 

surge a matéria objeto do recurso. 

Em suma: o prequestionamento trata do surgimento da matéria constitucional ou 

infraconstitucional e, por isso, está contido dentro do próprio cabimento dos recursos 

excepcionais, uma vez que o cabimento exige a presença de uma dessas matérias61. 

Tal constatação leva à conclusão de que, diferentemente de outros requisitos formais 

de admissibilidade dos recursos62, o prequestionamento não pode ser analisado desvinculado 

do cabimento dos recursos extraordinários ‒ e, por consequência, da Constituição Federal ‒, 

eis que trata de como se apresenta a matéria legal e constitucional que autoriza a interposição 

desses recursos.  

Dito isto, resta saber se o texto constitucional exige, para interposição dos recursos 

extraordinários, o prequestionamento em sentido amplo, entendido como o aparecimento da 

matéria legal ou constitucional na instância inferior. É necessário que a matéria surja antes da 

interposição do recurso? Somente partindo dessa premissa é possível analisar as formas de 

                                                 

60 “7. A verificação do que deva ser entendido por prequestionamento passa necessariamente pelo conceito de 

questão. Desta, consoante autorizadas opiniões, pode ser dito que se trata de um ponto a cujo respeito surgiu 

controvérsia. [...].” (ARAGÃO, 1993, p. 20). 
61 Não é por outra razão que Nery Júnior (2001, p. 856) relaciona o prequestionamento com o cabimento dos 

recursos excepcionais. Apesar de considerar o prequestionamento como a atividade realizada pelas partes, não 

deixam de ser pertinentes as observações do autor quando diz que: “O prequestionamento não é um fim em si 

mesmo, tampouco instituto que tenha autonomia e subsistência próprias. É apenas um dos meios para chegar-se 

ao requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais (extraordinário e especial), que é o cabimento do 

recurso. [...].”. 
62 A propósito, Oliveira (2016, p. 173/174) menciona: “Claro que a lei poderá estabelecer regras procedimentais, 

como a tempestividade ou a regularidade da representação, cuja inobservância conduzirá a que o recurso não seja 

conhecido. Essas e outras exigências formais não dizem com o cabimento desses recursos e, por conseguinte, 

não interferem nas respectivas previsões constitucionais. [...].” 
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prequestionamento, aí incluída a modalidade ficta. É isso que quer dizer Bueno (2003, p. 10) 

quando menciona: 

O fato é que, como os pressupostos de cabimento do recurso extraordinário e o 

recurso especial estão previstos expressamente na Constituição Federal, cumpre 

analisar seu texto para verificar se nela autoriza-se ou exige-se o tal do 

prequestionamento para fins de acesso ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior 

Tribunal de Justiça. Mais: se a Constituição estabelecer que só o que estiver 

prequestionado pode ser reexaminado em sede de recurso especial ou 

extraordinário, é dela própria que deve ser extraído o conteúdo, os limites e a forma 

do prequestionamento. 

Nessa linha de raciocínio, cumpre analisar a redação dos incisos III dos artigos 102 e 

105 da Constituição Federal, respectivamente, que dispõem acerca das hipóteses de cabimento 

de recurso extraordinário e especial: 

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

[...] 

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 

Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;   

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

A primeira leitura que se faz desses dispositivos revela que a Constituição Federal, em 

momento algum, menciona a exigência do “prequestionamento” da matéria constitucional e 

infraconstitucional. É justamente a ausência da menção expressa ao prequestionamento que 

motiva, desde a Constituição de 1967, a discussão acerca da constitucionalidade do instituto. 

Contudo, a leitura do texto constitucional deve ser feita de modo mais cuidadoso, 

considerando não apenas a literalidade dos enunciados normativos, mas também a realidade 

processual em que estão inseridos63.  

 Ocorre que deve ser levado em consideração que o texto constitucional não dispensa a 

técnica processual. A necessidade de um juízo de admissibilidade distinto e anterior ao juízo 

                                                 

63 “Apressado, no entanto, concluir que o texto constitucional está a dispensar o que usualmente se chama de 

prequestionamento. Não que seja uma interpretação errada, mas sua imediatidade e sua literalidade parecem ser 

um sinal de alerta ou de redobrado cuidado para análise do tema. Indubitavelmente há necessidade de uma maior 

cautela por parte do intérprete. Afinal de contas, atrás dos recursos extraordinários e, hoje, especiais, não existe 

toda uma construção doutrinária e científica? ” (BUENO, 2003, p. 11). 
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de mérito é imprescindível a qualquer espécie recursal64. A realidade processual demanda essa 

análise de admissibilidade do recurso excepcional, pois somente assim é possível verificar se 

foram atendidos os requisitos do cabimento desses recursos, em observância da Constituição 

Federal. Quando se diz que o texto constitucional não dispensa a técnica processual, quer-se 

dizer que a Constituição não elimina o juízo de admissibilidade, sendo que dele decorre o 

prequestionamento. Vejamos.  

O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário destina-se a verificar, 

preliminarmente, se a decisão recorrida a) contrariou dispositivo constitucional, b) declarou a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, c) julgou válida lei ou ato de governo local 

contestado em face da Constituição ou d) se julgou válida lei local contestada em face de lei 

federal.  

No caso do recurso especial, o juízo de admissibilidade irá verificar se a decisão 

recorrida a) contrariou ou negou vigência a tratado ou lei federal, b) se julgou válido ato de 

governo local contestado em face de lei federal ou c) se deu a lei federal interpretação 

divergente da atribuída por outro tribunal.  

Nota-se que o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais se concentra no 

conteúdo da decisão recorrida. As expressões verbais utilizadas pelo texto constitucional, 

todas elas, indicam ações que se referem à decisão recorrida. Nesse sentido, a violação à 

norma constitucional ou infraconstitucional só se efetiva se a decisão recorrida “contrariar”, 

“declarar a inconstitucionalidade”, “julgar válida”, “negar” a vigência ou “der a lei federal 

interpretação divergente”.  

Disso decorre que, no caso dos recursos excepcionais, a afronta à norma jurídica só se 

concretiza por meio de uma manifestação da decisão recorrida, ou seja, faz-se mister que a 

decisão recorrida se pronuncie sobre a matéria constitucional ou infraconstitucional, pois, do 

contrário, não se verifica a ação exigida pelo texto constitucional. Não se vislumbra de que 

maneira a decisão recorrida pode julgar, declarar, contrariar ou negar vigência de norma 

jurídica da qual não cogitou.  

Acerca desse assunto, é oportuno refutar o posicionamento de Koehler (2006, p. 

167/168) que, ao defender o acerto da Súmula 356/STF, menciona que “O silêncio do órgão 

julgador representa sinônimo de lesão à norma jurídica aventada pela parte como fundamento 

de seu direito”. Nas palavras do autor: 

                                                 

64 Cf. BUENO, 2003, p. 11/12. 
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Ao não aplicar um artigo de lei, o Tribunal a quo já o está lesionando (por negativa 

de vigência); daí porque não é necessária a interposição de recurso especial com o 

fito de prequestionamento na Corte de origem. Não sendo a questão nova, e já tendo 

sido oportunizado o debate no processo, a omissão do Tribunal a quo justifica, de 

per si, os recursos extraordinários lato sensu. 

Inicialmente, ressalta-se que existe controvérsia em torno da conduta de deixar de 

aplicar a norma jurídica. Em contraposição a Koehler, que afirma se tratar de negativa de 

vigência, Carneiro (1995) defende que deixar de aplicar a norma jurídica equivale à 

contrariedade da norma e explica que a dúvida foi superada com a Constituição Federal de 

1988, que deixa claro que negativa de vigência não é sinônimo de contrariedade à lei. Nesse 

contexto, a negativa de vigência se refere à vigência da lei no tempo, enquanto que ofender a 

letra da lei ou deixar de aplicá-la refere-se à contrariedade à norma65.  

A questão conceitual, contudo, é irrelevante, uma vez que o mero silêncio do órgão 

julgador, que deixa de aplicar a lei ‒ seja isso considerado contrariedade à norma ou negativa 

de vigência ‒, não pode ser tido, por si só, como ofensa à norma jurídica.  

Isso porque, quando o permissivo constitucional fala que cabe recurso quando a 

decisão recorrida negar vigência à lei, quer dizer que a decisão deve se pronunciar acerca 

daquela vigência (validade). Do mesmo modo ocorre no caso da contrariedade pela ausência 

de aplicação da lei. Ora, a decisão recorrida só pode contrariar a norma jurídica pela ausência 

de sua aplicação quando o faz expondo as razões para se ter afastado a norma jurídica. 

Quando menos, o comando constitucional exige que a norma tenha sido cogitada durante o 

julgamento para, então, ser afastada. 

Trata-se de exegese forçada entender que a norma teria sido contrariada, ou negada 

sua vigência, simplesmente pelo fato de não a ter mencionado o julgado recorrido. Não há 

nada na Constituição que permita a conclusão de que a contrariedade à norma pode ocorrer, 

por analogia, de modo tácito na decisão recorrida. Ao revés, da Constituição se extrai que a 

violação decorre de uma conduta da decisão recorrida, ou seja, o órgão julgador age de forma 

comissiva, não omissiva. 

                                                 

65 “Quanto à alínea a, o recurso especial é admissível quando a decisão recorrida “contrariar tratado ou lei 

federal, ou negar-lhes vigência”. Restou superada a dúvida surgida ante o texto da Constituição de 67/69, que se 

referia apenas a “negar vigência de tratado ou lei federal” (art. 119, III, a), levando os intérpretes à afirmação de 

que “negar vigência” não significava apenas negar que a lei, no tempo, ainda estivesse em vigor; a expressão 

equivalia a “negar aplicação”, a ofender “letra da lei”, como manifestavam as Constituições anteriores. Nesse 

sentido lapidar o voto do em. Ministro Prado Kelly. A atual redação da Lei Magna distingue entre a vigência da 

lei no tempo, e a contrariedade à lei. A letra a, em resumo, é para os casos em que a tese da decisão não coincide 

com a tese da lei. ” (CARNEIRO, 1995, p. 83). 
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O silêncio do órgão julgador representa, no máximo, ofensa às normas processuais que 

exigem que órgão se manifeste sobre as questões trazidas pelas partes.  

Feito esse comentário, volta-se ao prequestionamento. Como se viu, decorre do juízo 

de admissibilidade e, portanto, do cabimento do recurso excepcional, a necessidade de que a 

matéria tenha sido ventilada na instância ordinária, anteriormente à interposição do recurso ‒ 

prequestionamento em sentido amplo. Mais que isso: decorre a necessidade de que a matéria 

tenha sido ventilada na própria decisão recorrida.  

Com isso, tem-se que o prequestionamento é, sob o aspecto da exigência de 

manifestação do órgão julgador, decorrência do próprio texto constitucional. Isso porque, a 

aplicação dos comandos constitucionais em referência, na prática processual, revela que o 

prequestionamento é inerente ao juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais ‒ ou ao 

próprio cabimento de tais recursos.  

A corroborar isso, Oliveira (1999, p. 248/249) bem explica que a necessidade de 

debate da questão federal no julgamento recorrido é fruto do texto constitucional: 

O que se terá como indispensável é o exame da questão pela decisão recorrida, pois 

isso, sim, deflui da natureza do especial e do extraordinário e resulta do texto 

constitucional. 

Destinando-se o extraordinário, como salientado, a garantir a exata aplicação da 

Constituição, falta razão a ele, se da norma constitucional não se tratou na decisão 

impugnada. O mesmo se diga do especial, pois não há como fazer-se o controle, 

quanto à correta interpretação do tratado ou da lei federal, em relação a matéria de 

que não se cogitou. Não pode o julgado havê-las contrariado, ou a elas haver negado 

vigência, se não versada a questão que regulam. Menos possível, ainda, encontrar 

dissídio jurisprudencial, ou pretender haja sido considerada válida lei local, se a 

propósito inexistiu julgamento. Raciocínio análogo se aplica aos casos de recurso 

extraordinário.  

No mesmo sentido, Carneiro (1995, p. 80/81): 

Devo manifestar-me conforme a orientação, digamos assim, “intermediária”. O 

prequestionamento decorre da própria natureza do recurso extraordinário/especial; 

destinando-se o recurso a corrigir violação de lei (“contrariá-la; “negar-lhe 

vigência”) cometida no acórdão recorrido “... quando a decisão recorrida: a) 

contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência...” ..., creio necessário que o 

aresto, explícita ou implicitamente, tenha decidido da incidência ou da aplicação da 

norma legal mencionada no apelo extremo. [...]. 

Se essa exegese dos comandos constitucionais que versam acerca do cabimento dos 

recursos excepcionais ainda não for suficiente para que se conclua pela constitucionalidade do 

prequestionamento ‒ aqui tido como a manifestação da decisão recorrida acerca da questão 

federal ‒, há de se considerar, ainda, a expressão “causas decididas” mencionada nos incisos 

III dos permissivos constitucionais.  

Carneiro (1995, p. 77) explica que o conceito de “causas” foi adotado pela 

Constituição Federal em seu sentido amplo, englobando “[...] a totalidade dos processos em 
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que tenha sido proferida decisão jurisdicional, tanto em jurisdição contenciosa como na 

denominada jurisdição voluntária. ”. Não obstante, houve uma restrição do termo com a 

inclusão do adjetivo “decididas”. Da expressão é possível extrair-se que apenas aquilo que foi 

decidido nas instâncias ordinárias é que poderá ser objeto dos recursos especial e 

extraordinário.  

Nesse sentido, pertinentes as colocações de Bueno (2003, p. 12): 

Que a Constituição Federal não fala expressamente em prequestionamento não há 

dúvidas. Tampouco a legislação infraconstitucional. Dele se ocupam, apenas, as 

Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça já 

destacadas. Mas a Constituição Federal é bastante clara nos incisos III dos arts. 102 

e 105 quanto à circunstância de a questão constitucional ou legal dever ter sido 

decidida pelas instâncias locais ou regionais. É expresso o texto constitucional neste 

sentido quanto a causas decididas. Somente causas decididas, presentes ao menos 

uma das hipóteses das alíneas dos arts. 102, III e 105, III, é que podem ser 

desafiadas pelos recursos extraordinário e especial, respectivamente. 

Por fim, importante observar que tal interpretação do texto constitucional é 

corroborada pelo próprio histórico das constituições federais brasileiras. Por meio dele, é 

possível notar a intenção do legislador, que, desde a primeira Constituição republicana, exigia 

o pronunciamento do Tribunal do Estado acerca da validade da norma questionada. Enquanto 

o termo “questionar”, que se referia à atividade das partes, foi retirado do texto constitucional, 

subsistiu a necessidade do pronunciamento do órgão julgador, mesmo após sucessivas 

mudanças textuais. 

3.3.3 Inconstitucionalidade do artigo 1.025 do Código de Processo Civil 

Por tudo quanto exposto no tópico anterior, é possível se afirmar, com tranquilidade, 

que o requisito do prequestionamento extraído da Constituição Federal é aquele que se refere 

ao pronunciamento do órgão julgador. Resta, agora, debater a incompatibilidade, ou não, do 

prequestionamento ficto com o conteúdo dos comandos constitucionais que versam sobre os 

recursos excepcionais, ou, dito de outro modo, debater a (in)constitucionalidade material66 do 

artigo 1.025 do Código de Processo Civil. 

A controvérsia em torno da constitucionalidade da modalidade ficta do 

prequestionamento pode ser solucionada por meio da própria análise dos comandos 

constitucionais que já se fez até momento67. Revela-se que não há, na Constituição Federal, 

                                                 

66 “Costuma-se proceder à distinção entre inconstitucionalidade formal e material, tendo em vista a origem do 

defeito que macula o ato questionado. [...]. Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto 

substantivo do ato, originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na Constituição. ” 

(MENDES, COELHO, BRANCO, p. 1061/1063).  
67 Cf. OLIVEIRA, 2016. 
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qualquer exigência que condicione a interposição dos recursos excepcionais à anterior 

postulação das partes68. Ao contrário, exige-se a manifestação do órgão julgador em qualquer 

das hipóteses de cabimento elencadas na Constituição. 

E nem que se diga que a atividade das partes de provocar a manifestação do órgão 

julgador acerca da questão federal decorre do próprio juízo de admissibilidade dos recursos 

extraordinários lato sensu, pois, como se viu, o que decorre da técnica processual é a 

necessidade de manifestação da decisão recorrida.  

Apenas o exame do texto constitucional é suficiente para se concluir pela 

inconstitucionalidade material do prequestionamento ficto69. Contudo, para que não restem 

dúvidas sobre essa inconstitucionalidade, vamos além.  

Cabe agora analisar o fundamento jurídico no qual se baseou o prequestionamento 

ficto, ou seja, o fundamento que permitiu que a mera oposição de embargos de declaração, 

suscitando omissão acerca da questão federal, fosse suficiente para o conhecimento do recurso 

excepcional quanto ao ponto sobre o qual não se pronunciou o Tribunal a quo. 

Foi dito que o prequestionamento ficto decorre da exegese que se fez da Súmula 356 

do Supremo Tribunal Federal. Essa Corte entendeu que a oposição de embargos declaratórios 

teria o condão de ventilar a matéria na instância ordinária, satisfazendo o requisito do 

prequestionamento, nada mais podendo ser exigido da parte recorrente ‒ que teria feito tudo 

que estava ao seu alcance para provocar a manifestação do Tribunal inferior. 

Entretanto, o que se percebe é que o teor da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal, 

em momento algum, autoriza o conhecimento da questão federal pela instância superior 

quando não suprida a omissão no acórdão recorrido, após o julgamento dos embargos 

declaratórios. Não se extrai dessa Súmula que o prequestionamento do ponto omisso da 

                                                 

68 Nesse sentido, Oliveira (1999, p. 253): “Acresce que, como se procurou demonstrar, não há qualquer 

fundamento constitucional para exigir-se arguição anterior ao julgamento, como indispensável para o 

extraordinário ou especial. A natureza desse requer o exame do tema pelo acórdão atacado. E nenhuma das duas 

súmulas indicadas faz referência àquele prévio debate. [...].” 

De igual modo, Medina (2009, p. 283/284) ao comentar sobre a jurisprudência que admite o prequestionamento 

ficto: “Para nós, data vênia, a orientação jurisprudencial apontada está em desacordo com a Constituição 

Federal, que exige a existência da questão constitucional ou federal decidida no acórdão recorrido, e apenas 

isso, para o cabimento do recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. [...]. Desse modo, data máxima 

vênia, a orientação jurisprudencial que admite a interposição de recurso extraordinário contra o acórdão 

embargado independentemente do resultado do julgamento dos embargos contraria não só a Constituição 

Federal, como, também, a própria Súmula do Supremo Tribunal Federal, invocada amiúde como fundamento 

para o não conhecimento de recursos extraordinários”.  
69 OLIVEIRA, 2016. 
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decisão recorrida independe do resultado que advenha do julgamento dos embargos 

declaratórios opostos na origem.  

Quando o enunciado da Súmula 356/STF diz que falta o prequestionamento em 

relação ao ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, 

quer dizer que a ausência do prequestionamento decorre da própria falta de manifestação da 

decisão recorrida e não da falta dos embargos declaratórios.  

Na verdade, o que decorre do enunciado da Súmula 356/STF é a necessidade de que a 

parte oponha embargos de declaração, a fim de seja satisfeito o prequestionamento como 

consequência da manifestação do Tribunal local sobre a questão federal controvertida. 

Essa conclusão faz perfeito sentido quando analisada a Súmula 356/STF em conjunto 

com a Súmula 282/STF. Isso porque, impõe a Súmula 282/STF que “É inadmissível o recurso 

extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. O 

enunciado da Súmula 282/STF traduz exatamente o que se extrai do texto constitucional: a 

necessidade de ventilação da questão federal pela decisão recorrida, como consequência do 

próprio juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais ‒ por isso mesmo o referido 

enunciado faz referência ao juízo de admissibilidade ao mencionar ser “inadmissível” o 

recurso. 

 As Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal são complementares. Enquanto a 

primeira exige a manifestação da decisão recorrida, a segunda diz faltar o prequestionamento 

quando não opostos embargos de declaração sobre o ponto omisso da decisão, ou seja, quando 

subsistir a omissão no julgado recorrido70.  

Essa é a adequada interpretação de tais enunciados sumulares. Tanto é assim que os 

dois verbetes foram editados no mesmo dia e possuem três precedentes originários em 

comum. Não faria qualquer sentido exigir a manifestação da decisão recorrida sobre a matéria 

objeto do recurso e, concomitantemente, admitir o conhecimento de matéria não ventilada na 

decisão recorrida, mas apenas nos embargos de declaração da parte.  

Com isso, quer-se dizer que o prequestionamento ficto, data vênia, decorre de 

equivocada interpretação da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal, eis que dela não 

decorre a conclusão de que está satisfeito o requisito do prequestionamento da questão federal 

ventilada tão somente em embargos de declaração.  

                                                 

70 Cf. ARAGÃO, 1993, p. 19/20.  
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O equívoco na interpretação da Súmula 356/STF já foi reconhecido por vários 

doutrinadores que se dedicaram ao tema, a exemplo de Medina (2009, p. 246 e 250), Bueno 

(2015, p. 662), Assis (2013, p. 649), Oliveira (2016, p. 177) e Nery Júnior (2001, p. 862).  

Quanto ao ponto, vale transcrever o esclarecimento de Assis (2013, p. 649): 

Ocioso assinalar que o entendimento revela-se errôneo. Caracterizada a omissão, é 

preciso prover os embargos declaratórios e, superado o indevido silêncio, decidir a 

questão olvidada. Pouco importará, naturalmente, o resultado formal do julgamento 

dos embargos. Às vezes, sucede de o órgão judiciário, rejeitando os embargos 

apreciá-los de meritis. Atende-se, assim, ao imperativo do prequestionamento. Daí 

por que a ausência de prequestionamento não decorre da inércia de a parte interpor 

os embargos declaratórios, como sugere a frase interpolada da Súmula 356 (“... 

sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios...”), mas de outro dado 

singelo: a falta de decisão quanto à questão constitucional. 

No mesmo sentido, Nery Júnior (2001, p. 862): 

De outra parte, parece-nos não haver agido com acerto o Pretório Excelso, ao 

considerar prequestionada matéria que, a despeito da interposição de embargos de 

declaração prequestionadores, não foi decidida de forma efetiva pelo tribunal de 

origem. 

Na verdade houve, nesse último caso, uma interpretação do STF 356 que não condiz 

com sua finalidade, tampouco se harmoniza com o texto da CF 102 III. Se o STF 

356 diz ser inadmissível o RE quanto ao ponto omisso, a respeito do qual não foram 

interpostos EDcl, é porque o tribunal deveria pronunciar-se sobre o referido ponto 

omisso. Do contrário, seria absolutamente inócuo o conteúdo do STF 356. 

Dito isto, conclui-se que o que fez o artigo 1.025 do Código de Processo Civil foi 

reproduzir um entendimento equivocado e incompatível com a Constituição Federal, sob o 

ponto de vista material, emanado pelo Supremo Tribunal Federal e quase superado por esta 

mesma Corte Suprema, como se verificou em julgados mais recentes. 

Ainda por outro motivo é possível se concluir pela inconstitucionalidade material da 

previsão do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.  

Ocorre que, ao permitir que a instância superior conheça de questão federal em relação 

a qual não houve manifestação da instância ordinária, o novo diploma processual acaba por 

afrontar a própria missão constitucional atribuída ao Superior Tribunal de Justiça e ao 

Supremo Tribunal Federal. 

O Superior Tribunal de Justiça foi criado pela Constituição Federal com a missão 

precípua de uniformização da interpretação das leis federais em território nacional. A Corte 

Superior, por meio do recurso especial, exerce o controle de legalidade das decisões 

proferidas na instância inferior e promove a uniformização da jurisprudência sobre lei federal. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, tem a missão de guardar a Constituição Federal, 

garantindo a integridade da ordem constitucional.  

Ora, se a decisão recorrida não se manifestou acerca da questão federal, é possível 

exercer o controle de legalidade da decisão? A resposta há de ser negativa. A ilegalidade, ou 
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não, de uma decisão só pode ser constatada caso a decisão tenha se utilizado de norma legal 

para solucionar a lide. A razão de ser do recurso especial, qual seja, a de uniformizar a 

interpretação da lei federal, pressupõe que exista uma interpretação destoante, ou, ao menos, a 

adoção de alguma interpretação da lei federal pelo Tribunal inferior.  

O mesmo raciocínio se aplica no caso do recurso extraordinário, posto que não há 

como zelar pela integridade das normas constitucionais quando sequer se valeu o Tribunal a 

quo de norma constitucional para o deslinde da controvérsia.  

Tem-se com isso que a manifestação da decisão recorrida é pressuposto necessário e 

condizente com a finalidade para a qual foram criados os recursos excepcionais pela 

Constituição Federal. 

Há de se considerar, ainda, que, justamente em razão dessa missão constitucional 

delegada aos Tribunais Superiores, o interesse dos litigantes, nos recursos extraordinários lato 

sensu, é tutelado apenas de forma reflexa e secundária, eis que há um interesse maior no 

julgamento dos recursos excepcionais, que o interesse público de manter a integridade da 

legislação federal (PINTO, 1996 apud MARTINS, 2016, p. 4). 

Tanto é assim que o interesse em recorrer, valendo-se dos recursos excepcionais, não 

se verifica pela mera sucumbência da parte litigante, sendo fundamental a afronta à lei federal 

ou à norma constitucional. Carneiro (1995, p. 76) bem explica que o interesse privado do 

litigante funciona como instrumento para a tutela da ordem jurídica federal: 

2. Já o recurso extraordinário, no direito brasileiro, é manifestado como recurso 

propriamente dito (interposto, portanto, no mesmo processo) e fundado 

imediatamente no interesse de ordem pública em ver prevalecer a autoridade e a 

exata aplicação da Constituição e da lei federal. Tem, pois, um caráter político, 

como observou Enrique Vescovi (Los recursos judiciales y demás medios 

impugnativos em Iberoamerica, B. Aires, Depalma, 1988). 

O interesse privado do litigante vencido funciona, então, mais como móvel e 

estímulo para a interposição do recurso extremo, cuja admissão, todavia, liga-se à 

existência de uma questão federal, à defesa da ordem jurídica no plano do direito 

federal, assegurando-lhe, como referiu Pontes de Miranda, a “inteireza positiva”, a 

“autoridade”, a “validade” e a “uniformidade de interpretação”. 

Nota-se que a escolha pelo prequestionamento ficto não condiz com a razão de 

existência dos recursos excepcionais, haja vista que promove a tutela do direito subjetivo dos 

litigantes, em detrimento da tutela do direito objetivo, que são as leis, os tratados federais e a 

Constituição Federal.  

Em que pese parte da comunidade jurídica tenha aplaudido o acréscimo legislativo no 

Código de Processo Civil ao fundamento de que a mudança irá trazer maior efetividade na 

prestação jurisdicional, há óbice intransponível à adoção do prequestionamento em sua 

modalidade ficta, que é a inconstitucionalidade material da norma processual que permite que 
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seja dispensado o pronunciamento da decisão recorrida na admissibilidade do recurso 

excepcional.  

O argumento utilizado por Lemos (2016, p. 1070) de que a parte não pode ser 

impedida de ter acesso às instâncias extraordinárias em razão da falha do Poder Judiciário, 

que nega o pronunciamento sobre a questão federal, data vênia, não pode ter o condão de 

prevalecer à própria função das instâncias extraordinárias, as quais não se prestam a ser 

terceira instância recursal, não se destinando os recursos excepcionais à verificação de 

eventual injustiça da decisão recorrida.  

A propósito, Nery Júnior e Nery (2010, p. 964), ao comentarem sobre o recurso 

especial, mencionam que: 

15. REsp. Com o objetivo de preservar a autoridade da lei federal no País e 

uniformizar o seu entendimento, é admissível o REsp contra acórdãos de tribunais 

que, em decisão de única ou última instância, contrariarem tratado ou lei federal, ou 

negar-lhes vigência; julgarem válido ato de governo local contestado em face de lei 

federal; derem a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro 

tribunal (CF 105 III). Trata-se de forma excepcional de recurso, não configurando 

terceiro ou quarto grau de jurisdição, tampouco instrumento processual para 

correção de injustiça. [...].  

Sob o prisma da missão constitucional dos Tribunais Superiores, igualmente se 

enfraquece o argumento de que “O processo nada mais é do que um instrumento para 

chegarmos ao deslinde material do direito, à resolução do mérito, tanto da ação quanto do 

recurso”, não podendo servir de barreira à solução do conflito de interesses posto perante o 

Judiciário (LEMOS, 2016, p. 1063).  

Isso porque, uma vez mais, as instâncias superiores não foram criadas para tutelar os 

direitos subjetivos dos litigantes, mas sim o direito objetivo de preservação da ordem jurídica. 

O prequestionamento, assim, não é formalismo excessivo de caráter meramente processual, 

eis que se trata de requisito proveniente da Lei Maior, que impede a admissibilidade do 

recurso pela própria ausência de cabimento do mesmo.  

A propósito, esclarece Bueno (2013, p. 238) que o prequestionamento deve ser 

compreendido como sinônimo da expressão “causa decidida”, utilizada na Constituição 

Federal, justamente em razão de ser esse o entendimento que se ajusta à missão constitucional 

que deve ser desempenhada pelos Tribunais Superiores: 

O ‘prequestionamento’, palavra amplamente referida pela jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal e também pelo Superior Tribunal de Justiça, a despeito de 

a Constituição Federal não empregar, desde a de 1967, a fórmula destacada, dever 

ser entendido, para todos os fins, como sinônimo de ‘causa decidida’: para que o 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça desempenhem 

adequadamente a sua missão constitucional, de uniformizar a interpretação e 

aplicação do direito federal em todo o território brasileiro, é mister que eles julguem, 

em sede de recurso extraordinário e em sede de recurso especial, o que já foi 

decidido. É das decisões proferidas por outros órgãos jurisdicionais que decorrem, 
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ou não, violações e contrariedades às normas federais e à jurisprudência de outros 

Tribunais. Sem prévia decisão, não há como estabelecer em que medida as normas 

federais, constitucionais ou legais, foram ou deixaram de ser violadas pelos demais 

componentes da estrutura judiciária nacional. 

Frise-se que não se pretende discutir a diligência da parte recorrente, tampouco 

afirmar que o prequestionamento ficto não trouxe efetividade na prestação jurisdicional e/ou 

benefícios ao jurisdicionado, que antes se via impedido de ter acesso às instâncias 

extraordinárias em razão da insistência da Corte a quo em não se pronunciar.  

O que se debate, aqui, é o prequestionamento sob o prisma constitucional. Dito de 

outro modo, o que se discute é a compatibilidade da solução adotada pelo diploma processual 

de 2015 com o cabimento dos recursos excepcionais, conforme previsto na Constituição 

Federal.  

Nesse aspecto, pertinente a observação de Oliveira (1999, p. 254): 

Costuma-se afirmar que, com os embargos, a parte teria feito tudo o que dela seria 

de reclamar-se. A questão, entretanto, não é essa. Não se formula, no caso, juízo de 

valor sobre a atuação do recorrente, que envolvesse qualificá-lo de mais ou menos 

diligente. O ponto é que, como exaustivamente se colocou em relevo, não haverá 

recurso se não houve decisão. Se essa a hipótese, nada interessa deva ou não ser tido 

como negligente o interessado. 

Acresce notar que a previsão do Código de Processo Civil, ao condicionar a 

interposição do recurso especial à oposição de embargos de declaração, sem qualquer 

preocupação com o resultado que disso advenha, estabelece a obrigação de cumprimento de 

mero ritual pela parte recorrente (OLIVEIRA, 1999, p. 254).  

Não se vislumbra o porquê de se exigir tal conduta do litigante quando a omissão no 

acórdão atacado poderá ser reconhecida já pela instância superior. A única razão que poderia 

justificar tal exigência seria oportunizar que a omissão seja suprida pela corte que prolatou a 

decisão recorrida em vez de pelo Tribunal Superior. Com razão Oliveira (2016, p. 178) 

quando afirma, em trabalho mais recente, que “Não se percebe, aliás, por que exigir-se a 

interposição de declaratórios, quando de todo irrelevante o que deles possa advir com relação 

ao ponto”.  

Finalmente, há de se ressaltar que o prequestionamento sequer poderia ser objeto de 

regulamentação legal. Isso porque, como se disse, o prequestionamento é requisito de 

admissibilidade que diz com o cabimento dos recursos excepcionais, que, por sua vez, tem 

assento na Constituição Federal. Por ser elemento do próprio cabimento dos recursos 
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excepcionais, o prequestionamento não seria passível de regulamentação em lei. Para Bueno 

(2015, p. 588)71: 

Há um senão que merece ser evidenciado na solução encontrada pelo novo CPC: é 

que o chamado “prequestionamento” não é passível de regulamentação legal porque 

se trata de tema de índole constitucional, correspondendo ao que os incisos III dos 

arts. 102 e 105 da CF denominam “causa decidida”. [...]. 

Nesse sentido, o que fez o Código de Processo Civil, ao consagrar o 

prequestionamento ficto, foi criar nova hipótese de cabimento dos recursos excepcionais, não 

prevista na Constituição Federal, que seria aquela na qual é cabível o recurso quando a parte 

opõe os embargos de declaração. A inclusão de outra hipótese de cabimento do recurso 

excepcional, por certo, afronta a Constituição Federal, visto que apenas a Lei Maior pode 

dispor sobre o cabimento desses recursos. 

Em contraste com o posicionamento explanado neste tópico, é oportuno mencionar o 

posicionamento defendido recentemente pelos doutrinadores Nery Júnior e Nery (2016, p. 

2292/2293): 

4. Constitucionalidade. O texto legal examinado é constitucional. A lei pode criar 

ficções jurídicas, como in casu. Trata-se de competência infraconstitucional que não 

maltrata a Constituição, pois o CPC 1025 dá cumprimento à CF 102 III e 105 III, 

dispositivos constitucionais esses que estipulam o cabimento do RE e do REsp, 

respectivamente, quanto às questões decididas pelas instâncias locais, além de 

outros requisitos. Nada foi mudado pelo CPC, e nem poderia: o requisito 

constitucional é questão decidida. Coube à lei processual dizer quando se considera 

decidida uma determinada questão e isso está dentro da esfera constitucional 

regulamentar do CPC. 

Sobre tal colocação, data máxima vênia, é possível se discordar, posto que a 

incompatibilidade material do prequestionamento ficto com a Constituição Federal não se 

extrai somente da expressão “causas decididas”, mas também de todas as hipóteses de 

cabimento dos recursos excepcionais descritas nas alíneas dos permissivos constitucionais, de 

modo que é rasa a justificativa de que a constitucionalidade do ficto se extrai da interpretação 

do legislador de quando se considera uma determinada questão decidida. 

                                                 

71 Nesse mesmo sentido, Aragão (1993, p. 14): “Diversamente do modelo americano (adotado na Argentina) que 

o regulou em lei, no Brasil o recurso tem assento exclusivamente na própria Constituição. Com isso foi subtraído 

ao legislador ordinário o poder de dispor a seu respeito, salvo em aspectos formais. ”. E também Oliveira (2016, 

p. 173): “Finalizando o tópico, cumpre acentue-se uma vez mais que o cabimento desses recursos sendo fixado 

pela Constituição, não é dado à lei ordinária de modo algum alterar o que se contém nas normas invocadas. De 

todo inaceitável juridicamente que o legislador ampliasse ou restringisse o que neles se preceitua. ”. 
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3.3.4 Inconstitucionalidade do §3º do artigo 941 do Código de Processo Civil  

A emissão de um juízo de valor na instância ordinária acerca da questão federal 

controvertida, como se viu, é o ponto crucial na configuração do prequestionamento apto a 

ensejar a interposição de recurso excepcional, conforme se extrai da Constituição Federal.  

Sob esse aspecto, o parágrafo terceiro do artigo 941 do CPC, a princípio, se alinharia 

ao princípio constitucional das “causas decididas”, visto que a questão veiculada no voto 

vencido não deixou de ter sido decidida na instância local, ainda que sobre ela só tenha 

emitido juízo de valor um dos julgadores. 

A compatibilidade do prequestionamento no voto vencido com os requisitos de 

cabimento do recurso excepcional previstos na Constituição Federal, contudo, merece uma 

análise mais aprofundada. Isso porque, é preciso verificar se a manifestação de juízo de valor 

apenas pelo julgador vencido pode ocasionar, por si só, a contrariedade à lei ou à Constituição 

Federal. 

Numa análise simples, se somente o voto vencido se utilizou da questão federal para 

contrariar ou negar vigência à norma jurídica, declarar a validade ou inconstitucionalidade da 

norma ou dar-lhe interpretação divergente da atribuída por outros Tribunais, sequer 

remanesceria interesse da parte em recorrer por esse fundamento, eis que o voto condutor ‒ 

que dá solução à causa ‒ não incorreu em nenhuma dessas condutas. Todavia, outro é o 

cenário quando a questão federal foi apreciada pelo julgador vencido para julgar de modo 

favorável ao Recorrente e o voto condutor não levou em consideração essa questão. Nesse 

caso, é possível que o voto condutor incorra em alguma das condutas dos permissivos 

constitucionais quando a questão federal a que se refere o recurso foi mencionada somente no 

voto vencido? 

Oliveira (2016, p. 175/176) responde à indagação defendendo a impossibilidade de 

que sejam atendidos qualquer dos pressupostos dos artigos 102, III e 105, III da Constituição 

Federal quando só houve a manifestação do voto vencido nesse sentido. Eis o que diz o autor: 

A leitura do art. 102, III, da CF/1988 não permite espaço algum para dúvida. Será 

cabível o extraordinário, quando a decisão recorrida realizar alguma das previsões 

constantes das letras a, b, c ou d do mencionado inciso. Não se vislumbra como 

possa ser possível que aquela decisão haja contrariado a Constituição, declarado a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgado válida lei ou ato de governo 

local, contestado em face da Constituição, ou julgado válida lei local, contestada em 

face de lei federal, se apenas o voto vencido se pronunciou nesse sentido. 

[...] 

Observações análogas são pertinentes em relação ao recurso especial. À semelhança 

do extraordinário, o especial só será admissível nas hipóteses previstas no inc. III do 

art. 105 da CF/1988. Indispensável que a decisão recorrida haja contrariado tratado 

ou lei federal, ou lhes negado vigência, julgado válido ato do governo local 
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contestado em face de lei federal, ou emprestado à lei federal interpretação 

divergente da que lhe tenha atribuído outro tribunal. 

[...] 

O fato de um voto vencido orientar-se pelo exame de questão a que ficaram alheios 

os demais votos, ou que daquele hajam dissentido, não terá o condão de fazer com 

que a decisão recorrida haja violado a lei ou a Constituição, para ficarmos apenas 

nessas previsões normativas. A aceitação do que resulta do dispositivo em exame 

corresponde a que se tenha como desnecessário o verdadeiro prequestionamento, em 

clara afronta a normas constitucionais. 

De fato, a conclusão pela impossibilidade de que o voto condutor incorra nas condutas 

previstas na Constituição, quando só houve manifestação no voto vencido, é automática 

quando se pensa nas hipóteses das alíneas “b”, “c” e “d” do artigo 102, inciso III, e nas 

hipóteses das alíneas “b” e “c” do artigo 105, inciso III, ambos da Constituição Federal. Isso 

porque, realmente só remanesce interesse em recorrer com fundamento nestas alíneas caso o 

voto condutor se manifeste nesse sentido, eis que é a posição majoritária que determina o 

desfecho da lide.  

Já no caso da alínea “a” dos permissivos constitucionais, que tratam da contrariedade à 

norma jurídica, é pertinente avaliar se haveria a possibilidade de presumir-se que houve o 

debate, entre os julgadores, acerca do fundamento utilizado pelo julgador vencido durante a 

própria sessão de julgamento do recurso na instância ordinária.  

A ideia de que não há contrariedade quando não há manifestação do julgador só faz 

sentido quando se considera que os julgadores estão alheios à incidência da norma, ou seja, 

quando a norma não foi, em nenhum momento, cogitada durante o julgamento que se 

promoveu na instância ordinária. Porém, no caso de voto vencido, há de se considerar que a 

divergência é manifestada durante a própria sessão de julgamento, ocasião na qual o julgador 

vencido expressa sua discordância com os demais julgadores e seus motivos para tanto.  

Sendo assim, em tese, poderia ser possível se entender no sentido de que os demais 

julgadores cogitaram dos fundamentos utilizados pelo julgador vencido, uma vez que a 

realidade prática da sessão de julgamento indica que, diante do juízo de valor emitido pelo 

julgador vencido, seria presumida a manifestação do voto condutor no sentido de afastamento 

da norma jurídica, discordando da incidência reconhecida pelo voto vencido. Em razão dessa 

presunção, haveria possibilidade de contrariedade à norma jurídica. 

Ocorre, contudo, que ainda que se possa pensar dessa forma, a ideia de uma presunção 

de que a existência do voto vencido provoca automático debate acerca da divergência e, 

consequentemente, acerca da questão federal objeto do recurso, acaba sendo um fraco 

argumento diante da necessidade de verificação, pelas instâncias superiores, dos termos nos 

quais houve a contrariedade à norma jurídica pela posição majoritária.  
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Em que pese os votos condutor e vencido sejam a formalização por escrito da sessão 

de julgamento que se promoveu na origem, não é certo que representam o fiel retrato do 

debate que foi feito para se chegar ao resultado do julgamento, eis que não há como saber ao 

certo em que medida houve debate acerca da questão federal durante a sessão de julgamento.  

A questão da presunção da ocorrência de um debate se complica, ainda mais, quando 

se considera a atual realidade dos julgamentos colegiados nos Tribunais. Recentemente, os 

Tribunais pátrios têm instituído a possibilidade de julgamento colegiado virtual, no qual o 

relator disponibiliza seu voto eletronicamente e os demais julgadores manifestam sua 

concordância ou discordância com o relator. Ao final, são colhidos os votos e disponibilizado 

o resultado do julgamento, sem necessidade de sessão presencial. 

No caso do julgamento virtual, remanesce a dúvida sobre o conhecimento dos 

fundamentos do voto vencido pelos demais julgadores. Uma vez que o procedimento de 

julgamento virtual é regulamentado pelo regimento interno de cada Tribunal, não se pode 

medir o nível de debate que pode ser promovido sobre a questão federal objeto de eventual 

divergência.  

De qualquer modo, embora haja uma possível (e insubsistente) interpretação de que 

prequestionamento no voto vencido pode ser compatível com a Constituição Federal sob o 

prisma da presunção do debate na origem, ainda permanece a impossibilidade de 

regulamentação legal do prequestionamento, em virtude de ser elemento intrínseco ao próprio 

cabimento dos recursos excepcionais. A matéria é, pois, de índole constitucional, sendo que 

sua regulamentação legal pode acabar criando situações que fogem do cabimento desses 

recursos na Constituição Federal. 
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4 BREVE ANÁLISE DO IMPACTO DA PREVISÃO DO PREQUESTIONAMENTO 

NO CAMPO DE ATUAÇÃO DO PROCESSO CIVIL 

A despeito da posição defendida no capítulo anterior, há de se considerar que estão 

vigentes o artigo 1.025 e o §3º do artigo 941 do Código de Processo Civil e, sendo assim, para 

efeitos práticos, cumpre analisar como vem se manifestando a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores a esse respeito, bem como o impacto desses dispositivos no campo de atuação do 

processo civil, sob os aspectos da segurança jurídica e da redução da dupla apreciação do 

Poder Judiciário.   

4.1 Panorama jurisprudencial após o Código de Processo Civil de 2015 

A começar pelo Superior Tribunal de Justiça, a observação do comportamento da 

jurisprudência é ainda mais importante quando se considera que os dispositivos do CPC 

levam, em tese, à inaplicabilidade de duas das Súmulas que versam sobre prequestionamento, 

quais sejam, a súmula 211/STJ e a súmula 320/STJ. 

Em que pese o Código de Processo Civil tenha entrado em vigor em março de 2016, as 

manifestações acerca do prequestionamento, segundo a nova codificação, só começaram a 

aparecer mais recentemente no STJ. Isso porque, aos recursos especiais interpostos com 

fundamento no CPC/1973 são exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele 

prevista72, sendo que as regras previstas no CPC/2015 incidem apenas sobre recursos 

interpostos contra decisões publicadas já na vigência do diploma processual de 2015. 

Embora sejam poucos os precedentes sobre o prequestionamento no CPC/15, o 

Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando acerca da possível aplicabilidade do 

artigo 1.025 do diploma processual.  

Merece destaque o acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 

1.639.314/MG (2017f, p. 1), de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi. Os ministros da 

Terceira Turma do STJ entenderam ser condição indispensável à incidência do artigo 1.025 a 

demonstração, nas razões do recurso especial, da violação ao artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, eis que só se considera o prequestionamento ficto da matéria após a 

constatação de vício não corrigido pelo Tribunal a quo. Vale transcrever o que diz a ementa 

desse acórdão: 

04. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso 

especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do 

                                                 

72 Trata-se do enunciado administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, aprovado pelo Plenário na sessão 

de 9 de março de 2016. 
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CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício 

inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de 

grau facultada pelo dispositivo de lei. 

A adoção desse mesmo entendimento também se verificou no âmbito da Segunda 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no 

Recurso Especial nº 1.633.039/SC, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães (2017c, p. 

16/17): 

Infere-se, assim, da lei de regência, que, para a adoção do denominado 

prequestionamento ficto – segundo o qual a oposição dos Embargos de Declaração 

seria suficiente ao suprimento do requisito do prequestionamento – faz-se 

necessário, além da invocação da questão, por ocasião dos Embargos de Declaração, 

opostos contra o acórdão do Tribunal de origem, que a Corte superior considere a 

existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no referido decisum, em 

razão da alegação de contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, nas razões do 

Recurso Especial. 

[...] 

No tocante aos arts. 66 da Lei 10.233/2001 e 2º, caput e parágrafo 1º, I, da Lei 

9.784/99, conquanto invocados nos Embargos de Declaração, opostos contra o 

aresto do Tribunal de origem, não foi apontada, nas razões do Recurso Especial, a 

contrariedade ao art. 1.022 do CPC/2015, a fim de ser verificada a ocorrência de 

erro, omissão, contradição ou obscuridade, no referido julgado, cujo reconhecimento 

poderia ensejar a adoção do prequestionamento ficto, razão pela qual resta afastada, 

in casu, a aplicabilidade do art. 1.025 do CPC/2015. 

Com base nesses precedentes, infere-se que a jurisprudência da Corte Superior, 

interpretando o Código de Processo Civil, tem exigido do Recorrente, para se valer do 

prequestionamento ficto, não só a ventilação da questão federal nos embargos de declaração 

opostos na origem, como também a interposição do recurso especial com fundamento na 

violação ao artigo 1.022.  

Assim, a incidência do artigo 1.025 do CPC não ocorreria de forma automática apenas 

pela arguição da tese recursal em embargos de declaração e no recurso especial. Embora o 

dispositivo do diploma processual tenha permitido ao Recorrente a interposição do recurso 

excepcional com fundamento nos dispositivos suscitados em embargos de declaração, o 

Superior  Tribunal de Justiça impôs que não se dispensa a necessária arguição de afronta ao 

artigo 1.022 do CPC. 

Ainda sobre as manifestações jurisprudenciais acerca da possível aplicabilidade do 

preceito do artigo 1.025 do CPC no STJ, cabe mencionar o acórdão proferido pela Segunda 

Turma no julgamento do Recurso Especial nº 1.644.163/SC. Em atenção à competência 

constitucional do Superior Tribunal de Justiça, o voto do Ministro Relator Herman Benjamin 

(2017g, p. 5/6) consignou que o prequestionamento ficto, previsto no diploma processual, se 

limita apenas às questões de direito, não abarcando questões fáticas. Asseverou o Relator que 
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fica impossibilitado o conhecimento da questão de direito quando ausente o necessário 

substrato fático no acórdão recorrido: 

Não obstante a previsão do art. 1.025 do CPC/2015 de que "consideram-se incluídos 

no acórdão os elementos que o embargante suscitou", tal dispositivo legal merece 

interpretação conforme a Constituição Federal (art. 105, III) para que o chamado 

prequestionamento ficto se limite às questões de direito, e não às questões de fato. 

Não há, portanto, como presumir, com base no art. 1.025 do CPC/2015, os fatos 

trazidos em Embargos de Declaração como ocorridos, sob pena de extrapolação da 

competência constitucional do STJ de intérprete da legislação federal 

infraconstitucional, fundamento este que dá suporte ao previsto na Súmula 7/STJ ("a 

pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial") e afasta a 

possibilidade de o STJ infirmar as premissas fáticas estabelecidas na origem. 

Na presente hipótese, não há como abstrair do acórdão embargado os fatos alegados 

pela parte recorrente, e que servem de premissa à tese de direito invocada. 

Ultrapassados os óbices à incidência do artigo 1.025, houve oportunidade na qual se 

reconheceu a aplicação do artigo para possibilitar o julgamento do mérito da questão de 

direito objeto do recurso especial. Trata-se do julgamento do Recurso Especial nº 

1.639.788/CE, de relatoria do Ministro Francisco Falcão.  

Nessa oportunidade, decidiram os Ministros da Segunda Turma que, por estarem 

preenchidos os requisitos que tornam possível o prequestionamento ficto da matéria, seria 

viável apreciar o mérito da questão de direito invocada, concluindo no sentido parcial 

provimento do recurso especial (2016h, p. 6): 

Em relação à alegada impossibilidade de cobrança de juros de mora no período de 

habilitação dos sucessores do exequente, observa-se que, apesar de a matéria não ter 

sido apreciada no âmbito do acórdão recorrido, o recorrente interpôs embargos de 

declaração, buscando a análise dela, a qual deveria ter sido examinada diante de sua 

relevância, o que configurou omissão, viabilizando assim, a efetivação do 

prequestionamento ficto do art. 396 do CC, em conformidade com o art. 1.025 do 

CPC/2015. 

Nesse panorama, ao examinar os dispositivos acima referidos, verifica-se que assiste 

razão ao recorrente. 

Não obstante haver decisão colegiada no sentido da admissibilidade do 

prequestionamento ficto a ensejar a apreciação do mérito do recurso especial, algumas 

decisões monocráticas indicam que há incerteza no que se refere à efetiva aplicação do artigo 

1.025 do CPC no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.  

 É o caso da decisão monocrática proferida pela Ministra Assusete Magalhães, nos 

autos do Recurso Especial nº 1.641.593/RS. Na ocasião, alegou a União (Recorrente) que o 

Tribunal da origem deixou de se manifestar acerca dos honorários fixados em favor do ente 

público, mesmo após a oposição de embargos de declaração nos quais se explicitou que não 

mais subsistia sucumbência recíproca, haja vista que houve provimento da apelação da União. 

Tendo em vista a incidência das normas do CPC, requereu a Recorrente o reconhecimento da 
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violação ao artigo 1.022 do CPC e, desde logo, a aplicação do artigo 1.025, a fim de que fosse 

provido o Recurso Especial por violação ao caput e §3º do artigo 20 do CPC/73. 

Em que pese a arguição de violação ao artigo 1.022 e o requerimento de aplicação da 

regra do artigo 1.025, a fim de que a causa fosse julgada em seu mérito, a Ministra Relatora 

deu provimento ao Recurso Especial apenas para anular o acórdão recorrido e determinar o 

retorno dos autos à origem. Pelo que se observa da decisão, constavam todos os elementos 

fáticos necessários ao julgamento da lide no acórdão recorrido. Contudo, deixou-se de 

proceder o julgamento do mérito da controvérsia. 

De modo semelhante, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Moura Ribeiro, 

nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.035.589/RJ, ao apreciar a violação ao artigo 

1.025 do CPC, reconheceu a omissão no acórdão recorrido e determinou a anulação do 

julgado, sem julgar o mérito da controvérsia. A pretensão do recurso consistia no 

reconhecimento da possibilidade de suspensão da incidência de consectários legais em 

condenação de empresa em relação a qual foi decretada liquidação extrajudicial. A 

informação acerca da data da decretação de liquidação da empresa constava do próprio 

acórdão recorrido, contudo, não se julgou o mérito da questão. 

Ressalta-se que nenhum dos dois julgados supracitados justificou-se a não apreciação 

do mérito da controvérsia em razão da ausência de substrato fático suficiente. 

Diante disso, remanesce a insegurança quanto à efetiva aplicação do artigo 1.025 do 

CPC com o propósito de julgamento de mérito do recurso excepcional. Necessário ponderar 

que, ao analisar as manifestações jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, grandes 

são os indícios de que a Corte resiste à aplicação das regras de prequestionamento previstas 

no Código de Processo Civil, eis que a efetiva aplicação da norma, a fim de possibilitar o 

julgamento de mérito do recurso, tem sido ínfima, ao passo que se verifica um reforço da 

jurisprudência defensiva com a delineação de critérios para aplicabilidade do art. 1.025.  

Ainda assim, diante do reconhecimento da existência da previsão do 

prequestionamento ficto, a tendência é que a súmula 211/STJ deixe de ser aplicada, uma vez 

que, à luz do Código de Processo Civil, torna-se admissível o recurso especial quanto à 

questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo 

Tribunal a quo.  

A corroborar isso, em decisão monocrática da lavra do Ministro Mauro Campbell 

Marques (2017h, p. 5), no Recurso Especial nº 1.648.233/RS, embora o mérito não tenha sido 

analisado por incidência da Súmula 7/STJ, reconheceu-se a inaplicabilidade da Súmula 

211/STJ devido à previsão contida no artigo 1.025 do CPC: 
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No que se refere a violação dos arts. 141, 492 e 1,013 do CPC/2015 (arts. 128, 460 e 

515 do CPC/73), posto que o acórdão recorrido seria extra/ultra petita, na medida 

em que não há pedido de indenização de períodos de licença-especial 

(correspondente ao tempo de serviço prestado em que estava o servidor vinculado ao 

regime jurídico da Lei 1.711/52), a despeito da referida tese não ter sido suscitada na 

apelação interposta pela recorrente na origem, por se tratar de matéria de ordem 

pública, deveria ter sido apreciada e decidida pela Corte de origem quando da 

oposição dos aclaratórios de fls. 218/222-e. 

Nesse sentido, considerando a previsão do art. 1025 do CPC/15, inaplicável ao tema 

o teor do óbice da Súmula 211/STJ. 

A inclinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de resistir à aplicação do 

artigo 1.025 do CPC na esfera cível é contrastada com a aplicabilidade do dispositivo na 

esfera penal, que tem sido verificada pela análise de julgados, em matéria penal, que 

aplicaram o referido dispositivo por analogia, com base no artigo 3º do Código de Processo 

Penal, in verbis: “A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação 

analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.  

A propósito, cita-se a ementa do acórdão de Embargos de Declaração no Agravo 

Regimental no Recurso Especial nº 1.443.522/SP, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti 

Cruz (2016d, p. 1): 

3. Por força do novo tratamento dado pelo Código de Processo Civil em vigor aos 

efeitos da oposição de embargos declaratórios, deve-se entender que a simples 

provocação do tema, por meio de recurso integrativo, torna prequestionada a 

matéria, ainda que não haja o Tribunal debatido o tema de forma expressa, 

inexistente a necessidade da interposição de recurso especial com violação ao art. 

619 do Código de Processo Penal. É a essência do art. 1.025 do novo CPC. 

Interessante notar que, tanto no caso supracitado como em outros julgados de matéria 

penal que aplicaram o artigo 1.025 do CPC73, o reconhecimento do prequestionamento ficto 

independe da interposição do recurso especial pela violação ao artigo 619 do Código de 

Processo Penal, que versa sobre o cabimento de embargos de declaração na esfera penal. 

Feitas essas considerações acerca da recente jurisprudência do STJ sobre o 

prequestionamento ficto, resta falar da jurisprudência acerca do prequestionamento no voto 

vencido. No que tange ao contraste existente entre o §3º do art. 941 e a Súmula 320/STJ, o 

Superior Tribunal de Justiça ainda não demonstrou indícios concretos de qual será o 

posicionamento da Corte. Tendo em vista a posição que está sendo adotada com relação ao 

artigo 1.025 do CPC, o que se presume é que também haja resistência no afastamento da 

jurisprudência já consolidada pelo enunciado da Súmula 320/STJ. 

                                                 

73 Confira as seguintes decisões monocráticas proferidas pelo Ministro Felix Fischer: STJ - REsp 1.597.512/MG, 

Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 09/12/2016, DJe 14/12/2016; STJ - REsp 1.616.392/RS, 

Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 30/11/2016, DJe 09/12/2016; STJ – Resp 1.648.922, 

Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 08/02/2017, DJe 13/02/2017. 
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Já no âmbito do Supremo Tribunal Federal, antes da vigência do Código de Processo 

Civil, parte da jurisprudência vinha afastando a exegese da Súmula 356/STF, que admitia o 

prequestionamento ficto. Tal posicionamento, contudo, não é pacífico, uma vez que ainda se 

verificam julgados recentes admitindo a possibilidade dessa exegese da referida súmula74.  

Sendo assim, acredita-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao menos 

em primeiro momento, irá ficar dividida com relação à possibilidade, ou não, de 

prequestionamento ficto da matéria objeto do recurso extraordinário à luz do artigo 1.025 do 

Código de Processo Civil.  

Nesse contexto, dois são os caminhos que podem ser seguidos pela jurisprudência da 

Corte Suprema. Aqueles que afastavam a exegese da Súmula 356/ STF poderão “voltar atrás” 

e retomar o entendimento no sentido da admissibilidade do prequestionamento ficto, ou 

poderão optar por permanecer firme na linha segundo a qual não se aplica essa exegese da 

Súmula 356/STF, como já vinha acontecendo antes da vigência do diploma processual de 

2015.  

Na verificação dessa última hipótese, eventualmente, o Supremo Tribunal Federal 

acabará tendo que se manifestar acerca da própria constitucionalidade do artigo 1.025 do 

Código de Processo Civil. Isso poderá ocorrer por meio de provocação em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade ou Ação Declaratória de Constitucionalidade, no sistema do controle 

concentrado de constitucionalidade. Ou poderá ocorrer também ‒ e talvez essa seja a hipótese 

mais provável ‒ por meio do controle incidental de constitucionalidade, no qual a questão da 

constitucionalidade da norma ‒ geralmente, prévia e prejudicial ao julgamento de mérito75 ‒ 

pode ser suscitada pelas partes, pelo Ministério Público ou mesmo de ofício pelo juiz. 

Caso algum dos Ministros do Supremo Tribunal Federal depare com a arguição de 

inconstitucionalidade do artigo 1.025 do CPC, deverá submeter o tema constitucional ao 

Plenário do Tribunal, para que lá seja declarada a constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade da norma questionada (art. 97 da CF/88). Sendo a norma declarada 

inconstitucional, a decisão deverá ser encaminhada ao Senado Federal, a fim de que seja 

suspensa a execução do artigo, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.   

                                                 

74 Cf. STF – ARE 992.945/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, julgado em 25/10/2016, DJe 

03/11/2016. STF – ARE 1.044.742/PR, Relator Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, julgado em 19/05/2017, DJe 

29/05/2017. 
75 “Ao contrário do que se verifica nas demais instâncias, que só poderão declarar a inconstitucionalidade de 

norma que deva ser aplicada à causa, o STF entende possível que, verificada a inconstitucionalidade em sede de 

controle difuso, deve ele emitir juízo quanto à validade da norma, ainda que esta se mostrasse dispensável à 

solução da controvérsia. [...].” (MENDES, COELHO, BRANCO, 2009, p. 1125/1126). 
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4.2 Segurança jurídica no campo de atuação do processo civil e redução de dupla 

apreciação do Poder Judiciário 

As inúmeras controvérsias em torno do requisito do prequestionamento, mormente a 

adoção de posicionamentos completamente antagônicos no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal, culminaram na existência de significativa insegurança 

jurídica no campo de atuação do processo civil.  

Em razão dessa divergência jurisprudencial, os litigantes têm de se valer de estratégias 

distintas no que se refere à interposição do recurso extraordinário e do recurso especial, sendo 

muitas as possibilidades de desfecho desses recursos em virtude de tantas variáveis de 

prequestionamento criadas pela jurisprudência.  

A insegurança jurídica agravou-se ainda mais quando vários julgados do Supremo 

Tribunal Federal passaram a afastar a exegese da Súmula 356/STF, que já vinha há muito 

tempo sendo aplicada no âmbito da Corte Suprema. 

Diante de todo esse cenário de expressiva incerteza acerca da configuração do 

prequestionamento, há de se reconhecer que, bem ou mal, o Código de Processo Civil de 2015 

representa uma tentativa de proporcionar segurança jurídica aos jurisdicionados ante os 

inúmeros posicionamentos jurisprudenciais a respeito do assunto.  

O acréscimo legislativo, sob o ponto de vista da unificação do entendimento sobre 

prequestionamento, é relevante quando se considera que é imperioso que os Tribunais 

Superiores adotem os mesmos critérios de admissibilidade para os recursos excepcionais.  

Ora, não é razoável que as instâncias extraordinárias, responsáveis pela unidade do 

sistema federal e constitucional, estabeleçam interpretações divergentes acerca dos mesmos 

requisitos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, pertinente a lição de Medina (2009, p. 

302): 

Pode-se dizer, de modo bastante singelo, que a função de tais recursos no sistema 

jurídico reside na necessidade de se manter a unidade de entendimento acerca do 

direito constitucional ou federal. Trata-se, pois, de função relevantíssima esta 

atribuída aos órgãos jurisdicionais superiores. Desse modo, para que seja 

desempenhada de modo adequado, importa que todas as situações que careçam de 

definição acerca da inteligência de um dispositivo normativo sejam submetidas aos 

mesmos requisitos de admissibilidade. A existência de uma diversidade muito 

grande de entendimentos jurisprudenciais acerca de tais requisitos importa em 

afronta à própria função constitucional dos Tribunais Superiores, na medida em que 

os recursos que acabam sendo julgados por eles são aqueles que se ajustam à 

orientação adotada por um determinado relator, ou uma determinada turma do 

Tribunal. É possível, por isso, que, diante de duas situações idênticas, uma delas 

seja apreciada pelo Tribunal Superior, e outra não, em virtude do entendimento 

particular do órgão julgador que venha a receber o recurso, acerca de seus requisitos 

de admissibilidade. 
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A positivação do prequestionamento afeta o campo de atuação do processo civil 

também no que se refere à prestação jurisdicional. Isso porque, o requisito do 

prequestionamento, sendo parte da jurisprudência defensiva das instâncias extraordinárias, 

impossibilita, muitas vezes, a entrega jurisdicional ao litigante, visto que a violação à norma 

deixa de ser apreciada pelo Tribunal Superior na ausência de manifestação da decisão 

recorrida a respeito.  

Nesse sentido, tanto o prequestionamento ficto como o prequestionamento no voto 

vencido podem proporcionar ‒ a depender do preenchimento de outros requisitos de 

admissibilidade ‒ o julgamento de mérito da questão federal que deixou de ser apreciada pelo 

Tribunal recorrido, o que antes seria impossível diante da ausência de pronunciamento da 

instância a quo. Ao apreciar o mérito da questão de direito, há prestação jurisdicional, ou seja, 

há aplicação do direito à espécie. 

Por fim, há de se reconhecer, ainda, que há economia processual na opção legislativa 

do Código de Processo Civil. Esse aspecto pode ser analisado sob dois ângulos. Sob o ângulo 

do jurisdicionado, a aplicação dos dispositivos do CPC dispensa a interposição de recurso 

excepcional para anulação do acórdão recorrido, a fim de que seja analisada a tese recursal 

pelo Tribunal inferior. Sob o ângulo da máquina judiciária, também haverá economia 

processual, eis que o Tribunal Superior, quando possível, apreciará apenas um recurso 

excepcional referente à mesma causa. 

Havendo pretensão de anulação do acórdão recorrido, acaba que o Tribunal Superior 

aprecia a questão federal objeto do recurso, mesmo que o faça superficialmente. Isso porque 

tal exame é necessário para que se diga acerca da própria existência da questão federal. Nas 

palavras de Bueno (2000, p. 20): 

Para verificar a existência deste vício no acórdão do Tribunal a quo, o Superior 

Tribunal de Justiça necessariamente deverá realizar exame, embora perfunctório, da 

existência da própria questão federal. Deverá identificá-la para dizer, com 

segurança, se a mesma consta ou não do acórdão e que, em função disto, os 

embargos de declaração precisavam ter sido acolhidos para corrigir o defeito. 

Deverá, pois, precisar qual a questão federal para corrigir o vício procedimental que 

enseja a nulidade a ser declarada (aplicação da Súmula nº 211 do Superior Tribunal 

de Justiça). 

Destarte, o diploma processual poderá evitar que se proceda essa dupla análise da 

mesma questão federal, caso seja possível o prequestionamento da matéria que deixou de ser 

apreciada pelo Tribunal a quo.  
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CONCLUSÃO 

A proposta do presente trabalho consistia em uma análise acerca das inovações 

trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015 ao instituto do prequestionamento, a fim de 

explorar as seguintes hipóteses: i) a aparente inconstitucionalidade dos dispositivos do 

diploma processual, ii) a efetiva aplicação do Código de Processo Civil pela jurisprudência 

dos Tribunais Superiores e iii) a possibilidade de maior segurança jurídica e efetividade na 

prestação jurisdicional, advinda da nova codificação. 

Após o estudo dos aspectos conceituais relacionados ao prequestionamento, o segundo 

capítulo deste artigo buscou apresentar ao leitor um panorama da jurisprudência anterior ao 

Código de Processo Civil de 2015. Como se viu, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a 

respeito do tema em comento, alinhava-se em sentido contrário ao modo como o instituto do 

prequestionamento veio previsto na nova legislação processual. 

Demonstrou-se que parte significativa da jurisprudência do STF deixou de adotar a 

exegese da Súmula 356/STF e passou a não admitir o prequestionamento ficto ‒ em 

consonância com o entendimento já perfilhado pelo STJ ‒, bem como ficou demonstrado que 

a jurisprudência entendia não ser possível o prequestionamento da matéria ventilada tão 

somente no voto vencido. 

Em seguida, foram abordadas as inovações do Código de Processo Civil de 2015 e os 

pontos favoráveis às soluções trazidas pelo diploma processual, como a possibilidade de 

maior efetividade na prestação jurisdicional, a possibilidade de melhor compreensão dos 

fundamentos da decisão recorrida por meio do voto vencido e o prestígio aos princípios da 

instrumentalidade e da razoável duração do processo. 

No quarto capítulo, foi comprovada a primeira hipótese do presente trabalho, que 

consistia em saber se a previsão do prequestionamento ficto e do prequestionamento no voto 

vencido são materialmente incompatíveis com a Constituição Federal. Concluiu-se que a 

exigência de que a matéria recursal tenha sido ventilada na decisão recorrida, previamente à 

interposição do recurso excepcional, é exigência que se extrai do próprio texto constitucional, 

em decorrência da natureza extraordinária dos recursos excepcionais, sendo que os 

prequestionamentos na modalidade ficta e no voto vencido não condizem com a missão 

constitucional dos Tribunais Superiores, bem como não se enquadram nas hipóteses de 

cabimento dos recursos extraordinários lato sensu. 

Argumentou-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no 

sentido de resistir ao prequestionamento ficto e, por presunção, ao prequestionamento no voto 

vencido, conforme os indícios já manifestados até o presente momento. Discutiu-se, ainda, 
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que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal poderá ‒ e há indícios nesse sentido ‒ 

adotar o posicionamento do Código de Processo Civil de 2015 no que se refere ao 

prequestionamento ficto, ainda que haja grande incerteza quanto ao rumo que será tomado no 

âmbito da Corte Suprema. 

Por fim, concluiu-se que a mudança trazida pelo diploma processual de 2015 no 

requisito do prequestionamento, em que pese a existência de ressalvas quanto à 

constitucionalidade das previsões do CPC, foi salutar ao unificar, ou ao menos tentar unificar, 

o que deve ser entendido como prequestionamento e ao trazer efetividade na prestação 

jurisdicional e segurança jurídica no campo de atuação do processo civil.  
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