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RESUMO: O presente artigo analisa o instituto da relevância da questão de 
direito federal infraconstitucional, introduzido na Constituição Federal por meio 
da EC 125/2022. Examinam-se a motivação da reforma, as críticas a ela dirigida 
e as fontes de inspiração no Direito Estrangeiro. As normas contidas na EC 
125/2022 são submetidas a um estudo detalhado, englobando: i) o significado 
do conceito de “relevância da questão federal”; ii) o órgão competente no STJ 
para apreciação da questão; iii) o respectivo quórum de votação; iv) as hipóteses 
expressas de relevância da questão federal; v) o início da exigência da 
relevância da questão federal; e vi) a atualização do valor da causa. Por fim, 
formulam-se propostas para a futura regulamentação na legislação ordinária e 
no RISTJ e são apresentadas as conclusões atingidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito processual civil – Relevância da questão de direito 
federal – Recurso especial – EC 125/2022. 

 

ABSTRACT: The present article analyzes the institute of the relevance of the 
infra-constitutional federal law issue, introduced in the Federal Constitution 
through EC 125/2022. The motivation for the reform, the criticisms directed at it, 
and the sources of inspiration in foreign law are examined. The rules contained 
in EC 125/2022 are subjected to a detailed study, encompassing: i) the meaning 
of the concept of “relevance of the federal issue”; ii) the competent body in the 
STJ to examine the question; iii) the respective voting quorum; iv) the express 
hypotheses of relevance of the federal issue; v) the beginning of the requirement 
of the relevance of the federal issue; vi) the value of the cause update. Finally, 
proposals are formulated for future regulation in ordinary legislation and in the 
RISTJ, and the conclusions reached are presented. 

KEYWORDS: Civil procedural law – Relevance of the issue of federal law – 
Appeal to Superior Court of Justice – STJ – EC 125/2022. 


