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Princípio da Fungibilidade 

 

 Teoria do recurso indiferente (art. 810, CPC/39) 

 Dúvida objetiva  

 prazo para interposição 
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Não aplicação do Princípio da Fungibilidade 

 

• Súmula nº 272/STF: “Não se admite como ordinário 
recurso extraordinário de decisão denegatória de 
mandado de segurança. 

 

• Extinção parcial do processo (art. 354, § ú) 

 

• Julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356, § 5º) 
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O princípio da fungibilidade não autoriza que se 
supere a tempestividade com vistas a receber o 
recurso principal como recurso adesivo, máxime 
quando o recorrente não faz qualquer menção ao 
art. 500, I, do CPC, o que traduz erro grosseiro, 
consoante  jurisprudência deste Tribunal Superior. 
(REsp 641431 - RN, DJ 24 de novembro de 2004).  
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Aplicação do Princípio da Fungibilidade sem dúvida objetiva 

 

Art. 1.024,  § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos 
de declaração como agravo interno se entender ser este o 
recurso cabível (propósito infringente), desde que 
determine previamente a intimação do recorrente para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, 
de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o. 
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Recebimento dos Embargos de Dcl como Agravo Interno 

 

 

“Os embargos de declaração opostos objetivando reforma 
da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser 
convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, 
por força do princípio da fungibilidade. Precedentes.” (ARE 
656.354-ED/BA,  Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.3.2012 
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Aplicação ex lege do Princípio da Fungibilidade 

 

Art. 1.032.  Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, 
entender que o recurso especial versa sobre questão 
constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias 
para que o recorrente demonstre a existência de 
repercussão geral e se manifeste sobre a questão 
constitucional. 
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Aplicação ex lege do Princípio da Fungibilidade 

 

Art. 1.033.  Se o Supremo Tribunal Federal considerar como 
reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso 
extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de 
lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal 
de Justiça para julgamento como recurso especial 
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