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apResentação à 2ª edição

Nesta nova edição, foi devidamente atualizado o texto originário do Códi-
go de Processo Civil de 2015 que sofreu, ainda em período de vacatio legis, pon-
tuais alterações legislativas com a vigência da Lei n. 13.246, de 4 de fevereiro de 
2016, incorporando ao Novo Código de Processo Civil, principalmente no que 
se refere ao procedimento de admissibilidade do recurso extraordinário.

Igualmente, essa atualização buscou também a edição mais recente do regi-
mento interno do Supremo Tribunal Federal, que encontra-se na vigência de sua 
emenda regimental n. 50, de 2016.

Adicionou-se o capítulo 10 – Súmulas do Supremo Tribunal Federal – comu-
mente invocadas para suprir questões interpretativas em relação a um determinado 
ponto controvertido.

Dessa forma, o texto, ampliado com a inserção do capítulo 10, encontra-se 
devidamente atualizado, principalmente nos pontos em que o recurso extraor-
dinário sofreu mutações, oferecendo, dessa forma, aos estudiosos um cenário 
preciso e atualizado do processo civil brasileiro.

RODRIGO VALENTE GIUBLIN TEIXEIRA



XIV

apResentação à 1ª edição

O recurso extraordinário acompanha o ordenamento jurídico brasileiro há 
décadas, desde outras Constituições e, na atual Constituição Federal, desde 05 de 
outubro de 1988, e verificou-se que o recurso extraordinário passou por uma série 
de modificações. 

Seu órgão julgador, o Supremo Tribunal Federal, passou algumas crises, em 
destaque a ocorrida na década de 1960, um dos motivos que ensejaram na criação 
dos filtros de admissibilidade, dentre eles a exigência, a partir de 30 de dezembro 
de 2004, da repercussão geral e o julgamento em massa de recursos extraordinários, 
quando há multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, 
procedimento vigente desde 2006, dentre outros pontos.

A gênese desse livro foi a tese de doutorado submetido à banca examinadora 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que, na qualidade de tese, detinha 
uma tendência predominantemente acadêmica.

Do pilar mestre derivou essa versão, em que se acrescentou, de forma subs-
tancial, questões de ordem pragmática, direcionando, dessa forma, a teoria apli-
cada à prática. 

Em atenção ao atual contexto jurídico, em nosso ordenamento, todo o texto 
foi devidamente atualizado e está em consonância com a Lei n. 13.105, que institui 
um novo Código de Processo Civil, que entra em vigor após decorrido um ano da 
data de sua publicação oficial, ocorrida em 16 de março de 2015.

Com base na sistemática adotada tem-se o resultado dessa primeira edição do 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO: De acordo com o Novo Código de Processo 
Civil”, publicado pela Editora Arraes.

A partir dessas premissas, intencionou-se em não apenas elaborar um livro 
com simples reproduções de ideias, já solidificadas em nossa atualidade, mas sim, 
também exercer uma reflexão sobre as exigências atuais, tentando compatibilizar 
os princípios constitucionais, que muitas vezes não passam de objetivos funda-
mentais da República, com a prática enfrentada por todos os operadores jurídicos.

Dessa forma, abrindo o capítulo 1, como requisito indispensável para 
compreensão geral da questão discutida, se apresentou o Supremo Tribunal Federal, 
sua criação, evolução histórica, competência em relação ao recurso extraordinário 
nas diversas Constituições e as crises que o afligiram.



XV

A mesma sistemática foi utilizada, já no capítulo 2, para a análise do recurso 
extraordinário, ao apresentá-lo desde sua criação até os dias atuais.

Um ponto importante que, certamente, será objeto de uma boa discussão, foi 
analisado no capítulo 3, em que se indaga se o recurso extraordinário é um direito 
constitucional da parte ou uma prerrogativa do Supremo Tribunal Federal.

Fechando, no capítulo 4, a parte mais acadêmica, apontou-se a necessária 
separação entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em 
razão das alterações de competências com a Constituição Federal de 1988.

Em um enfoque pragmático, no capítulo 5, esmiuçou-se o cabimento do re-
curso extraordinário, analisando-o tanto em relação ao Supremo Tribunal Federal, 
quanto ao Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior 
Tribunal Militar e Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Uma análise pormenorizada também foi realizada, no capítulo 6, em relação 
aos requisitos de cabimento do recurso extraordinário, previstos nas alíneas a a 
d, do inc., III, do art. 102 da Constituição Federal de 1988, e, no capítulo 7, seus 
requisitos de conhecimento.

Na sequência, no capítulo 8, apresentou-se o procedimento do recurso 
extraordinário, seu ponto de partida e demais procedimentos inerentes à sua 
interposição.

Por fim, no capítulo 9, de encerramento, demonstrou-se o procedimento ine-
rerente aos recursos extraordinários repetitivos, uma realidade que influencia todos 
os recursos extraordinários com idêntica questão de direito.

Em relação ao todo, utilizou-se para a elaboração desse livro, uma metodologia 
dinâmica em que, sempre que pertinente, se fez a fundamentação com a legislação 
aplicável em notas de rodapé, o que possibilitará ao leitor, uma rápida consulta legisla-
tiva, acompanhando concomitantemente, a doutrina, a legislação, os leading cases em 
relação à repercussão geral, e o julgados referentes às questões estudadas, pretendendo 
dessa forma, ter uma visão da efetividade e uma aprendizagem holística do assunto.

As notas de rodapé foram exploradas constantemente, principalmente para 
trazer informações complementares ao assunto em pauta.

Mesmo ao citar a doutrina estrangeira, foi mantido o binômio doutrina/
legislação, tendo-se priorizado no texto, por uma tradução livre, o nosso vernáculo, 
e nas notas de rodapé, a redação da língua original.

Invoco aqui e por fim, uma frase obtida em uma conversa informal com o 
meu orientador, Professor Doutor Nelson Nery Junior, que assim ponderou quan-
do lhe disse que havia terminado um artigo, e que ainda pendente de publicação, 
já havia algumas ideias e considerações a acrescentar: “você não termina um ar-
tigo, apenas abandona-o”. Pura verdade, pois sempre haverá novidades e novas 
reflexões a serem realizadas, motivo pelo qual haverá, inevitavelmente, dúvidas e 
imperfeições nesse livro, que sempre estará em constante atualização e lapidação.

RODRIGO VALENTE GIUBLIN TEIXEIRA




