
 
 
 

Recurso Extraordinário e Recurso Especial 
 
 
Prazo: 15 dias. 
 
Obs: é possível aplicar a regra do prazo em dobro quando houver litisconsortes 
com procuradores diferentes. 
 
Competência:  

- REsp  STJ (Art. 105, III, CF; 541, CPC) 
- RE  STF (Art. 102, III, CF; 541, CPC) 

 
 São recursos cabíveis sempre contra acórdãos. Não cabem contra decisão 
monocrática. 
Atenção !!! 

- o RE é cabível contra qualquer acórdão; 
- o Resp é cabível apenas contra acórdão proferido por Tribunal, seja 
Federal ou Estadual. 
 
 

 
 
 
 
 
Recurso Extraordinário: deve ocorrer a negativa de vigência à CF. 
 
 Recurso Especial: deve ocorrer uma negativa de vigência a uma lei federal 
(CC, CPC, CDC, por exemplo) 
 
Atenção: é possível impetrar o RE e o Resp simultaneamente, desde que o 
acórdão negue vigência à Constituição e à lei federal. 
 
Juízo de Admissibilidade: os recursos são endereçados ao Tribunal de 2º 
grau (nunca aos Tribunais Superiores), ao presidente ou ao vice-presidente. Na 
admissibilidade feita por esse tribunal, irão verificar os pressupostos comuns 
(tempestividade, preparo, competência, legitimidade) 
 

- Prequestionamento: é um pressuposto de admissibilidade de ambos os 
recursos (RE e Resp). 

- No momento em que se interpõe o RE ou o Resp, é preciso 
demonstrar ao juízo de admissibilidade, que tal matéria já foi 
discutida no processo. O prequestionamento pode ser feito 
através de embargos de declaração. 
- Prequestionamento é essencial ao recebimento do RE e do 
Resp. 
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Existem acórdãos que não são proferidos por Tribunais, e quando não são 
proferidos por Tribunais só é cabível o RE. 
É o caso do acórdão proferido pelo colégio recursal do J.E.C. (este só 
admite RE) 
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Interposto o recurso (RE ou Resp) o juízo de admissibilidade determina a 
intimação da parte contrária para as contrarrazões (15 dias). 
 
Da decisão que não recebe algum dos recursos cabe Agravo de Instrumento, 
mas esse A.I é chamado de Agravo contra Decisão Denegatória (art. 544, 
CPC). No Agravo contra Decisão Denegatória não há recolhimento de preparo. 
 
 Como regra, somente efeito devolutivo no RE e Resp. (Exceção: a parte 
poderá requerer o efeito suspensivo por meio de medida cautelar) 
 
 Existem RE Restido e Resp Retido (art. 542, §2º, CPC) – são cabíveis 
contra acórdão proferido em sede de agravo de instrumento. 
 
Tanto STF como STJ não apreciam matéria de fato, só de direito. 
 
O RE não será recebido se a ofensa à CF for reflexa. 
 
 Art. 102, §3º, CF – Repercussão Geral para RE. 


