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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que 

temos dedicado todas as nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre-se que os nossos cursos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 

9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do Código 

Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que 

o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo 

reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de 

forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a 

você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! 

Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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PROCESSO NOS TRIBUNAIS  

DA ORDEM DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS 

 Os arts. 929/946 do CPC regulamentam a ordem dos processos no Tribunal, 

devendo as normas decorrentes dos regimentos internos dos Tribunais serem 

acrescentadas à tais regramentos.  

 O procedimento nos tribunais possui duas fases distintas: (I) perante o relator, 

a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento; 

(II) perante o colegiado, que tem a função de debater e julgar o caso.  

Protocolo, registro e distribuição 

 Nos termos do art. 929 do CPC: 

Art. 929. Os autos serão registrados no protocolo do 

tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria 

ordená-los, com imediata distribuição. 

Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de 

protocolo poderão ser descentralizados, mediante 

delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. 

 Denomina-se protocolo o livro oficial, que pode ser eletrônico ou não, que tem 

como função autenticar a data de apresentação dos autos ou petições dos 

processos. 

 O registro deve ser realizado no mesmo dia do oferecimento da petição. Para 

além da finalidade estatística, histórica, fiscal, administrativa e processual, o 

registro tem o intuito de assegurar a publicidade dos atos processuais.  

 A distribuição significa definir o órgão julgador e o relator do processo. Nesse 

contexto, de acordo com o art. 930 do CPC: 

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento 

interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o 

sorteio eletrônico e a publicidade. 
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 Há três critérios para a distribuição, quais sejam: (I) alternatividade; (II) sorteio 

eletrônico; e (III) publicidade.  

 Se já existir um processo em trâmite perante o tribunal, a distribuição será por 

dependência, ou seja, o novo ato acompanhará o processo já existente. É o que 

determina o parágrafo único do art. 930 do CPC: 

Art. 930. (...) 

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no 

tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso 

subsequente interposto no mesmo processo ou em 

processo conexo. 

Distinções: voto, julgamento, acórdão e ementa 

 Os julgamentos ocorridos no Tribunal devem, a princípio, ser realizados de forma 

colegiada. Cada membro profere o seu voto, sendo que a reunião de tais votos 

acarreta o julgamento pelo tribunal, materializado por meio do acórdão. Nesses 

termos, o art. 204 do CPC dispõe: 

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos 

tribunais. 

 O acórdão deve possuir relatório, fundamentação e dispositivo. 

 O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante 

do acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento: 

Art. 941. (...) 

§ 3º O voto vencido será necessariamente declarado e 

considerado parte integrante do acórdão para todos os fins 

legais, inclusive de pré-questionamento. 

 

 Denomina-se decisão plural aquela que, embora haja maioria em relação ao 

resultado, dela não há como ser extraída uma ratio decidendi. Isso ocorre porque 

nenhum dos fundamentos é sustentado pela maioria. É o caso em que a maioria do 

colegiado é favorável a um determinado resultado, mas não há maioria em relação ao 
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fundamento determinante da decisão, surgindo, em tais casos, o voto concorrente: o 

julgador adere ao voto vencedor, sem aderir ao seu fundamento. 

 Todo acórdão conterá ementa, nos termos do art. 943, §1º, do CPC: 

Art. 943. (...) 

§ 1º Todo acórdão conterá ementa. 

§ 2º Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no 

órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias. 

 A ementa deve refletir, tanto quanto possível, e de maneira bastante objetiva, o 

entendimento fixado pelo tribunal a respeito das questões de fato e de direito 

debatidas no julgamento que originou o acórdão. A ementa é, portanto, uma 

espécie de resumo do acórdão. 

 Havendo divergência entre o acórdão e a ementa, prevalece o teor do acórdão. 

Atribuições do relator 

 Incumbe ao relator: (I) dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em 

relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar 

autocomposição das partes; (II) apreciar o pedido de tutela provisória nos 

recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (III) não 

conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado 

especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (IV) negar provimento a 

recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior 

Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 

repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência; (V) depois de facultada a 

apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão 

recorrida for contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior 

Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos 

repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência; (VI) decidir o incidente de 
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desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado 

originariamente perante o tribunal; (VII) determinar a intimação do Ministério 

Público, quando for o caso; (VIII) exercer outras atribuições estabelecidas no 

regimento interno do tribunal.  

 O relator dispõe dos poderes ordinatórios, instrutórios e decisórios.  

 Para tanto, o CPC permite que o relator analise documentos novos juntados 

pelas partes (art. 435); inspecione coisas ou pessoas (art. 481), tome o 

depoimento pessoal das partes (art. 139, VIII). Nesse sentido, confira os 

dispositivos mencionados: 

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: (...) 

VIII - determinar, a qualquer tempo, o comparecimento 

pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, 

hipótese em que não incidirá a pena de confesso; 

(...) 

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos 

autos documentos novos, quando destinados a fazer prova 

de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-

los aos que foram produzidos nos autos. 

(...) 

Art. 481. O juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, 

em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou 

coisas, a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à 

decisão da causa. 

 O poder decisório do relator vai além da possibilidade de proferir as decisões 

interlocutórias e terminativas previstas em lei, ele também poderá julgar 

monocraticamente, de forma excepcional, o mérito dos recursos. 

 Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, antes de considerar 

inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao 

recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação 

exigível, consagrando, assim, o princípio da primazia do julgamento de mérito.  
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  De acordo com o STF, não é qualquer vício que enseja a aplicação do parágrafo 

único do art. 932 do CPC, mas somente os (vício) formais, como ausência de 

procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. (STF, 

ARE 953221 AgR, DJe 05/08/2016). 

Convocação de juízes de primeiro grau 

 Em que pese entendimento doutrinário no sentido de que não deve ser 

permitida a convocação de juízes de primeiro grau em substituição aos 

desembargadores, nos casos de férias e licenças, por exemplo, o STF firmou 

entendimento em sentido contrário, permitindo a convocação de juízes de 

primeiro grau para compor o quórum de julgamento nos tribunais. Para a 

Suprema Corte, o julgamento por colegiado integrado, em sua maioria, por 

magistrados de primeiro grau convocados não viola o princípio do juiz natural 

nem o duplo grau de jurisdição (STF, HC 112151, julgamento em 22/05/2012). 

Processamento do recurso 

 Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 

(trinta) dias, depois de elaborar o voto, restitui-los-á, com relatório, à secretaria. 

 Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para 

julgamento, ordenando a publicação da pauta no órgão oficial e a fixação na 

entrada da sala em que se realizar a sessão de julgamento. 

 Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo 

menos, o prazo de 5 (cinco) dias sob pena de nulidade, conforme determina o 

art. 935 do CPC:  

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão 

de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) 

dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não 

tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver 

sido expressamente adiado para a primeira sessão 

seguinte. 

§ 1º Às partes será permitida vista dos autos em cartório 
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após a publicação da pauta de julgamento. 

 Caso ocorra de não ser respeitado o prazo de cinco dias, cabe à parte prejudicada 

a oposição de embargos declaratórios para obter a sua anulação ou o pré-

questionamento para a futura interposição do recurso especial.  

 

SESSÃO DE JULGAMENTO 

 Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o 

presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos 

casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo 

improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas 

razões (sustentação oral), quando couber.  

 A sustentação oral será apresentada, quando couber, após a exposição da causa 

pelo relator (relatório) e antes do voto do relator.  

 No âmbito do incidente de resolução de demandas repetitivas, a sustentação 

oral observará a regra do art. 984 do CPC, redigido da seguinte forma: 

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a 

seguinte ordem: 

I - o relator fará a exposição do objeto do incidente; 

II - poderão sustentar suas razões, sucessivamente: 

a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério 

Público, pelo prazo de 30 (trinta) minutos; 

b) os demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, 

divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 (dois) 

dias de antecedência. 

 

PEDIDO DE VISTA 

 O pedido de vista tem a finalidade de possibilitar a qualquer um dos integrantes 

do órgão julgador (inclusive o relator) que se considere inabilitado a proferir seu 
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voto de imediato. É uma oportunidade de examinar melhor os autos, a fim de se 

certificar sobre determinada questão. Nesse sentido, o art. 940 do CPC: 

Art. 940. O relator ou outro juiz que não se considerar 

habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá 

solicitar vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, após o 

qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na 

sessão seguinte à data da devolução. 

§ 1º Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou 

se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de no 

máximo mais 10 (dez) dias, o presidente do órgão 

fracionário os requisitará para julgamento do recurso na 

sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em 

que for incluído. 

§ 2º Quando requisitar os autos na forma do § 1º, se aquele 

que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a 

votar, o presidente convocará substituto para proferir 

voto, na forma estabelecida no regimento interno do 

tribunal. 

 A vista pode ser em mesa (realizada imediatamente), com uma suspensão breve 

do julgamento, ou em gabinete (quando a sessão é suspensa por até dez dias). 

JULGAMENTO 

 Ressalvadas as preferências legais e regimentais, os recursos, a remessa 

necessária e os processos de competência originária serão julgados na seguinte 

ordem: (I) aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos 

requerimentos; (II) os requerimentos de preferência apresentados até o início 

da sessão de julgamento; (III) aqueles cujo julgamento tenha iniciado em sessão 

anterior e (IV) os demais casos. 

 O agravo de instrumento será julgado antes da apelação interposta no mesmo 

processo. Entretanto, se ambos os recursos (agravo de instrumento e apelação) 
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houverem de ser julgados na mesma sessão, terá precedência o agravo de 

instrumento.  

 Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, 

designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do 

primeiro voto vencedor, podendo o voto ser alterado até o momento da 

proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz 

afastado ou substituído. 

Técnica de ampliação do colegiado  

 Nos termos do art. 942 do CPC, quando o resultado da apelação for não 

unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a 

presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente 

definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a 

possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a 

eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os 

novos julgadores. 

 Para a doutrina majoritária e a jurisprudência, a regra do art. 942 do CPC (técnica 

de ampliação do colegiado) não ostenta natureza recursal, considerando a sua 

incidência antes de haver o encerramento do julgamento. 

 De acordo com o STJ, a técnica de ampliação de julgamento prevista na CPC/2015 

deve ser utilizada quando o resultado da apelação for não unânime, 

independentemente de ser julgamento que reforma ou mantém a sentença 

impugnada (STJ, REsp 1733820/SC, DJe 10/12/2018). 

 A técnica de ampliação do colegiado, na apelação, deve ser aplicada a qualquer 

julgamento não unânime, incluindo as questões preliminares relativas ao juízo 

de admissibilidade do recurso (STJ, REsp 1798705/SC, DJe 28/10/2019). 

 A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, aplica-se 

também ao julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em 

mandado de segurança. (REsp 1.868.072-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda 

Turma, por unanimidade, julgado em 04/05/2021 - Informativo 695). 
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 A técnica de ampliação do colegiado não se aplica apenas no julgamento da 

apelação, aplicando-se também, desde que preenchidos os requisitos legais, aos 

julgamentos não unânimes proferidos em ação rescisória e agravo de 

instrumento.  

 No caso da ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, 

devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior 

composição previsto no regimento interno (art. 942, §3º, I, CPC). 

 No caso do agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que 

julgar parcialmente o mérito (art. 942, §3º, II, CPC). 

 De acordo com o art. 942, §4º, do CPC: 

Art. 942. (...) 

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento: 

I - do incidente de assunção de competência e ao de 

resolução de demandas repetitivas; 

II - da remessa necessária; 

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou 

pela corte especial. 

 De acordo com a doutrina, não se aplica a técnica de ampliação do colegiado em 

caso de julgamento não unânime no âmbito dos Juizados Especiais (Enunciado 

nº 552 do FPPC). 

 A técnica em comento tem aplicação para julgamento não unânime de 

apelação interposta em sede de mandado de segurança (STJ, REsp 

1.817.633/RS, DJe 11/10/2019). 

 Os novos julgadores convocados na forma do art. 942 do CPC/2015 não ficam 

restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, 

cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso (STJ, REsp 1771815/SP, 

DJe 21/11/2018). 

 O marco temporal para aferir a incidência do art. 942, caput, do CPC/2015 deve 

ser a data da proclamação do resultado não unânime da apelação, e não a data 

da publicação (STJ, REsp 1762236/SP, DJe 15/03/2019). 
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 Em se tratando de aclaratórios opostos a acórdão que julga agravo de 

instrumento, a convocação de outros julgadores para compor o colegiado 

ampliado (técnica de julgamento prevista no artigo 942 do CPC/2015) somente 

ocorrerá se os embargos de declaração forem acolhidos para modificar o 

julgamento originário do magistrado de primeiro grau que houver proferido 

decisão parcial de mérito (STJ, REsp 1841584/SP, DJe 13/12/2019).  

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 

 O Incidente de Assunção de Competência (IAC) é um mecanismo criado pelo 

atual CPC para permitir que, em causas em trâmite no tribunal, relevantes 

questões de direito, com grande repercussão social, mas sem repetição em 

múltiplos processos, que sejam objeto de recurso, remessa necessária ou causa 

de competência originária, sejam examinadas não pelo órgão fracionário a quem 

competiria o julgamento, mas sim por órgão colegiado de maior composição 

indicado pelo Regimento Interno, com força vinculante sobre os juízes, órgãos 

fracionários e tribunais subordinados. 

 O incidente de assunção de competência pode ser instaurado em qualquer 

tribunal, inclusive nos superiores. 

 O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos os juízes e 

órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. 

 O IAC também possui a finalidade de prevenir ou compor divergência interna no 

tribunal, nos termos do art. 947, §4º, do CPC: 

Art. 947. (...)  

§ 4º Aplica-se o disposto neste artigo quando ocorrer 

relevante questão de direito a respeito da qual seja 

conveniente a prevenção ou a composição de divergência 

entre câmaras ou turmas do tribunal. 

 É inadmissível o incidente de assunção de competência no âmbito do STJ fora 

das situações previstas no art. 947 do CPC/2015 (julgamento de recurso, de 
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remessa necessária ou de processo de competência originária) (STJ, AgInt na Pet 

12.642/SP, DJe 19/08/2019). 

 

DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

 O controle difuso de constitucionalidade não tem nenhum procedimento 

próprio quando realizado por juízo singular. Entretanto, nos tribunais, a 

declaração incidental de inconstitucionalidade efetiva-se com a instauração de 

um incidente, denominado de incidente de arguição de inconstitucionalidade 

em Tribunal.  

 Não se trata de um recurso ou de uma ação autônoma de impugnação, mas, ao 

contrário, é uma etapa no processo de criação da decisão, e não da sua 

impugnação.  

A regra do full bench 

 De acordo com a regra do full bench ou regra da reserva do plenário, somente 

pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 

órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo do Poder Público (art. 97, CF/88).  

 Nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF, viola a cláusula de reserva de 

plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não 

declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder 

Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte.  

 De acordo com o art. 948 do CPC: 

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a 

inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder 

público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as 

partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual 

competir o conhecimento do processo. 
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 Suscitada a alegação de inconstitucionalidade de determinado ato normativo, o 

relator deverá ouvir o Ministério Público e as partes e, posteriormente, 

encaminhar o caso à turma ou câmara competente para o conhecimento do 

processo. Se a turma ou câmara entender pela inconstitucionalidade do ato 

normativo, instaurar-se-á o incidente, levando-o à análise do plenário ou do 

órgão especial do tribunal. 

 Por outro lado, caso a câmara ou turma resolva afastar a alegação de 

inconstitucionalidade ou declarar a constitucionalidade da norma, não será 

necessária a instauração do incidente. É o que está descrito no art. 949 do CPC: 

Art. 949. Se a arguição for: 

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento; 

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do 

tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver. 

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não 

submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de 

inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento 

destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre 

a questão. 

Divisão da competência funcional 

 O incidente de arguição de inconstitucionalidade transferirá a outro órgão do 

mesmo tribunal (plenário ou órgão especial) a competência para a análise da 

inconstitucionalidade da norma.  

 Suscitado e admitido o incidente, portanto, haverá uma divisão de competência: 

(I) um órgão julgador fica com a incumbência para julgar a inconstitucionalidade 

da norma e (II) outro com a de julgar a questão principal e as demais questões 

suscitadas. 

 Nessa perspectiva, o acórdão recorrível é aquele proferido pelo órgão originário 

que completar o incidente (e não o que foi proferido pelo pleno ou órgão 

especial), conforme determina a Súmula nº 513 do STF no sentido de que “A 

decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é 

a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão 
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(câmaras, grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito. Válida, mas 

pouco relevante”. 

 

Incidente de formação de precedente obrigatório 

 A decisão sobre a inconstitucionalidade da lei será um precedente obrigatório, 

não valendo somente para o caso concreto em que surgiu a questão. Em outras 

palavras, será paradigma para todos os demais feitos em trâmite no tribunal que 

envolvam a mesma questão, conforme determina o art. 927, V, do CPC: 

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: 

(...) 

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais 

estiverem vinculados. 

 É exatamente por isso que o CPC trouxe as disposições do art. 950, a seguir 

dispostas: 

Art. 950. Remetida cópia do acórdão a todos os juízes, o 

presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. 

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público responsáveis 

pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no 

incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, 

observados os prazos e as condições previstos no 

regimento interno do tribunal. 

§ 2º A parte legitimada à propositura das ações previstas 

no art. 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se, 

por escrito, sobre a questão constitucional objeto de 

apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, 

sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou 

de requerer a juntada de documentos. 

§ 3º Considerando a relevância da matéria e a 

representatividade dos postulantes, o relator poderá 
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admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de 

outros órgãos ou entidades. 

 

Casos em que se dispensa a instauração do incidente  

 Existem três situações em que não é necessária a instauração do incidente de 

inconstitucionalidade, quais sejam: (I) quando o órgão fracionário (câmara ou 

turma) rejeita a alegação de inconstitucionalidade; (II) quando a questão já fora 

resolvida anteriormente pelo mesmo tribunal ou pelo STF e (III) se a causa já 

estiver tramitando no órgão especial ou no tribunal pleno.  

DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 

 O conflito de competência é o incidente que tem por objetivo resolver qual é o 

juízo competente para processar e julgar determinada demanda. 

 Há conflito de competência quando: (I) 2 (dois) ou mais juízes se declaram 

competentes; (II) 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, 

atribuindo um ao outro a competência; (III) entre 2 (dois) ou mais juízes surge 

controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 

Legitimidade para suscitar o conflito  

 O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo 

Ministério Público ou pelo juiz.  

 O Ministério Público somente será ouvido nos conflitos de competência relativos 

aos processos previstos no art. 178 do CPC, ou seja, processos que envolvam 

interesse público ou social; interesse de incapaz; ou litígios coletivos pela posse 

de terra rural ou urbana, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. 

 De acordo com o art. 952 do CPC, se a parte arguiu incompetência relativa não 

poderá suscitar o conflito de competência. Por outro lado, o conflito de 

competência não obsta que a parte que não o suscitou ofereça exceção de 

incompetência, nos termos do parágrafo único do dispositivo legal acima 

mencionado: 
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Art. 952. Não pode suscitar conflito a parte que, no 

processo, arguiu incompetência relativa. 

Parágrafo único. O conflito de competência não obsta, 

porém, a que a parte que não o arguiu suscite a 

incompetência. 

Competência  

 O conflito de competência será suscitado ao tribunal: (I) pelo juiz, por ofício; (II) 

pela parte e pelo Ministério Público, por petição.  

 Estrutura do Poder Judiciário: 

 

 O Supremo Tribunal Federal (STF) terá competência para processar e julgar o 

conflito sempre que estiver envolvido um Tribunal Superior. 

 Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar, 

originariamente os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, 

ressalvada a competência do STF, bem como entre tribunal e juízes a ele não 

vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. 

 “Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre 

juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária” (S. 428, STF).  

Processamento do incidente   

 Após a distribuição do conflito de competência, o relator determinará a oitiva 

dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado, 

incumbindo ao juiz ou aos juízes prestarem informações no prazo designado 

pelo relator.  

STF

TSE

TRE

STM

TM/TJ

Juiz de 1ª 
instância

STJ

TJ/TRF

TST

TRT
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 Nos termos do art. 955 do CPC, o relator poderá, de ofício ou a requerimento de 

qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o 

sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, 

designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas 

urgentes.  

 O art. 955, parágrafo único, do CPC dispõe que o relator poderá decidir 

liminarmente e de forma monocrática o conflito de competência nas seguintes 

situações: 

Art. 955. (...) 

Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito 

de competência quando sua decisão se fundar em: 

I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior 

Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; 

II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência. 

 De acordo com a doutrina, após a distribuição, de responsabilidade do 

presidente, o relator deve sobrestar o feito, indicando qual o juízo deverá 

praticar os atos urgentes.  

 No julgamento, declarar-se-á qual o juízo competente, podendo, inclusive, ser 

diferente daqueles envolvidos no conflito. Além disso, decidir-se-á a respeito da 

validade dos atos praticados pelo juiz incompetente, sempre levando em conta 

o princípio da instrumentalidade das formas. É o que determina o art. 957 do 

CPC: 

Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o 

juízo competente, pronunciando-se também sobre a 

validade dos atos do juízo incompetente. 

Parágrafo único. Os autos do processo em que se 

manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado 

competente. 

 



 

 

P
ág

in
a2

1
 

DA HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA E 

DA CONCESSÃO DO EXEQUATUR À CARTA 

ROGATÓRIA 

 Para que a decisão estrangeira tenha eficácia no Brasil, deve ocorrer a sua 

homologação ou a concessão de exequatur às cartas rogatórias, salvo 

disposição em sentido contrário de lei ou tratado.  

 A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação 

de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário prevista 

em tratado. 

 A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio de 

carta rogatória. 

Requisitos para homologação  

 São requisitos indispensáveis à homologação da decisão: (I) ser proferida por 

autoridade competente; (II) ser precedida de citação regular, ainda que 

verificada a revelia; (III) ser eficaz no país em que foi proferida; (IV) não ofender 

a coisa julgada brasileira; (V) - estar acompanhada de tradução oficial, salvo 

disposição que a dispense prevista em tratado; (VI) não conter manifesta ofensa 

à ordem pública.  

Competência e processamento  

 Compete ao STJ homologar e conceder o exequatur, nos termos do art. 105, I, 

“i”, da Constituição Federal (EC nº 45/04).  

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

(...) 

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão 

de exequatur às cartas rogatórias; 
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 A competência da execução da homologação da sentença estrangeira por meio 

de cumprimento é do juízo federal competente, Federal, nos seguintes termos: 

Art. 965. O cumprimento de decisão estrangeira far-se-á 

perante o juízo federal competente, a requerimento da 

parte, conforme as normas estabelecidas para o 

cumprimento de decisão nacional. 

Parágrafo único. O pedido de execução deverá ser instruído 

com cópia autenticada da decisão homologatória ou do 

exequatur, conforme o caso. 

 

Dispensa da homologação 
 

 O CPC prevê algumas hipóteses em que a sentença estrangeira produzirá efeitos 

no Brasil independentemente de homologação pelo STJ. É o que ocorre com a 

sentença estrangeira de divórcio consensual. Também não será homologada a 

decisão estrangeira na hipótese de competência exclusiva da autoridade 

judiciária brasileira,  nos termos do art. 964 do CPC: 

Art. 964. Não será homologada a decisão estrangeira na 

hipótese de competência exclusiva da autoridade judiciária 

brasileira. 

Parágrafo único. O dispositivo também se aplica à 

concessão do exequatur à carta rogatória. 

Execução de decisão estrangeira concessiva de medida de 
urgência 

 É passível de execução a decisão estrangeira concessiva de medida de urgência.  

 A execução no Brasil de decisão interlocutória estrangeira concessiva de medida 

de urgência dar-se-á por carta rogatória. 

 A medida de urgência concedida sem audiência do réu poderá ser executada, 

desde que garantido o contraditório em momento posterior. 
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 O juízo sobre a urgência da medida compete exclusivamente à autoridade 

jurisdicional prolatora da decisão estrangeira. 

 Quando dispensada a homologação para que a sentença estrangeira produza 

efeitos no Brasil, a decisão concessiva de medida de urgência dependerá, para 

produzir efeitos, de ter sua validade expressamente reconhecida pelo juiz 

competente para dar-lhe cumprimento, dispensada a homologação pelo 

Superior Tribunal de Justiça. 

DA AÇÃO RESCISÓRIA 

 A ação rescisória é uma ação autônoma de impugnação, que tem como intuito 

desconstituir a sentença já transitada em julgado e, eventualmente, o 

rejulgamento da causa, permitindo o desfazimento da coisa julgada por motivos 

de invalidade ou de injustiça.  

Requisitos  

 A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (I) se 

verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do 

juiz; (II) for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente 

incompetente; (III) resultar de dolo ou coação da parte vencedora em 

detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, 

a fim de fraudar a lei; (IV) ofender a coisa julgada; (V) violar manifestamente 

norma jurídica; (VI) for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em 

processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; (VII) 

obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja 

existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe 

assegurar pronunciamento favorável; (VIII) for fundada em erro de fato 

verificável do exame dos autos. 

 Também é possível o ajuizamento de ações rescisórias em face de decisões que, 

embora não sejam de mérito, impedem a propositura de uma nova demanda 

ou a admissibilidade de recurso correspondente.  
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 Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda 

a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não 

alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública 

(STJ, REsp 1663326/RN, DJe 13/02/2020). 

 O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição, incumbência que 

competia, necessariamente, à parte a que beneficiaria, caso quisesse valer-se da 

exceção substancial, não redunda na ofensa à literalidade do § 5º do art. 219 

do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 

(art. 966, V, CPC/2015) (STJ, REsp 1749812/PR, DJe 19/09/2019). 

 A decisão do Min. Presidente do STJ que determina a suspensão dos efeitos da 

antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, mesmo quando transitada em 

julgado, não se sujeita a ação rescisória (STJ, AR 5.857/MA, DJe 15/08/2019). 

 No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, 

inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do 

julgado rescindendo (STJ, REsp 1770123/SP, DJe 02/04/2019). 

 A ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é 

aquela evidente, direta (STJ, AgInt no REsp 1.718.077/PR, DJe de 23/03/2020). 

Legitimidade  

 Têm legitimidade (ativa) para propor a ação rescisória: (I) quem foi parte no 

processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; (II) o terceiro 

juridicamente interessado; (III) o Ministério Público: a) se não foi ouvido no 

processo em que lhe era obrigatória a intervenção; b) quando a decisão 

rescindenda é o efeito de simulação ou de colusão das partes, a fim de fraudar 

a lei; c) em outros casos em que se imponha sua atuação; (IV) aquele que não 

foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção.  

 Quanto à legitimidade passiva da ação rescisória, a regra é que seja citado todo 

aquele que se beneficia da decisão que se busca rescindir.  

Tutela provisória  

 A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão 

rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.  
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 A concessão da tutela provisória há de ser excepcional, uma vez que há decisão 

transitada em julgado, cumprindo ao relator apreciar o pedido de liminar. 

Processamento  

 A petição inicial da ação rescisória será elaborada com observância dos 

requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: (I) cumular ao pedido de 

rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; (II) depositar a 

importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que se converterá 

em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou 

improcedente. 

 O depósito de 5% sobre o valor da causa se converterá em multa caso a ação 

seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. 

 A exigência do depósito de 5% sobre o valor da causa não se aplica à Fazenda 

Pública.  

 Estando em termos a inicial, o relator determinará a citação dos réus, 

designando-lhes prazo nunca inferior a 15 (quinze) nem superior a 30 (trinta) 

dias para, querendo, apresentar resposta. É o que determina o art. 970 do CPC: 

Art. 970. O relator ordenará a citação do réu, designando-

lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 

30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim 

do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que 

couber, o procedimento comum. 

 Apresentada ou não a resposta, o processo seguirá pelo procedimento comum. 

Se houver necessidade de provas, devem ser seguidas as regras dos arts. 972 e 

973 do CPC: 

Art. 972. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de 

prova, o relator poderá delegar a competência ao órgão 

que proferiu a decisão rescindenda, fixando prazo de 1 

(um) a 3 (três) meses para a devolução dos autos. 

Art. 973. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e 
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ao réu para razões finais, sucessivamente, pelo prazo de 10 

(dez) dias. 

Parágrafo único. Em seguida, os autos serão conclusos ao 

relator, procedendo-se ao julgamento pelo órgão 

competente. 

 Admite-se a reconvenção na ação rescisória.  

 Cumprirá ao tribunal, em caso de procedência, rescindir a decisão (juízo 

rescindente) e, se for o caso, promover o novo julgamento (juízo rescisório).  

Prazo 

 Em regra, o prazo para a propositura da ação rescisória é de 2 (dois) anos, 

contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.  

 “O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível 

qualquer recurso do último pronunciamento judicial” (S. 401, STJ).  

 No caso da Fazenda Pública, o trânsito em julgado e, consequentemente o termo 

inicial da contagem do prazo para o ingresso da ação rescisória, somente ocorre 

após o esgotamento do prazo em dobro, ainda que o ente público tenha sido o 

vencedor da última decisão proferida (STJ, AgRg no AREsp 79.082/SP, DJe 

08/02/2013). 

 O termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória é 

diverso quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos (art. 

966, VII, CPC). Nesse caso, o prazo de dois anos iniciar-se-á com a descoberta da 

prova nova, observado o prazo máximo de cinco anos, contado do trânsito em 

julgado da última decisão do processo. 

 O termo inicial do prazo de dois anos nos casos em que o fundamento da ação 

rescisória é a simulação ou colusão das partes é o momento em que o terceiro 

prejudicado ou o Ministério Púbico, que não interveio no processo, têm ciência 

da simulação ou da colusão.  
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Ação anulatória  

 Os atos de disposição de direitos homologados pelo juízo, bem como os atos 

homologatórios praticados no curso da execução não são impugnáveis mediante 

ação rescisória, mas somente por ação anulatória.  

 É inadmissível a ação rescisória em situação jurídica na qual a legislação prevê 

o cabimento de uma ação diversa (STF, AR 2697 AgR, DJe 15/05/2019). 

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS 

 É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 

quando houver, simultaneamente: (I) efetiva repetição de processos que 

contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; (II) 

risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.  

 O Presidente do Tribunal de origem, constatando a existência da multiplicidade 

de recursos envolvendo a mesma questão de direito, seleciona um ou mais 

deles, os mais representativos da controvérsia, e os remete aos Tribunais 

Superiores, determinando a suspensão dos demais recursos envolvendo a 

mesma matéria.  

 A finalidade do instituto é assegurar um julgamento único da questão jurídica 

que seja objeto de demandas repetitivas, com eficácia vinculante sobre os 

processos em curso. Pressupõe-se, portanto, múltiplas demandas envolvendo a 

mesma questão de direito nas instâncias ordinárias. 

 O IRDR pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso nos 

juizados especiais (Enunciado n. 21, ENFAM). 

 Admite-se o IRDR nos juizados especiais, que deverá ser julgado por órgão 

colegiado de uniformização do próprio sistema (Enunciado n. 44, ENFAM).  

 No que se refere à legitimidade, o pedido de instauração do IRDR será dirigido 

ao presidente de tribunal: (I) pelo juiz ou relator, por ofício; (II) pelas partes, por 

petição; (III) pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.  

 Admitido, o IRDR deverá ser julgado no prazo de um ano pelo órgão indicado 

pelo regimento interno dos tribunais, cabendo ao relator suspender todos os 
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processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na 

região, conforme se trate de justiça estadual ou federal, envolvendo a mesma 

questão jurídica. Ultrapassado o prazo de um ano sem julgamento do incidente, 

cessa a suspensão dos processos. 

 Depois que o IRDR for suscitado, ainda que haja desistência ou abandono da 

causa que lhe deu ensejo, ele prosseguirá, devendo o Ministério Público assumir 

a sua titularidade. 

 Quando não for o suscitante do incidente, o Ministério Público será sempre 

ouvido, devendo ser intimado para manifestar-se em 15 dias. 

 O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos ou 

entidades com interesse na controvérsia, no prazo comum de 15 dias, podendo, 

ainda, designar audiência pública, para ouvir depoimentos de pessoas com 

experiência e conhecimento na matéria, solicitando em seguida dia para o 

julgamento. 

 Na data designada, o relator fará a exposição do objeto do incidente, podendo 

haver sustentação oral, sucessivamente, do autor e do réu do processo 

originário, e do Ministério Público, pelo prazo de 30 minutos; e dos demais 

interessados, no mesmo prazo, que será dividido entre todos eles. É assim que 

dispõe o art. 984 do CPC: 

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a 

seguinte ordem: 

I - o relator fará a exposição do objeto do incidente; 

II - poderão sustentar suas razões, sucessivamente: 

a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério 

Público, pelo prazo de 30 (trinta) minutos; 

b) os demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, 

divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 (dois) 

dias de antecedência. 

§ 1º Considerando o número de inscritos, o prazo poderá 

ser ampliado. 

§ 2º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos 



 

 

P
ág

in
a2

9
 

os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica 

discutida, sejam favoráveis ou contrários. 

 O julgamento do IRDR tem eficácia vinculante sobre todos os processos que 

tenham permanecido suspensos, por envolverem a mesma questão jurídica, 

conforme determina o art. 985 do CPC: 

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: 

I - a todos os processos individuais ou coletivos que 

versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem 

na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive 

àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo 

Estado ou região; 

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito 

e que venham a tramitar no território de competência do 

tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 

§ 1º Não observada a tese adotada no incidente, caberá 

reclamação. 

§ 2º Se o incidente tiver por objeto questão relativa a 

prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, 

o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao 

ente ou à agência reguladora competente para fiscalização 

da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a 

regulação, da tese adotada. 

 O pedido fundado em tese aprovada em IRDR deverá ser julgado procedente, 

respeitados o contraditório e a ampla defesa, salvo se for o caso de distinção ou 

se houver superação do entendimento pelo tribunal competente (En. 20, 

ENFAM).  

 Do julgamento de mérito do IRDR caberá recurso extraordinário ou especial, com 

efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral da questão constitucional 

eventualmente discutida. 

  É possível a revisão da tese jurídica firmada no IRDR. 
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 O CPC/2015 instituiu um microssistema para o julgamento de demandas 

repetitivas.  

 O procedimento de alegação de distinção (distinguishing) entre a questão 

debatida no processo e a questão submetida ao julgamento sob o rito dos 

recursos repetitivos, previsto no art. 1.037, §§9º a 13, do novo CPC, aplica-se 

também ao incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR (STJ, REsp 

1846109/SP, DJe 13/12/2019). 

 A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas diretamente 

no STJ é cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de 

competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do 

CPC. Por outro lado, quando a reclamação não ultrapassa o juízo de 

admissibilidade, não cabe a instauração do incidente de demandas repetitivas 

no Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt na Pet 11.838-MS, DJe 10/9/2019). 

DA RECLAMAÇÃO  

 A reclamação possui previsão constitucional nos arts. 102, I, “l”, e 105, I, “f”. 

Nesses dispositivos, a Constituição atribui competência ao STF e ao STJ, 

respectivamente, para julgar as reclamações, destinadas a preservação de sua 

competência e garantia da autoridade de suas decisões. 

 O CPC, por sua vez, trata sobre a reclamação dando-lhe maior amplitude. Nos 

termos do art. 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do 

Ministério Público para: (I) preservar a competência do tribunal; (II) garantir a 

autoridade das decisões do tribunal; (III) garantir a observância de enunciado 

de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle 

concentrado de constitucionalidade; (IV) garantir a observância de acórdão 

proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas 

(IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC). 

 É inadmissível a reclamação: (I) proposta após o trânsito em julgado da decisão 

reclamada; (II) proposta para garantir a observância de acórdão de recurso 

extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em 
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julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não 

esgotadas as instâncias ordinárias.  

 Não cabe reclamação para o controle da aplicação de entendimento firmado 

pelo STJ em recurso especial repetitivo, pois houve a supressão do cabimento 

da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e 

extraordinário repetitivos pela Lei nº 13.256/2016 (alterou o art. 988, IV, do CPC 

ainda no período de vacatio legis) (STJ, Rcl 36.476/SP, Dje 05/02/2020). 

 Embora exista controvérsia doutrinária sobre o tema, entende-se, de maneira 

majoritária, que a reclamação não tem natureza recursal, mas sim constitui meio 

autônomo de impugnação das decisões judiciais, devendo ser proposta perante 

o tribunal cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda 

garantir.  

 A finalidade da reclamação é cassar a decisão reclamada, e não a anular ou 

reformar. 

 Pode ser interposta por qualquer das partes do processo em que proferida a 

decisão reclamada, e pelo Ministério Público. O sujeito passivo será a parte 

beneficiária da decisão reclamada. A inadmissibilidade ou o julgamento de 

eventual recurso interposto contra a decisão não prejudica a reclamação, mas 

ela não mais será admissível se a decisão tiver transitado em julgado. 

 Não obstante a controvérsia sobre o tema, existe forte corrente doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de que não sendo interposto recurso contra a decisão 

objeto da reclamação, ela transitaria em julgado, com o que a reclamação 

ficaria prejudicada. Entretanto, se a reclamação tiver sido apresentada antes, a 

interposição do recurso contra a decisão atacada não é condição de 

procedibilidade ou de conhecimento da reclamação, que deverá ser examinada, 

ainda que ocorra o trânsito em julgado superveniente. 

 Por fim, confiram os demais dispositivos do CPC que tratam sobre a reclamação: 

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: 

I - requisitará informações da autoridade a quem for 

imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no 

prazo de 10 (dez) dias; 
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II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do 

ato impugnado para evitar dano irreparável; 

III - determinará a citação do beneficiário da decisão 

impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar a sua contestação. 

Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido 

do reclamante. 

Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o 

Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, 

após o decurso do prazo para informações e para o 

oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato 

impugnado. 

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal 

cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou 

determinará medida adequada à solução da controvérsia. 

Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato 

cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 


