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INTRODUÇÃO1 
PERFIS DAS PROVAS DISCURSIVAS DO MPMG: 

- modelo DISCORRA = exige a dissertação sobre um tema; 

- modelo de caso concreto + questionamentos = exige observações sobre um caso concreto; 

 

TEMAS IMPORTANTES 

NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL: 

 modelo constitucional de processo, princípio da cooperação e sistema processual 
comparticipativo e policêntrico:  

- modelo constitucional do processo: o processo civil deve ser ordenado e 
interpretado à luz das diretrizes constitucionais (jurisdição constitucional); 

- modelo comparticipativo e policêntrico: a idéia de policêntrico remete à idéia de 
vários centros. Rompe-se a visão do juiz como único centro processual e 
incentiva-se a participação de todos os sujeitos na construção das decisões 
judiciais. Uma decisão justa depende da atuação de todos os sujeitos processuais, 
em total respeito ao princípio do contraditório na sua acepção dinâmica e 
evitando decisões judiciais solipsistas2. 

- contraditório efetivo: bilateralidade de audiência + poder de 
influência + proibição da decisão surpresa; 

- princípio da cooperação: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 
para obtenção da decisão (artigo 6º do novo CPC) – a ideia é a criação de uma 
comunidade de diálogo buscando a concreção dos princípios constitucionais para 
que seja obtida uma decisão justa; 

Conclusão: conjugando os três atributos busca-se obter uma decisão 
materialmente legítima e justa, transformando o processo em uma comunidade 
de trabalho. A participação do titular de direito na construção de uma decisão 
estatal é um dos pilares da democracia – legitima a própria decisão; 

 

 sentenças liminares VS decisões liminares  = diferenças e concatenação com o contraditório 
diferido: 

 - contraditório: a regra geral do processo é o contraditório antecipado; 

- exceções: tutela de urgência + tutela de evidência + decisão em 
ação monitória  contraditório diferido; 

- no contexto do contraditório diferido pode haver sentenças liminares e decisões 
interlocutórias liminares; 

- sentenças liminares: indeferimento da petição inicial por problemas processuais; 
improcedência liminar do pedido3  nestes dois casos a citação do réu não é 

                                                           
1
 O MPMG tende a realizar uma prova altamente técnica na disciplina de processo civil – os 

examinadores são advogados. 
2
 Sobre solipsismo e hermenêutica: Lênio Streck – “O que é Isto? Decido conforme a consciência?”. 

Embora o professor Lênio tenha, nos últimos tempos, “politizado” muitas de suas opiniões, a orientação 
dele quanto à necessidade de controle das decisões judiciais e limitação da interpretação por parte dos 
órgãos julgadores é muito interessante. 
3
 Creio que, neste caso, para qualificar-se como sentença, a improcedência deve ser total. 
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necessária para validade do processo (mas deve existir em caso de recurso do 
autor); 

 

 fundamentação das decisões e determinação para que o magistrado explique o motivo 
concreto da incidência de conceitos jurídicos indeterminados em determinado caso; 

- artigo 489 do CPC: trata das hipóteses em que a decisão judicial não se encontra 
fundamentada;  

- segundo o STJ o juiz deve enfrentar apenas as questões capazes de mudar a 
opinião do julgador em relação ao que vai ser decidido  embora haja previsão 
normativa que pareça exigir que o magistrado enfrente todos os pontos, a corte 
abrandou a incidência do dispositivo (em decisão de caráter altamente 
pragmático – e não técnico); 

- conceito jurídico indeterminado: aqueles cujo conteúdo e extensão são, em 
larga escala, incertos4; 

- a previsão do CPC determina que o juiz primeiramente interprete o conceito 
(função interpretativa) e após tal atividade ele inicie uma atividade argumentativa 
para justificar a subsunção do conceito à hipótese sob julgamento (função 
argumentativa); 

- decisão válida = função interpretativa + função argumentativa; 

 

 princípio da confiança legítima ou proteção da confiança legítima; 

- princípio da segurança jurídica: o princípio da confiança legítima é um 
desdobramento do princípio da segurança jurídica; 

- princípio da proteção da confiança legítima: inspira a confiança do sujeito na 
prática dos atos estatais, não podendo a expectativa criada ser frustrada sem 
motivo para tanto. Tal princípio prega a confiança do cidadão na prática dos atos 
estatais5; 

- aplicação ao processo civil: a norma jurídica individualizada deve servir de 
modelo para a resolução de outros casos análogos. Estabelecido um precedente e 
formada a confiança em relação a tal orientação deve observar a necessária 
fundamentação, a segurança jurídica e a proteção da confiança e isonomia; 

- é vedada a surpresa causada pela decisão que desobedece a própria 
orientação anterior; 

- na hipótese de alteração da orientação, pode ser modulado os 
efeitos como forma de proteção da confiança depositada na 
orientação anterior6; 

 

 precedentes como fonte do direito no ordenamento: 

- precedente X precedente vinculante (binding precedent) X precedente 
persuasivo (persuasive precedent) X súmula X jurisprudência: 

                                                           
4
 Exemplo: dignidade da pessoa humana; razoabilidade. 

5
 Particularmente, vejo alguns pontos de encontro com a noção de INTEGRIDADE de RONALD 

DWORKING. 
6
 O overruling pode ser antecedido do signaling = uma forma de tutela da confiança nas orientações 

emanadas do Poder Judiciário. No mesmo sentido: Enunciado 320 do FPPC. 
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 precedente: segundo Didier precedente é qualquer decisão que 
dela possa ser extraído um elemento normativo para nortear novas 
decisões; 

 precedente obrigatório (binding effect): o artigo 927 
do CPC traz os precedentes obrigatórios do CPC 2015 

 precedente persuasivo (persuasive precedent): não 
consta no rol de observação obrigatória 

 jurisprudência: aplicação reiterada de um precedente; 

 súmula: enunciado normativo oriundo da aplicação de uma 
jurisprudência já sedimentada no órgão julgador; 

ANÁLISE LÓGICA = precedente  jurisprudência  súmula; 

 

- ratio decidendi (holding) X obter dictum:  

- ratio decidendi (holding): núcleo decisório do precedente, aquilo 
que o precedente está dizendo ser a correta interpretação, a essência 
da decisão, o ponto do precedente que pode vir a causar vinculação. 
É uma regra cuja ausência faria a situação jurisdicionalizada ser 
decidida de outra forma; 

- obter dictum: questões que orbitam a razão de decidir do julgado, 
argumentação marginal persuasiva, argumento de passagem 
(exemplo: quando o tribunal sugere como resolveria uma questão 
conexa ou relacionada com a questão dos autos); 

- STJ: segundo a corte julgamento em sede de obter dictum, caso 
desobedecido posteriormente, não se presta a caracterizar 
divergência judicial; 

 

 técnica da distinção (distinguishing) e da superação (overruling/overriding) e precedentes: 

- dinstinguishing: é a demonstração de que no caso concreto o procedente não se 
aplica em razão da mudança fática das situações – a situação sob julgamento é 
situação particularizada e distinta da que gerou o precedente; 

- overriding: superação parcial do precedente; 

- overruling: quando se demonstra que determinado precedente está superado – 
superação total do precedente; 

- prospectivy overruling: superação prospectiva, com eficácia para 
frente (ex nunc) – é a regra; 

- decisão que deixa de seguir precedente sem demonstrar a superação ou a 
distinção é considerada não fundamentada; 

 

 súmulas VS vinculação às circunstâncias fáticas que as criaram: 

- sempre que o enunciado de súmula demonstra as circunstâncias fáticas que 
justificaram sua criação cria-se a possibilidade de tratamento de situações 
idênticas da mesma forma, como também permite o correto exercício da técnica 
de distinção; 
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 coerência, integridade e estabilidade do direito jurisprudencial: 

- o artigo 926 do CPC determina que os tribunais mantenham sua jurisprudência 
unificada, estável e coerente; 

- dever de coerência: 

- uma das dimensões da coerência é o dever dos tribunais de não 
ignorarem seus próprios precedentes – dever de auto-referência 
(Enunciado 454 do FPPC); 

- outra faceta trata do dever de não-contradição: o tribunal não deve 
decidir em casos análogos contrariamente a decisões anteriores; 

- dever de integridade: 

- as decisões devem estar em conformidade com a unidade do 
ordenamento jurídico, especialmente em respeito à CRFB/88 
(Enunciado 456 do FPPC); 

- dever de estabilidade:  

- os tribunais devem apresentar uma justificativa adequada para 
mudanças de posicionamento. Deve haver respeito à confiança 
legítima; 

 

 contraditório e fundamentação segundo o sistema dos precedentes: 

- a banca do MPMG parece ter afinidade com uma doutrina sobre a formação de 
precedentes na lógica do CPC 2015; 

- microssistema de formação concentrada de precedentes: 

- incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); 

- incidente de assunção de competência (IAC); 

- recursos repetitivos (RR); 

- Conclusão: os três institutos buscam a formação de um precedente 
com efeitos vinculantes (binding effect). O microssistema de 
formação concentrada de precedentes obrigatórios contém normas 
que determinam a ampliação da cognição, com qualificação do 
debate para a formação do precedente, com exigência de 
fundamentação reforçada e de ampla publicidade; 

 REQUISITOS: 

- cognição ampliada7; 

- fundamentação reforçada; 

- qualificação do debate; 

- aplicação prática: no IRDR o relator poderá requisitar informações a órgãos em 
cujo juízo tramita processo na qual se discute o objeto incidente, além de intimar 
o Ministério Público. Pode ele ainda ouvir as partes (até mesmo a sustentação 
oral) e também o amicus curiae, além da designação de audiências públicas 

                                                           
7
 Ampliação da arena de debate. 
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(ampliação clara dos limites da discussão sobre o ponto jurídico em 
controvérsia)8; 

- fundamentação: o conteúdo do acórdão abrangerá a análise de 
todos os fundamentos suscitados (favoráveis e contrários); 

- a doutrina traz para o IAC os contornos do IRDR no que tange à ampliação da 
arena de debate e mecanismos que reforçam o contraditório. Os RR´s seguem a 
mesma lógica  tal raciocínio reforça a necessidade de reforço do contraditório 
em decisões que provocarão efeitos exógenos (decisão com força vinculativa); 

- existe uma forte correlação entre GRAU DE 
PARTICIPAÇÃO/DEBATE/FUNDAMENTAÇÃO da decisão e a FORÇAS DOS SEUS 
EFEITOS: quando os efeitos irradiam, a cognição, debate, contraditório e 
fundamentação devem ser reforçados. Decisões com efeitos irradiantes devem 
ter melhor qualidade; 

 

 julgamento de casos repetitivos: técnicas e institutos processuais; 

- institutos: 

- incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR); 

- recursos repetitivos (RR); 

- causa piloto VS procedimento modelo: 

- sistema causa piloto: incide tal sistema quando o tribunal julga um 
caso concreto e do julgamento deste caso forma-se um precedente 
vinculante (ex.: RR e IAC); 

- procedimento modelo: ocorre nas situações em que o tribunal 
analisa apenas a tese sobre um tema e de tal análise gera um 
precedente obrigatório; 

PERGUNTA: IRDR é um sistema causa piloto ou procedimento 
modelo? Há divergência doutrinária! Considerando que o IRDR exige 
a existência de um caso concreto em julgamento, deve ele ser 
considerado um sistema causa piloto. Considerando que o processo 
pode “subir” ao tribunal apenas na parte da sua tese, sem ter um 
processo anterior nesta instância, o IRDR pode ser considerado 
procedimento modelo; 

*STJ: o cabimento do IRDR condiciona-se à pendência do julgamento, 
no tribunal, de uma causa recursal ou originária. Se já encerrado o 
julgamento, não caberá a instauração do IRDR  IAC, IRDR e RR são 
institutos que seguem o sistema causa piloto; 

 

 princípio da primazia do julgamento de mérito: 

- conceito: a atividade jurisdicional deve buscar a solução da controvérsia posta 
em juízo, evitando decisões terminativas que não enfrentam a demanda proposta. 
Tal princípio prioriza a resolução da “lide” levada à juízo, buscando a pacificação 
social; 

                                                           
8
 Jürgen Habermas com toda certeza elogiaria essa previsão que aperfeiçoa o processo comunicacional e 

culmina na legitimação da atividade jurisdicional. 
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- segundo o artigo 4º do CPC as partes tem direito de ter o mérito da sua 
demanda solucionada em prazo razoável; 

- o artigo 6º do CPC diz que todos devem cooperar entre si para alcançar uma 
decisão de mérito justa e efetiva; 

- o artigo 139 do CPC, eu seu inciso IX, traz a regra de que incumbe ao juiz 
determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento de outros 
vícios processuais; 

- o §2º do artigo 282 do CPC veda que o juiz pronuncie nulidade quando puder 
decidir o mérito favoravelmente à parte que seria beneficiada pela nulidade; 

- segundo o artigo 317, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, deve o 
juiz oportunizar a parte a correção do vício; 

- decorrência lógica: deste princípio decorre o princípio da primazia do 
julgamento do mérito recursal; 

- o parágrafo único do artigo 932 diz que o relator, antes de considerar o recurso 
inadmissível, deve dar prazo ao recorrente para realizar os ajustes necessários; 

- o §3º do artigo 1.029 permite ao STJ e STF desconsiderar vícios formais no 
julgamento do recurso ou determinar a sua correção (desde que não se trato de 
riscos graves); 

- objeto teleológico: tal previsão visa a propagação de uma jurisprudência 
defensiva por parte dos tribunais; 

 

 boa-fé objetiva9 <-> sham litigation10, supressio, venire contra factum proprium e duty to 
mitigate the loss; 

- boa-fé objetiva no processo: o artigo 5º do CPC diz que todos os participantes do 
processo devem se comportar de acordo com a boa-fé; 

- boa-fé objetiva: exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo 
social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta 
a um modelo de lealdade, honestidade, probidade – a boa-fé objetiva dispensa o 
elemento anímico/subjetivo; 

 objetivo: restringir ou proibir a prática de atos atentatórios à 
dignidade da justiça11; 

- assédio processual: abuso do direito de ação ou defesa, violando a boa-fé 
objetiva. É o ardil utilizado no âmbito processual para prejudicar direito de 
outrem; 

- sham litigation: conhecido como processo simulado, litígio falso, forçoso, 
enganador. É uma farsa processual e uma espécie de assédio processual que se 
pauta no exercício abusivo do direito de ação, rompendo com as nuances da boa-
fé objetiva. Tal comportamento deve ser rebatido pelo ordenamento jurídico; 

- supressio12: supressão do direito da parte tendo em visto uma inércia geradora 
de expectativa na parte contrária quanto a “não prática” de um ato. A supressio 

                                                           
9
 IMPORTANTE: a proibição de comportamento contraditório e desrespeito à boa-fé objetiva também se 

aplica ao órgão jurisdicional. 
10

 Litigância simulada. 
11

 Incumbe ao juiz prevenir e reprimir tais atos. Exemplos de atos atentatórios à justiça – artigo 77, 
artigo 334, artigo 774 do CPC. As enumerações citadas pelo CPC são meramente exemplificativas. 



FESMPMG – SUPERINTENSIVO – PROMOTOR DE JUSTIÇA - 2ª FASE – DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL – GUSTAVO FARIA 

7 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 7 
 

processual se dá quando a parte não pratica um ato que faz surgir uma legítima 
expectativa de renúncia quanto a sua prática. Tal prática colide frontalmente com 
a boa-fé objetiva; 

- exemplo: nulidade de algibeira  a parte vê uma nulidade no 
processo, mas não se pronuncia a respeito. Posteriormente, como 
forma de invalidar o processo, a parte alega a referida nulidade  há 
patente supressio, não sendo tal prática aceitável em respeito á boa-
fé objetiva; 

- venire contra factum proprium: em sua versão processual, refere-se à adoção de 
comportamentos contraditórios no processo, ofensivos à boa-fé objetiva 
processual  parte da idéia de proibição do exercício de uma faculdade jurídica 
em contradição com o comportamento voluntário assumido anteriormente; 

EXEMPLOS: 

- Artigo 1.000 do CPC: a parte que aceita uma decisão não poderá 
recorrer  claro exemplo de positivação no CPC de hipótese de 
proibição do comportamento contraditório (no caso houve preclusão 
lógica); 

- STJ: não tem interesse recursal o autor que, requerendo desistência 
do processo, argüiu, contra a decisão homologatória, que mudou de 
opinião + recorrente atuado em juízo efetuando o pagamento das 
custas processuais, evidencia-se a dispensa da necessidade do 
benefício da justiça gratuita + reiterada negativa do recorrente de 
produzir a prova que traria certeza à controvérsia sobre a 
paternidade e o posterior ajuizamento de demanda buscando a 
realização do exame; 

- duty to mitigate the loss: refere-se ao dever de mitigação de danos por parte 
das partes. A parte não pode hipertrofiar intencionalmente o próprio prejuízo; 

- STJ: o arbitramento de multa coercitiva (astreintes) e a definição de 
sua exigibilidade exigem do magistrado o respeito a alguns 
parâmetros, dentre eles o dever de mitigar o próprio prejuízo; 

EXEMPLO: 

- norma que prevê que a prisão civil por devedor de alimentos só 
pode ser realizado relativamente às três últimas prestações vencidas; 

- tu quoque: derivado da boa-fé objetiva e da teoria dos atos próprios, impede 
que o violador de uma norma invoque a própria violação como pressuposto para 
exercício de uma pretensão; 

EXEMPLO: 

- o sujeito muda a própria assinatura em uma nota promissória e 
posteriormente alega a falta de correspondência da assinatura da 
cártula com a realidade. 

 

 arbitragem: natureza jurídica e constitucionalidade: 

- corrente privatista (contratualista); 

                                                                                                                                                                          
12

 Inércia qualificada. 
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- a arbitragem é um negócio jurídico e não pode ter natureza 
jurisdicional; 

- árbitro não tem poder executivo; 

- corrente publicista (jurisdicionalista); 

- a arbitragem tem natureza de jurisdição; 

- a lei outorgou aos árbitros a atribuição de resolver alguns conflitos – 
desde que preenchido os requisitos; 

- o árbitro tem poder para decidir sobre a própria competência – 
aplicação na jurisdição privada do princípio da Kompetenz-
Kompetenz; 

- artigo 18 da Lei 9.307/96: o árbitro é juíza de fato e de direito, e a 
sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou homologação pelo 
Poder Judiciário; 

- artigo 515 do CPC: no rol dos títulos executivos judiciais está a 
sentença arbitral; 

- posicionamento do STJ13: 

- a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza 
jurisdicional; 

- posicionamento do examinador: 

- o mais correto é adotar a TEORIA MISTA visto que a origem da 
arbitragem é CONTRATUALISTA, mas sua finalidade é jurisdicional; 

- posição do STF: 

- em 2.004 o STF reconheceu abertamente a constitucionalidade da 
arbitragem. Não há violação à garantia de inafastabilidade da 
jurisdição. O compromisso arbitral, celebrado por pessoas capazes, 
não exclui da jurisdição em si, mas apenas a via estatal; 

 

 princípio da definitividade e coisa julgada14: 

-relativização/flexibilização da coisa julgada: 

- forma típica: 

 - ação rescisória; 

- forma atípica15: 

- coisa julgada inconstitucional16; 

- aplicação de lei inconstitucional; 

- aplicação de lei a situação considerada 
inconstitucional17; 

                                                           
13

 Tese publicista = tese majoritária. 
14

 A coisa julgada tem a conformação delineada pelo legislador ordinário que, por sua vez, pode 
estabelecer limites objetivos e subjetivos. 
15

 Forma atípica: inconstitucionalidade por si só + inconstitucionalidade por injustiça. 
16

 Pode ser alegada em impugnação ao cumprimento de sentença a inexigibilidade do título. Uma das 
formas de inexigibilidade se dá no caso em que o titilo executivo judicial é fundado em lei ou ato 
normativo declarado inconstitucional pelo STF. A defesa do devedor tem eficácia rescisória. 
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- aplicação de lei com interpretação 
inconstitucional; 

Observação: a decisão do STF deve ser 
anterior ao trânsito em julgado da decisão 
exeqüenda18; 

- coisa julgada injusta inconstitucional:  

- grave violação a direitos fundamentais, 
garantias constitucionais, princípios e 
valores inerentes à própria estrutura do 
estado democrático de direito; 

Exemplo: sentença relativa à paternidade 
antes da existência do exame de DNA; 

 

- efeito positivo da coisa julgada material: 

- necessidade de obediência ao que foi decidido; 

- efeito negativo da coisa julgada material: 

- aquele que impede a rediscussão daquilo que foi decidido; 

- conflito entre coisa julgada: 

- este tema sempre despertou grande divergência dentro da doutrina 
e dentro da jurisprudência do STJ; 

- um primeiro entendimento defende o prevalecimento da primeira 
coisa julgada; 

- um segundo entendimento defende o prevalecimento da segunda 
coisa julgada; 

- o tema tende a ser pacificado com o julgamento da Corte Especial 
do STJ, visto ter sido firmado precedente vinculante em um recente 
julgado (04/12/2019)  prevalece a coisa julgada formada por 
último19; 

 

 questões: prévia, de mérito, prejudicial e preliminar: 

- questão prévia: 

- as questões prévias podem ser preliminares ou prejudiciais. Tais 
questões antecedem a análise do mérito; 

- questão prejudicial: questões que contestam o fundamento jurídico 
do pedido – é uma questão prejudicial de mérito. Exemplo: em ação 
de alimentos o sujeito passivo alega que não é pai20; 

- questão preliminar: questões processuais que antecedem à análise 
do mérito; 

                                                                                                                                                                          
17

 Inconstitucionalidade circunstancial. 
18

 Caso a decisão exeqüenda seja anterior à decisão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade da lei 
que fundamentou o título, caberá ação rescisória no prazo de 2 (dois) anos a contar da decisão do STF. 
A disposição literal causa uma insegurança jurídica inaceitável. 
19

 A Corte entendeu que há vários mecanismos para impedir o trânsito em julgado da última decisão. 
20

 As questões prejudiciais podem ser objeto de uma ação autônoma. 
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- regime de formação de coisa julgada sobre as questões prejudiciais; 

- considerando que a questão é prejudicial, deve o juiz decidi-la antes 
de enfrentar o pedido final; 

- as questões prejudiciais são decididas incidentemente, na 
fundamentação da sentença. No dispositivo constará apenas o 
pedido principal; 

- a questão prejudicial, em regra, não faz coisa julgada; 

 EXCEÇÃO21: questão decidida de forma expressa e 
incidentemente, se: 

- da resolução da questão depender o 
julgamento do mérito; 

- existência de contraditório prévio e 
efetivo22 sobre a questão debatida; 

- competência do juízo para analisar a 
questão como questão principal23; 

- Observação: tal regra amplia os limites objetivos da 
coisa julgada. Tal regra é inaplicável em situações em 
que haja restrição probatória para enfrentamento da 
questão prejudicial; 

 

TUTELAS PROVISÓRIAS 

INTRODUÇÃO: 

- os artigos 294 a 311 do CPC tratam do tema da tutela provisória; 

Tutelas de urgência: 

- Antecipadas 

- Antecedentes 

- Incidentes: 

 

- Cautelares; 

- Antecedentes 

- Incidentes: 

Tutelas de evidência: 

 

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS: 

 provisoriedade  tutela antecipada; 

 temporariedade  tutela cautelar; 

-> provisório é aquilo que será trocado por algo definitivo; 

                                                           
21

 PCC = prejudicial + contraditório + coisa julgada. Método para gravar: o PCC é prejudicial = questão 
prejudicial.  
22

 Regra inaplicável para réu revel. 
23

 O juiz tem de ser competente para enfrentar a questão prejudicial caso ela fosse apresentada como 
questão principal. 
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-> temporário é aquilo que tem seus efeitos delimitados no tempo; 

-> a cautelar é temporária porque não vai ser substituída por nenhum outro 
pronunciamento da mesma natureza. A medida cautelar é definitiva e temporária 
– elas cumprem seu papel acautelatório e depois desaparecem; 

- referibilidade das cautelares: as medidas cautelares se referem ao mérito, mas 
com ele não se confunde; 

 

-> tutelas provisórias, distribuição do ônus do tempo no processo e princípio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional; 

- princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional: a efetividade da 
concretização do bem de vida pretendido pela demanda judicial é componente do 
princípio – jurisdição de qualidade; 

- inversão do ônus do tempo no processo: com as tutelas provisórias o tempo 
passa a correr em desfavor do sujeito processual contra quem ela foi deferida – o 
ônus do tempo (e da demora) passa a ser encargo do réu24; 

- tutela provisória: a tutela provisória dialoga diretamente com o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição, visto que sem esta técnica o bem de vida 
pretendido (a ser tutelado pelo direito) não seria alcançado em tempo útil. As 
tutelas provisórias dão aplicabilidade prática a tal princípio 

 

-> tutela antecipada VS irreversibilidade: 

- REGRA: a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 
dos efeitos da decisão; 

- EXCEÇÃO: realizado um juízo de ponderação, chega-se à conclusão de que a não 
concessão da medida causaria um dano maior do que a concessão; 

- há entendimento doutrinário e jurisprudencial permitindo a 
concessão da tutela antecipado nesses casos; 

- o balizamento é feito pelo artigo 489, §2º do CPC: o juiz deve 
justificar o objeto e os critérios da ponderação que ele está 
efetuando, mostrando quais as razões que autorizam a interferência 
na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a 
conclusão; 

-> tutela de urgência e responsabilidade civil: 

- a tutela provisória é de cognição sumária e pode sofrer modificação no curso do 
processo ou em sede recursal; 

- segundo o artigo 302 do CPC a parte responde pelos prejuízos causados pela 
tutela antecipada: 

- sentença desfavorável; 

- não fornecimento de meios para citação; 

- cessação de eficácia da medida; 

- acolhimento de prescrição ou decadência; 

                                                           
24

 O técnica propicia a atribuição do ônus do tempo do processo à parte que, aparentemente, não está 
amparada pelo direito material questionado em juízo. 
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-> natureza da responsabilidade: objetiva; 

- necessidade de pedido da parte ou pronunciamento judicial expresso: segundo o 
STJ a responsabilidade civil do requerente (nos casos em que é devida) nasce 
independentemente do pedido da parte ou da manifestação expressa do juiz; 

- regra da dupla conformidade: não necessária a devolução de valores25 de tutela 
antecipada concedida em sentença e confirmada em segunda instância, mesmo 
que revogada em sede de recurso extraordinário, visto que a dupla conformidade 
(entre a decisão a quo e o acórdão) gera uma expectativa legítima na parte; 

- demanda autônoma: não é necessário demanda autônoma para recebimento 
dos danos oriundos do cumprimento de tutela provisória. A prioridade é que a 
cobrança ocorra nos mesmos autos; 

 

-> distribuição de competência recursal e tutelas provisórias: 

- segundo o artigo 299 do CPC a tutela provisória será requerida ao juízo da causa 
(incidente) ou ao juízo competente para conhecer do pedido principal 
(antecedente); 

- ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e 
nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão competente para apreciar 
o mérito; 

- recurso  tutela dirigida ao órgão competente para apreciar o 
recurso; 

- efeito suspensivo em apelação  tutela provisória  probabilidade 
de provimento do recurso26 OU relevante a fundamentação, houver 
risco de dano grave ou de difícil reparação27; 

- recursos excepcionais: a competência neste caso será do órgão a quo (regra); 

- já realizado juízo de admissão: o pedido será dirigido ao tribunal 
superior no período entre a publicação da decisão de admissão do 
recurso e sua distribuição; 

- não realizado juízo de admissão: entre a interposição do recurso e a 
publicação da decisão de admissão o pedido será dirigido ao 
presidente do tribunal recorrido; 

- a regra geral para conseguir efeito suspensivo em RESP e RE segue 
a regra geral do artigo 995 do CPC: 

- risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; 

- probabilidade de provimento do recurso; 

-> concessão de ofício de tutelas provisórias: 

- o tema é muito polêmico! 

- no REsp. 1.309.137/2012 o STJ permitiu, em circunstâncias extremas, tendo em 
vista o risco iminente de perecimento do direito e cumprido os demais requisitos, 
o magistrado conceda a tutela provisória de ofício; 

- na doutrina há doutrinadores que contrariam tal orientação (ex.: Fred Didier); 

                                                           
25

 A título de responsabilidade civil. 
26

 Tutela provisória de evidência. Exemplo: sentença que contraria precedente obrigatório. 
27

 Tutela provisória de urgência. 
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-> fungibilidade progressiva e fungibilidade regressiva: 

- fungibilidade progressiva: 

- pede cautelar  ganha tutela antecipada; 

- esta modalidade é prevista expressamente no CPC; 

- fungibilidade regressiva: 

- pede tutela antecipada  ganha cautelar; 

- o STJ e a doutrina entendem pela possibilidade desta modalidade; 

- duplo sentido vetorial das tutelas de urgências: admissibilidade da fungibilidade 
progressiva e regressiva leva a tal duplo sentido; 

 

-> estabilização da tutela antecipada de urgência28: 

- estabilização <-> tutela antecipada antecedente; 

- artigo 303 do CPC: possibilidade de requerimento da tutela antecipada 
antecedente por meio de petição simplificada restringido aos argumentos hábeis 
a fundamentar o deferimento da tutela; 

- concessão da tutela: 

- concedida a tutela  necessidade de aditamento da petição inicial 
(prazo mínimo de 15 dias); 

- citação do réu  para integrar o processo e intimação da decisão 
que deferiu a tutela antecipada e audiência de conciliação; 

- indeferimento da tutela: 

- indeferimento da tutela  intimação do autor para emendar a 
inicial (5 dias); 

- cabimento: 

- situações de grande e intensa urgência em que o autor não se vê 
em condições de aguardar o tempo necessário para realização de 
uma petição inicial pormenorizada, restringindo a argumentação aos 
fundamentos autorizadores da concessão da tutela; 

- opção pela tutela antecipada antecedente em relação à expectativa 
da ausência de interesse do réu = busca da estabilização29; 

- estabilização: 

- na ausência de recurso/resistência por parte do réu, a tutela se 
estabiliza, sem a necessidade da continuidade do processo de 
conhecimento; 

- em alguns casos a não impugnação pode ser vantajosa para o réu – 
a ausência de resignação acaba sendo vantajosa para ambas as 
partes; 

Enunciado 18 do ENFAM: na estabilização da tutela antecipada o réu 
ficará isento do pagamento de custas e seus honorários serão fixados 

                                                           
28

 As circunstâncias levam a crer pela grande probabilidade deste tema ser cobrado na prova. 
29

 Este uso parece muito mais lógico, útil e consoante com a natureza do instituto jurídico. 
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em apenas 5% sobre o valor da causa – analogia com a ação 
monitória30; 

- estabilidade  ausência de recurso (segundo o CPC – literalmente 
– deve ser interposto agravo de instrumento); 

- doutrina: qualquer forma de resistência/irresignação é 
capaz de evitar a estabilização – basta a manifestação de 
inconformismo; 

- posição do STJ (decisão da 1ª turma): apenas o agravo 
de instrumento é que se revela capaz de impedir a 
estabilização – posição restritiva; 

Observação: 

 tutela antecipada antecedente  estabilização; 

 tutela antecipada incidente  estabilização; 

 tutela cautelar  estabilização; 

->somente a tutela antecipada antecedente se 
estabiliza<- 

- INCOERÊNCIA: não faz muito sentido exigir que o AUTOR adite a 
petição inicial (em 15 dias) antes de saber se o réu vai ou não 
recorrer – o autor pode estar buscando apenas a estabilização da 
tutela; 

- há enunciados defendendo que tal prazo deve ter 
como termo inicial o término do prazo previsto para 
recurso do réu; 

- estabilização negocial  é absolutamente possível a estabilização 
de tutela antecipada antecedente de forma negociada  aplicação 
da regra geral do artigo 190 do CPC; 

- estabilização VS coisa julgada  não há coisa julgada na 
estabilização de tutela antecipada em razão do nível de cognição; 

 cognição exauriente31  coisa julgada; 

 cognição sumária  coisa julgada; 

- afastamento dos efeitos da decisão  a estabilidade pode ser 
afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar a ser proferida 
em uma ação ajuizada por uma das partes; 

- não se trata de ação rescisória (motivo: ausência de 
coisa julgada; distinção dos motivos que permitem o 
ajuizamento da ação); 

Enunciado 43 do CJF: não ocorre estabilização de tutela 
antecipada requerida em caráter antecedente quando 
tal requerimento se dá no bojo de uma ação rescisória; 

                                                           
30

 Alguns doutrinadores entendem que a estabilização de tutela antecipada é uma forma de 
generalização da tutela monitória. 
31

 A coisa julgada pressupõe o conhecimento verticalizado no mais profundo nível de cognição – evitar a 
rediscussão de algo que foi discutido de forma sucinta violaria o princípio da inafastabilidade da 
jurisdição. 
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- estabilização VS fazenda pública  a doutrina entende possível a 
estabilização de tutela contra a fazenda pública; 

- reexame necessário: parece mais adequando 
compreender que a estabilização não pressuporia o 
exame necessário; 

- o TJMG caminha para o entendimento de que a 
Fazenda Pública de submete ao regime da estabilização 
de tutela; 

 

-> tutela da evidência VS julgamento antecipado parcial do mérito32: 

DIFERERENÇAS ENTRE OS INSTITUTOS 

TUTELA DE EVIDÊNCIA JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL 
DO MÉRITO 

- a clareza e absurda probabilidade do 
direito do demandante permitem a 
antecipação da tutela; 

- o juiz, após cognição exauriente, já 
esgotou a atividade probatória em 
relação ao ponto e está em condições 
de julgar; 

- HIPÓTESES: 

a) abuso de direito de defesa/propósito 
protelatório -> tutela sancionatória; 

b) prova documental + tese vinculante 
(recursos repetitivos ou súmula 
vinculante33)*; 

c) pedido reipersecutório + prova 
documental + contrato de depósito*; 

d) prova documental séria + ausência de 
oposição do réu; 

* possibilidade de deferimento liminar; 

- HIPÓTESES: 

a) um ou mais dos pedidos se 
mostrarem incontroversos; 

b) um ou mais dos pedidos estiverem 
em condições de imediato julgamento; 

- cognição sumária; - cognição exauriente; 

- ASPECTO CONSTITUCIONAL: 

- inafastabilidade do controle 
jurisdicional sobre a ótima mediata – 
duração razoável; 

- ASPECTO CONSTITUCIONAL: 

- inafastabilidade do controle 
jurisdicional sobre a ótima mediata – 
duração razoável; 

- RECURSO: 

- agravo de instrumento; 

- RECURSO: 

- agravo de instrumento34; 

- coisa julgada; - coisa julgada; 

- decisão interlocutória; - decisão interlocutória; 

                                                           
32

 Em minha opinião todas as diferenças devem orbitar ao núcleo cognição – o sistema processual civil 
tem como núcleo essencial o nível (no aspecto vertical = profundidade) de cognição. 
33

 A lei prevê apenas estes dois institutos. A doutrina (a meu ver, corretamente) permite a concessão da 
referida tutela a outros tipos de precedentes vinculantes (ex.: controle de constitucionalidade abstrato); 
34

 Observação: não cabe agravo de instrumento da decisão que indefere pedido de julgamento 
antecipado do mérito em razão do magistrado entender que a causa ainda não permite o julgamento. 
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- não há “preclusão para o juiz” – ele 
deve se manifestar na sentença; 

- há preclusão para o juiz – ele está 
proibido de rever a decisão tomada; 

 Observação: Tereza Wambier entende 
que o prazo da ação rescisória (desta 
decisão) deve ser contado à partir do 
trânsito em julgado da decisão 
interlocutória que resolveu parte do 
mérito; 

 

-> recorribilidade das tutelas provisórias: 

- recurso cabível: agravo de instrumento; 

- posição do STJ em 2019: o conceito de decisão interlocutória que versa sobre 
tutela provisória é o mais amplo possível, abrangendo decisões que: 

- deferem; 

- indeferem; 

- fixam prazo de cumprimento; 

- fixam modo de cumprimento; 

- trata de técnicas de efetivação da tutela provisória; 

 

PROCESSO DE CONHECIMENTO 

LEI 13.894/2019: 

- trouxe várias modificações no processo civil; 

- competência:  

- novidade: criação de foro de competência (domicílio da vítima) para os casos de 
violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha; 

- conflito: guarda do filho incapaz VS vítima de violência doméstica  
pode ser que tal conflito surja no caso concreto quando o pai autor 
de violência doméstica for guardião; 

- Ministério Público: 

- artigo 698 do CPC: o Ministério Público somente intervirá quando houver 
interesse de incapaz35 e deverá ser ouvido previamente à homologação do 
acordo; 

- novidade: obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público em casos 
envolvendo violência doméstica e familiar nos termos da Lei Maria da Penha; 

- prioridade de tramitação: 

- artigo 1.048 do CPC: foi introduzida a prioridade nos processos envolvendo 
vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher; 

- partilha VS divórcio: 

- há previsão no CPC da possibilidade da concessão de divórcio desde já – com a 
posterior discussão sobre os bens e realização de partilha (precedência da 
questão existencial sobre a questão patrimonial); 

                                                           
35

 Nas ações de família. 
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- realização do divórcio  partilha pendente  incapacidade superveniente: 

- a incapacidade superveniente permite a alteração de foro funcional 
determinada pelo juiz prevento? 

- Segundo o STJ: havendo partilha posterior ao divórcio, há 
competência funcional do juiz que decretou o divórcio. Em caso de 
incapacidade superveniente de um dos cônjuges (competência do 
domicílio do representante legal) deve prevalecer a regra de 
competência absoluta/funcional. Ou seja: prevalece a competência 
funcional do juízo que decretou o divórcio em detrimento da 
competência territorial/relativa do domicílio do representante do 
incapaz; 

- princípio da perpetuatio jurusdictionis: 

- a competência é definida pelo registro ou distribuição da petição inicial; 

- após tal marco a jurisdição se perpetua; 

Exceções ao princípio: 

 - supressão de órgão judiciário; 

- alteração da competência absoluta*; 

*não ocorre quando a modificação se dá após a 
sentença – processo em fase de execução; 

- cumprimento de sentença: é permitida a escolha por parte do autor 
dos seguintes locais = atual domicílio do executado + local dos bens 
sujeitos a execução + local onde a obrigação de fazer ou não fazer 
possa ser executada; 

- tempo da migração: segundo o STJ (julgado de 2019) 
não há justificativa para se admitir entraves ao exercício 
de direito no foro de eleição do exeqüente, ainda que o 
cumprimento já tenha iniciado – busca-se a satisfação da 
pretensão no mundo real; 

- interesse do incapaz; 

- segundo o STJ interesse de menor de idade autoriza a 
modificação de competência no curso da ação  
princípio do melhor interesse da criança ou adolescente; 

 

- princípio da kompetenz-kompetenz36: 

- tal princípio determina que o juiz tenha atribuição para analisar a própria 
competência – mesmo que incompetente; 

- competência atômica: o juiz tem competência para um ato, o ato de dizer que é 
incompetente; 

- procedimento judicial: aplica-se o princípio; 

- procedimento arbitral: o árbitro tem competência para decidir sobre a própria 
competência  o princípio também é aplicado na arbitragem  nesse sentido: 
STJ; 

                                                           
36

 Garante uma “competência mínima” em qualquer caso. 
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- incompetência VS validade da decisão: 

- segundo o STJ, se, em ação civil pública, juiz incompetente determina 
indisponibilidade dos bens do réu, tal decisão é válida até a avaliação do juiz 
competente; 

- à época da decisão, o CPC previa a nulidade de decisões proferidas por juiz 
absolutamente incompetente; 

- o novo CPC seguiu o entendimento do STJ e mudou a regra no artigo 64: 

- salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os 
efeitos da decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra 
seja proferida pelo juiz competente; 

- processo eletrônico VS autos físicos: quando o juiz de uma vara que tem 
processo eletrônico remete o processo ao juízo competente (vara sem PJ-e); 

- segundo o STJ não pode haver resolução sem resolução de mérito – 
o juiz deve “dar um jeito”; 

 

- conexão e continência: 

- reunião de processos: é a regra do CPC; 

- exceções à regra geral de reunião de processos:  

- um dos processos houver sido sentenciado37; 

- discricionariedade do juiz na análise da conveniência da reunião 
(STJ); 

- um dos juízes não for competente para analisar a demanda (não 
pode violar competência absoluta) – exemplo: foro da situação da 
coisa imóvel versando sobre direito real38 a ela vinculado; 

Observação: para evitar decisões conflitantes é possível a suspensão 
de uma das demandas para o julgamento da outra (artigo 313, inciso 
V, alínea “a” do CPC/15); 

 decisão interlocutória que indefere o pedido de 
suspensão fundamentado na prejudicialidade externa 
(oriunda da conexão)  STJ  não cabe agravo de 
instrumento; 

- conexão = identidade de causa de pedir ou pedido; 

- continência = identidade de partes e causa de pedir + o pedido de uma é mais 
amplo e abrange as demais; 

Exemplo: mesmo credor ajuíza duas ações contra o mesmo devedor, 
cobrando na primeira algumas prestações e na segunda a dívida 
completa; 

Continente  + ampla 

Contida  + restrita 

Como resolver? Depende: 

                                                           
37

 Previsão legal. 
38

 Inclui as ações possessórias. 
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- contida (menor)  continente (maior)  reunião; 

- continente (maior)  continente (menor)  sentença 
sem resolução de mérito; 

 -> contraditório efetivo VS desconsideração da personalidade jurídica VS embargos de 
terceiro VS fraudes do devedor; 

- o CPC de 2015 institui a necessidade de instauração de incidente da 
desconsideração da personalidade jurídica pela parte ou pelo Ministério Público 
como pressupostos para constrição patrimonial de bens dos sócios em caso de 
demanda em desfavor da pessoa jurídica  decisão sujeita a agravo de 
instrumento; 

- embargos de terceiro: pode ser instaurado por quem teve seus bens 
constringidos sem ter sido parte no incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica; 

- fraude à execução: alienação ao oneração de bens após acolhido o pedido de 
desconsideração é considerado fraude à execução39; 

- ausência de citação do sócio: não impede a caracterização da 
fraude, visto que a citação da empresa serve como marco para 
definir a prática de atos fraudulentos; 

LEMBRE-SE  fraude à execução  marco temporal  
desconsideração da personalidade jurídica  citação do ente cuja 
personalidade se pretende desconsiderar; 

- a fraude é argüida por SIMPLES PETIÇÃO, mas antes de declarar a 
citada fraude o juiz deve INTIMAR o TERCEIRO ADQUIRENTE para 
oposição de EMBARGOS DE TERCEIRO; 

- é possível em tais embargos discutir a fraude à 
execução; 

- não é possível discutir fraude contra credores 
(discutida unicamente na ação pauliana); 

- não é possível reconvenção em embargos de terceiro 
na ótica do CPC/73; 

- na ótica do CPC 2015 os embargos de terceiro, após a 
contestação em 15 (quinze) dias, seguirão o rito comum: 
em razão disso há doutrinadores defendendo a arguição 
de fraude contra credores em sede de reconvenção em 
embargos de terceiro  segundo esta orientação  
cabe reconvenção em embargos de terceiro; 

 

 

INTERVENÇÃO DE TERCEIROS: 

-> legitimidade democrática e participação do amicus curiae; 

- referência às questões afetas à legitimidade decisória são absolutamente 
enriquecedoras; 

                                                           
39

 Na ausência de patrimônio para honrar as obrigações. 
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- segundo o artigo 138 do CPC, a relevância da matéria, a especificidade do tema 
ou a repercussão social da controvérsia podem justificar a intervenção do amicus 
curiae; 

- o objetivo do instituto é a ampliação do número de atores participativos da 
formação da decisão. A dialética hipertrofiada aliada à perspectiva pluralística 
garante legitimação social às decisões40 

 processo policêntrico e cooparticipativo  decisão 
democraticamente qualificada; 

- admissão: o juiz pode, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem 
pretenda se manifestar, solicitar ou admitir a intervenção do amicus curiae; 

- decisões que admitem  irrecorrível 

- decisões que inadmitem  irrecorrível (STF) – recorrível (parte da 
doutrina); 

- natureza do amicus curiae  intervenção de terceiros (segundo o CPC)  não 
altera as regras de competência; 

- legitimidade recursal: embargos de declaração + decisão de IRDR; 

 

PROCEDIMENTO COMUM: 

-> cláusula geral de adaptabilidade41: 

- cumulação de pedidos: é licita nos termos do artigo 327 do CPC; 

Requisitos: compatibilidade lógica + competência + procedimento adequado; 

Exceção: pluralidade de tipos de procedimentos (comum + especial)  deve ser 
feita a opção pelo procedimento comum; 

- cláusula geral de adaptabilidade do procedimento comum: emprego do 
procedimento comum sem prejuízo do emprego de técnicas diferenciadas 
previstas no procedimento especial; 

 cumulação de pedidos  procedimento comum + especial  
opção pelo procedimento comum  uso de técnicas do 
procedimento especial  criação de um procedimento 
atípico/adaptado/misto; 

 

-> defesa substancial VS processual VS peremptória VS dilatória; 

- defesa substancial = defesa de mérito; 

- defesa processual = preliminares VS prejudiciais de mérito; 

- defesa preliminar peremptória: extingue o processo se acolhida 
pelo juiz (ex.: litispendência; convenção de arbitragem; coisa 
julgada); 

- defesa preliminar dilatória: não causa a extinção do processo (ex.: 
decisão de incompetência; conexão; reconhecimento de vício de 
citação); 

                                                           
40

 Sobre o tema, do ponto de vista filosófico: Jurgen Habermas. 
41

 Uso de procedimento comum com técnicas dos procedimentos especiais. 
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- defesa dilatória potencialmente peremptória: trazem um vício 
sanável que, caso não sanado, pode levar à extinção do processo (ex.: 
falta de uma prestação exigida pela lei; defeito de representação); 

-> ilegitimidade passiva: 

Observação: segundo a teoria do corpo neutro o veículo atingido por 
outro e projetado no veículo seguinte não deve ser responsabilizado 
civilmente. O proprietário não é legitimidade passivo neste caso; 

- na alegação de ilegitimidade passiva deve o réu indicar 
o sujeito passivo legitimidade – se souber – sob pena de 
ser responsabilizado (despesas processuais + 
indenização dos prejuízos)  responsabilidade 
subjetiva; 

- alegada a ilegitimidade, terá o réu prazo único para: 
requerer a substituição ou inclusão de outro réu + 
contestar/responder a demanda  após tal prazo será 
facultado ao autor aditar a inicial; 

 

-> princípio da eventualidade VS eficácia preclusiva da coisa julgada: 

- segundo o princípio da eventualidade o réu deve concentrar toda a sua defesa 
na contestação – questionar todos os pontos – sob pena de preclusão; 

- EXCEÇÃO (artigo 342, CPC): 

- fato/direito superveniente; 

- conhecimento de ofício; 

- autorização legal expressa; 

- quando a decisão transita em julgada, as seguintes matérias de defesa são 
consideradas repelidas: 

- matérias trazidas ao processo – defesa real; 

- matérias que poderiam ter sido trazidas à demanda – defesa 
potencial; 

IMPORTANTE: efeito prático da eficácia preclusiva da coisa julgada 
 age como sucedâneo de um julgamento implícito  impossibilita 
futuras discussões sobre o mesmo ponto; 

 trânsito em julgado  eficácia preclusiva  STJ  impede análise 
do que foi decidido  inclui matéria de ordem pública; 

 

-> reconvenção VS ampliação objetiva da demanda: 

- reconvenção: prevista no artigo 343, trata-se de verdadeira ação, contra ataque; 

- hipóteses de cabimento: 

- conexão com a ação principal42 ou com o fundamento da defesa43; 

- vedações à reconvenção: 

                                                           
42

 Súmula 258 do STF: é admissível reconvenção em ações meramente declaratórias. 
43

 A conexão surge após o conhecimento do fundamento da defesa. Exemplo: alegação de compensação 
como defesa na cobrança de crédito. 
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- efeito prático puder ser alcançado pela contestação; 

- ações dúplices44; 

- pedido contraposto: deve ser baseado nos mesmos fatos da petição inicial. É 
admitido no Juizado Especial (que veda a reconvenção). É vedada a alegação de 
fatos novos  âmbito de cognoscibilidade mais reduzido; 

- reconvenções sucessivas: demanda (autor)  reconvenção (réu)  
reconvenção (autor); 

- é, em REGRA, admita; 

- não é admitida na ação monitória (admite uma única reconvenção); 

 ampliação subjetiva da demanda reconvencional: 

- o CPC/2015 permite que seja ampliado o campo subjetivo da 
demanda = reconvenção realizada contra o autor e incluindo terceiro; 

Exemplo: pedido reconvencional de usucapião com ampliação 
subjetiva da relação jurídica posta em juízo  contra o autor e 
confinantes45; 

 

-> revelia, produção probatória e limites: 

- atividades que levam à revelia = não apresentação de defesa + apresentação de 
defesa intempestiva + apresentação de defesa por negativa geral; 

- efeito: regra geral é a presunção de veracidade dos fatos (efeito material); 

- não se aplica o efeito material caso, havendo pluralidade de réus, 
outros contestem. Também não se aplica nos casos de direitos 
indisponíveis, nem nos casos em que o autor não apresente o 
instrumento exigido para provar o ato; 

- poder público: o efeito material pode incidir em contratos de direito 
privado – inviável em contratos administrativos; 

- alegações sem verossimilhança ou contraditórias: o efeito da revelia 
também pode ser afastado neste caso (cláusula geral de 
afastamento); 

- provas: o réu revel pode produzir provas desde que compareça em momento 
oportuno (antes de encerrada a fase probatória), com uma importante limitação: 

- a produção de provas pelo réu está restrita às contraprovas46; 

- é permitida a produção de prova referente à matéria de ordem 
pública; 

- é vedado apresentar provas fundamentadas na defesa hipotética 
– que não foi apresentada e não existe; 

-> prova e dimensões: 

                                                           
44

 Demandas em que, ao final, o autor pode ser condenado a pagar o réu mesmo que este não tenha 
feito nenhum pedido neste sentido. Exemplo: ação de consignação em pagamento; ação de exigir 
contas. 
45

 Embora a admissibilidade da reconvenção com ampliação subjetiva não dependa necessariamente da 
existência de litisconsórcio necessário. 
46

 Provas que buscam elidir a presunção de veracidade das afirmações feitas pelo demandante. 
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- dimensão subjetiva ou formal: refere-se a uma regra de procedimento dirigida 
às partes – orientação da atividade probatória (predeterminando os encargos, 
estabelecendo a quem cabe o ônus); 

- dimensão objetiva ou material: é uma regra de julgamento dirigida ao juiz – esta 
regra vai indicar qual das partes deverá suportar as conseqüências negativas 
oriundas da ausência de provas sobre determinado ponto; 

- regra do ônus da prova47: 

- autor: fato constitutivo do seu direito; 

- réu: fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 

- teorias da distribuição do ônus da prova: 

- distribuição estática do ônus da prova: a lei distribui estaticamente 
o ônus da prova. É a regra no processo civil brasileiro; 

- distribuição dinâmica do ônus da prova: está no contexto da 
inversão judicial do ônus da prova48; 

- o juiz pode distribuir dinamicamente o ônus da prova 
quando uma das partes tiver muita dificuldade ou 
impossibilidade de produzir a prova ou outra parte 
estiver em melhores condições de produzir a prova; 

- requer decisão judicial fundamentada e deve ser dada 
oportunidade à parte de se desincumbir do ônus49; 

- momento adequado: na decisão de saneamento e 
organização do processo (artigo 357 do CPC) – 
preferencialmente; 

- natureza de decisão interlocutória: sujeita a agravo de 
instrumento; 

- segundo o STJ cabe agravo de instrumento 
contra a decisão de DEFERE ou INDEFERE o 
pedido de distribuição dinâmica do ônus da 
prova; 

- súmula 618 do STJ: a inversão do ônus da prova aplica-
se às ações de degradação ambiental; 

- inversão convencional do ônus da prova50: a distribuição diversa do 
ônus da prova pode ocorrer por convenção das partes – sendo 
inválida no caso de criação de prova diabólica ou referir-se a direitos 
subjetivos – pode ter natureza processual ou pré-processual; 

- inversão legal do ônus da prova: inversão do ônus da prova feita 
pela própria lei (exemplo: artigo 38 do CDC); 

 

- ônus da prova e arbitragem: 

                                                           
47

 O ônus da prova é um ônus imperfeito: se a parte não se desincumbe do ônus de provar, não 
necessariamente ela vai sofrer prejuízos em razão disso. 
48

 Critério: aptidão para produção probatória. 
49

 A inversão não pode gerar situação em que a prova a ser produzida seja excessivamente difícil ou 
impossível = proibição da prova diabólica. 
50

 Exemplo de contratualismo processual. 
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- ônus da prova na arbitragem: deve ser definido pelas partes e subsidiariamente 
pela câmara de arbitragem. No caso de omissão também desta, caberá ao árbitro; 

 partes  câmara de arbitragem  árbitro; 

- a melhor teoria para a distribuição do ônus da prova para a arbitragem é a 
abordagem subsidiária do CPC – teoria estática como regra – teoria dinâmica em 
casos que ela se mostre necessária; 

 

- sistema de valoração da prova: 

- critérios de valoração da prova: 

- critério legal; 

- critério da livre convicção; 

- critério da livre persuasão racional; 

- arbitragem: o critério mais interessante a ser adotado é o critério adotado pelo 
CPC – sistema da persuasão racional ou do convencimento motivado; 

 

- prova emprestada e processo civil: 

- a doutrina, a jurisprudência e o CPC aceitam que uma prova produzida em um 
processo seja utilizada em outro; 

- forma de introdução: a prova entra no novo processo como prova documental; 

- coincidência das partes: seria ou não necessário este requisito? 

- segundo o STJ é admissível, assegurado o contraditório, prova 
emprestada de processo do qual não participaram as partes do 
processo para o qual a prova será transladada  desnecessidade de 
coincidência das partes51; 

- duplo contraditório: o contraditório deve ser observado no processo de origem 
e no processo de destino; 

- somente é lícita a importação de uma prova para ser utilizada contra quem 
tenha participado do processo em que produzida – a prova não pode ser utilizada 
contra quem não participou de sua produção; 

 

- produção antecipada de provas e processo civil: 

- procedimento antecedente/preparatório que se busca a produção de 
determinada prova antes do momento processual em que ela seria 
ordinariamente produzida; 

- hipóteses: impossibilidade de apuração dos fatos em razão do tempo + facilitar a 
autocomposição + evitar o ajuizamento de ação; 

- prevenção do juízo e produção antecipada de prova: não há prevenção do 
juízo52. A prevenção é excepcional, como no caso (julgado pelo STJ) em que o juiz 
intervém no feito e nomeia perito de sua confiança ou quando ainda está em 
curso a demanda de produção antecipada de prova; 

                                                           
51

 No mesmo sentido: Enunciado 30 do CJF. 
52

 A regra é lógica e evita conflitar com o foro competente para a demanda principal em função da 
diferença das regras atinentes ao foro competente. 
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- defesa dedutível do interessado: segundo o CPC não há defesa do “interessado”- 
que é apenas citado para acompanhar o procedimento. A doutrina entende 
possível a apresentação de matérias que possam ser conhecidas de ofício; 

- possibilidade de assistência provocada: a assistência em regra é uma modalidade 
voluntária de intervenção de terceiros. Na produção antecipada de prova o 
assistente há uma situação em que ele é provocado para comparecer no 
procedimento – é possível provocar a assistência de terceiro em situação análogo 
à denunciação à lide. A técnica busca integrar à demanda de produção antecipada 
os atores que possivelmente participarão da demanda principal e visa garantir a 
efetividade do contraditório e a eficácia da prova produzida; 

- coisa julgada: segundo o STJ a decisão não faz coisa julgada material – na decisão 
o juiz não apresenta qualquer convicção sobre os fatos. Trata-se de uma decisão 
meramente homologatória; 

- interrupção do prazo prescricional para o pedido principal: segundo STJ a 
antecipação antecipada de provas interrompe a prescrição quando se tratar de 
uma medida preparatória de outra ação; 

- honorários: a doutrina entende possível a condenação em honorários nos casos 
em que haja resistência por parte do interessado. Tal raciocínio foi adotado pelo 
STJ; 

- exibição de documentos: há três formas de se postular em juízo que a parte 
contrária exiba um documento ou coisa em juízo: 

- forma incidental: o juiz pode ordenar, durante o processo, que a 
parte exiba documento ou coisa que esteja em seu poder; 

- forma antecedente: a produção antecipada de prova pode ser 
utilizada neste caso, mesmo tratando-se de uma prova documental; 

- forma satisfativa: ação probatória autônoma de exibição de 
documento ou coisa pelo procedimento comum; 

 

MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS 

INTRODUÇÃO: 

- trata-se de um tema muito importante, visto que os examinadores do MPMG 
frequentemente abordam tais temas em provas escritas e orais; 

-> primazia do mérito na admissibilidade dos recursos e vícios de fundamentação: 

- princípio da primazia do julgamento de mérito recursal:  

- artigos do CPC: 4º; 6º; 1.932, parágrafo único; 1.029, §3º;  

- há no CPC/2015 um esforço em superar as barreiras ao 
conhecimento do recurso por vícios formais de menor monta; 

- vícios de fundamentação53: 

- há doutrinadores que dizem que os vícios alcançam as hipóteses 
em que o recorrente não impugna especificamente os fundamentos 
da decisão; 

                                                           
53

 Os tribunais entendem que a norma que abre prazo para correção do vício refere-se unicamente a 
vícios formais. 
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- tanto o STJ quanto o STF entendem que não se aplica as normas 
que privilegiam o julgamento do mérito aos vícios de 
fundamentação; 

 

-> efeito expansivo dos recursos: 

- quando a decisão recursal é mais abrangente que a matéria impugnada  efeito 
expansivo objetivo; 

- efeito expansivo objetivo interno: quando o julgamento do recurso 
atinge capítulos não impugnados da decisão (exemplo: questiona a 
paternidade e o resultado do recurso atende a pretensão recursal e 
também o dever de pagar alimentos antes fixados); 

- efeito expansivo objetivo externo: quando o recurso atinge outros 
atos processuais diferentes da decisão impugnada (exemplo: 
provimento de apelação em caso de pendência de execução 
provisória); 

- quando a decisão recursal atingir sujeitos que não participaram do recurso  
efeito expansivo subjetivo; 

- é comum na situação de litisconsórcio em que o recurso interposto 
por uma das partes beneficia os demais litisconsortes; 

- STJ: “provimento da apelação interposta por apenas um dos 
litisconsortes – extensão dos efeitos da apelação ao litisconsorte que 
não apelou em decorrência da eficácia subjetiva dos recursos”; 

 

-> efeito suspensivo VS obtenção; 

- regra geral do CPC: os recursos não tem efeito suspensivo, salvo disposição legal 
ou decisão judicial em sentido inverso; 

- efeito suspensivo por disposição legal54: 

- a própria lei dispõe sobre a existência de efeito suspensivo 
(exemplo: apelação + RESE e RESP interposto do julgamento do 
mérito do IRDR); 

- efeito suspensivo por decisão judicial55: 

- neste caso depende da probabilidade do provimento e do risco de 
dano; 

- efeito suspensivo nos recursos em espécie – quando, naturalmente, não o tem: 

- apelação: em algumas hipóteses (artigo 1.012, §1º) a apelação não tem efeito 
suspensivo ope legis56 e deve ser buscado o efeito suspensivo ope judicis – ao 
tribunal ou ao relator; 

- agravo de instrumento: a regra do artigo 1.019, inciso I permite que seja 
requerido o efeito suspensivo ao relator; 

- embargos de declaração: a regra do artigo 1.026, §1º diz que a eficácia da 
decisão poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade de provimento do 

                                                           
54

 Efeito suspensivo ope legis. 
55

 Efeito suspensivo ope judicis. 
56

 O pedido de efeito suspensivo a ser aplicado à recurso é uma espécie de antecipação de tutela. 
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recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de 
difícil reparação; 

- recurso especial e recurso extraordinário: deve ser requerido ao tribunal 
superior ou ao relator do tribunal superior se o recurso já foi admitido OU ao 
tribunal local antes de admissão do recurso pelo tribunal; 

 

- técnica de ampliação do quórum de julgamento: 

- TAC -> técnica de ampliação do colegiado; 

- em apelações não unânimes se convoca julgadores em números suficientes para 
permitir a inversão do resultado e assegura às partes a possibilidade de 
sustentação oral; 

- segundo o STJ a referida técnica não configura nova espécie recursal, sendo uma 
técnica de julgamento que deve ser aplicada de ofício; 

- a função da técnica de ampliação do colegiado é aprofundar a discussão a 
respeito da controvérsia posta em juízo; 

- a técnica é uma herança dos antigos embargos infringentes – antigamente este 
recurso era aplicado somente se a apelação reformasse a sentença – atualmente 
não existe mais esta regra; 

- técnica de ampliação do colegiado e juízo de admissibilidade recursal: segundo 
o STJ também cabe o uso da técnica quando não há unanimidade no exercício do 
juízo de admissibilidade recursal; 

- amplitude da técnica: segundo o STJ o colegiado formado com os novos 
julgadores poderá analisar de forma ampla o conteúdo das razões recursais, não 
se limitando à matéria objeto de divergência;57 

- natureza da divergência: a única forma de divergência que atrai a aplicação da 
técnica é a existente entre o resultado do julgamento -> a técnica não é aplicada 
em caso de divergência na fundamentação; 

- TAC VS rescisória: somente se aplica em resultados não unânimes que 
rescindem o julgado – se assemelha aos antigos embargos infringentes58; 

- TAC VS agravo de instrumento: são necessários três requisitos: 

- acórdão não unânime; 

- reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito59; 

- questões sobre a apelação: 

- há algumas sentenças não impugnáveis por apelação, como por exemplo: 

- sentença do juizado em regra está sujeita a recurso inominado; 

                                                           
57

 Tal conclusão mostra-se incompatível com a finalidade que o STJ dá para o uso da técnica – 
aprofundamento da discussão a respeito da controvérsia. 
58

 Neste caso, segundo o STJ, a T.A.C. não se aplica em caso de não admissibilidade da rescisória. Para 
haver ampliação do colegiado na ação rescisória é necessário que o acórdão não seja unânime na parte 
meritória. Lembre-se: em caso de apelação o STJ entende que o juízo de admissibilidade não unânime 
também induz a aplicação da técnica. 
59

 Neste ponto a técnica de ampliação do colegiado também se parece com o antigo mecanismo dos 
embargos infringentes. Lembrar que a ampliação no agravo de instrumento aplica-se unicamente às 
decisões de mérito. 
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- sentença na lei de execução fiscal de pequeno valor está sujeita a 
embargos infringentes; 

- a Constituição Federal prevê no artigo 105 a competência do STJ 
para julgar, em sede de recurso ordinário alguns conflitos, como o 
estabelecido entre estado estrangeiro ou organismo internacional de 
um lado e do outro Município ou pessoa residente no país; 

- apelação VS decisão interlocutória: é cabível a interposição de apelação para 
atacar apenas uma decisão interlocutória (exemplo: parte que teve uma multa 
aplicada via decisão interlocutória em seu desfavor e acaba vencendo no mérito – 
é possível uma apelação direcionada unicamente à decisão interlocutória que 
arbitrou a multa); 

 

-> decisão impreclusa: 

- decisão interlocutória que não preclui e, em função disso, não está sujeita ao 
agravo de instrumento; 

- quando a parte impugna a decisão interlocutória em sede de contra-razões 
surge uma situação anômala: em caso em que houve uma interlocutória em 
desfavor do réu e este venceu a demanda ao final, é possível que o autor recorra 
por meio da apelação. Neste caso o réu não tem interesse em requerer a 
apreciação da questão que foi suscitada e decidida em seu desfavor. Neste caso o 
réu ataca a questão em razões recursais – mas o interesse recursal do réu é 
condicionado e subordinado ao sucesso do recurso do autor; 

- neste caso o réu quer que o recurso do autor não seja provido e, 
subsidiariamente, em caso de provimento, deseja que seja analisada a 
irresignação em relação à interlocutória que foi desfavorável a ele  interesse 
recursal condicionado60; 

 

-> efeito devolutivo: dimensão horizontal e vertical: 

- dimensão horizontal = extensão; 

- dimensão vertical = profundidade; 

- artigo 1.013, caput, CPC  a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da 
matéria impugnada61; 

- IMPORTANTE: nada retira do tribunal a possibilidade de análise de 
matérias de ordem pública  efeito translativo do recurso62; 

- determinada a extensão (primeira atividade) por parte do tribunal, cabe a este 
aprofundar a cognição sobre tais temas (segunda atividade -> dimensão vertical -> 
profundidade); 

- ao ser devolvida uma matéria cabe ao tribunal analisar todas as questões 
suscitadas e decididas, mesmo que elas não tenham sido decididas por inteiro; 

- IMPORTANTE: todos os fundamentos, mesmo os não decididos, 
podem ser analisados pelo tribunal; 

                                                           
60

 Condicionado ao sucesso do recurso da parte contrária. 
61

 Tantum devolutum quantum apelatum. 
62

 Devolve ao tribunal o conhecimento de matérias de ordem pública. 
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- teoria da causa madura: caso o tribunal reforme sentença sem 
julgamento de mérito e entenda que a demanda é passível de 
julgamento, deve ele julgar sem devolver o processo à instância 
inferior; 

- vício de fundamentação: caso o tribunal se depare com o vício 
citado deve ele resolver o problema e julgar o mérito, não apenas 
anular a sentença e devolver os autos à primeira instância; 

- PREOCUPAÇÃO DO CPC: há uma preocupação do sistema normativo 
em privilegiar a solução do mérito da causa e evitar sentenças 
terminativas; 

Observação: todos os comentários são aplicados ao Agravo de 
Instrumento; 

 

- agravo de instrumento e questões polêmicas63: 

- interlocutória sobre tutela provisória: o conceito inclui as decisões que 
examinem a presença ou ausência de pressupostos, além das decisões que 
analisam o prazo e modo de cumprimento  segundo o STJ a interpretação é 
amplíssima64; 

IMPORTANTE: TUTELA PROVISÓRIA NA SENTENÇA <-> APELAÇÃO 

- tutela provisória analisada pelo tribunal:  

- Súmula 735 do STF: não cabe recurso extraordinário contra acórdão 
que defere liminar; 

- o STF entende que uma decisão de TRF ou TJ versando sobre 
medida liminar65 é precária e não se configura como “decisão de 
última instância”; 

- entendimento do STJ: a Corte Superior entende que, via de regra, 
não é cabível recurso especial para reapreciar decisão liminar ou de 
antecipação de tutela; 

EXCEÇÃO: caberá recurso especial da violação direta de 
dispositivo legal que disciplina o deferimento da 
medida66; 

- decisão interlocutória de julgamento antecipado parcial do mérito: 

- a decisão em si está sujeita a agravo de instrumento; 

- a decisão de indeferimento do pedido não desafia agravo; 

- prescrição: tanto a decisão que decreta quanto a que refuta a alegação de 
prescrição é decisão interlocutória de mérito e desafia agravo de instrumento; 

- decisão que fixa a data de separação de fato: desafia agravo de 
instrumento quando determina efeitos para a partilha de bens -> é 
interlocutória de mérito; 

                                                           
63

 O artigo 1.015 do CPC é fundamental. 
64

 Praticamente qualquer decisão interlocutória que se refira à antecipação de tutela está sujeita ao 
recurso de agravo de instrumento. 
65

 Tais decisões podem ser alteradas no curso do processo. 
66

 Desrespeito à norma federal, caso flagrante e direto, autoriza o cabimento do recurso. A análise do 
mérito da medida não está sujeita a recurso nesta via. 
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- impossibilidade jurídica do pedido: cabe agravo da decisão que acolhe ou afasta 
argüição de impossibilidade jurídica do pedido – a possibilidade jurídica não é 
uma questão de condições da ação, mas uma condição de mérito; 

LEMBRE-SE: decisões interlocutórias de mérito desafiam agravo de 
instrumento; 

- competência: cabe agrave de instrumento contra decisão relacionada à 
definição de competência – a despeito de não previsto com o rol do CPC – 
analogia ao inciso III que prevê o recurso referente à decisão que rejeita a 
alegação de convenção de arbitragem – orientação do STJ67; 

- gratuidade da justiça: segundo a lei cabe agravo de instrumento das decisões 
que REJEITAM e REVOGAM a aplicação das regras de gratuidade da justiça; 

- segundo o STJ cabe agravo de instrumento em relação ao 
provimento judicial que, após o CPC/15, acolhe ou rejeita incidente 
de impugnação à gratuidade de justiça instaurado em autos 
apartados na vigência do regramento anterior; 

- decisão que exclui litisconsorte: está sujeita a agravo de instrumento; 

- indeferimento da exclusão de litisconsorte = segundo o STJ não 
desafia agravo de instrumento; 

- indeferimento do pedido de exclusão de litisconsorte: em caso de litisconsórcio 
multitudinário/plúrimo é possível a limitação segundo a lógica do CPC/2015 – tal 
limitação pode se dar de ofício ou a requerimento da parte  apenas o 
indeferimento gera agravo de instrumento; 

- decisão sobre intervenção de terceiros: tanto a decisão que admite quanto a 
que inadmite desafia agravo de instrumento; 

- STJ: decisão que admite terceiro e desloca competência -> decisão 
com duplo conteúdo -> segundo o STJ, apesar de duplicidade em 
relação ao objeto, deve ser encarada com decisão única -> sujeita a 
agravo de instrumento; 

- embargos à execução68: decisão que modifica, concede ou revoga efeito 
suspensivo: segundo o CPC, cabe agravo contra tais decisões. O CPC não se refere 
às decisões de INDEFERIMENTO; 

- segundo o STJ cabe agravo de instrumento contra decisão que 
indefere efeito suspensivo a embargos a execução -> orientação 
ampliativa quanto aos embargos à execução; 

- liquidação de sentença + cumprimento de sentença + execução de título 
extrajudicial + inventário: cabe agravo de instrumento contra todas as decisões 
interlocutórias proferidas nestes procedimentos -> o STJ confirma tal orientação; 

- inventário: segundo o STJ o mesmo entendimento quanto ao 
cabimento de agravo aplica-se: 

- processo falimentar + recuperacional69; 

                                                           
67

 Anda segundo o STJ, nestes casos de análise de competência, ainda é cabível mandado de segurança 
em caso de dúvida razoável sobre o cabimento de agravo de instrumento. 
68

 Tem natureza de ação de conhecimento e deve seguir a lógica da recorribilidade do artigo 1.015 do 
CPC, não se aplicando a norma do parágrafo único que permite o agravo em todas as decisões -> não é 
processo executivo. 
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OBSERVAÇÕES DO STJ:  

- não deve ser conhecido recurso especial tirado de agravo de 
instrumento quando sobrevém sentença de extinção do processo 
sem resolução de mérito quando não foi objeto de apelação70; 

ROL TAXATIVO VS EXEMPLIFICADO: 

- doutrina e jurisprudência caminham para o entendimento de que o 
rol do artigo 1.015 não é taxativo – na visão clássica; 

- taxatividade mitigada: é possível o agravo em situação atípica caso 
demonstrada a urgência da situação; 

PEÇAS NECESSÁRIAS: 

- na falta de peças ou de vício que comprometa a regularidade do 
recurso deve ser privilegiado a primazia do julgamento do mérito – 
aplicando-se a regra geral da correção do vício; 

- autos eletrônicos: dispensada as peças previstas na lei; 

- observação: o processo deve ser eletrônico nas duas 
instâncias (por obviedade); 

- CPC: traz a regra de que o agravante poderá requerer a juntada ao 
processo de cópia da petição de agravo, comprovante da 
interposição e lista de documentos juntados ao recurso; 

- objetivos: permitir o juízo de retratação + permitir o 
contraditório71; 

- segundo o CPC tal exigência é só para o processo físico 
-> devendo cumprir a determinação em três dias; 

- orientação do STJ: em processos 
eletrônicos a juntada de documentos está 
dispensada, mas a comunicação ao juiz da 
causa é indispensável  só assim será 
permitido o juízo de retratação; 

 

-> fundamentação per relationem (referencial/aliunde) VS decisões monocráticas: 

- contra a decisão do relator há a possibilidade de agravo interno; 

- STF: é legítima a atribuição ao relator de arquivar ou negar o pedido ou recurso, 
desde que tal decisão possa ser submetida ao controle do colegiado; 

- algumas decisões monocráticas não desafiam agravo: 

- decisão que admite amicus curiae – irrecorrível; 

- decisão monocrática do relator que releva pena de deserção – 
irrecorrível; 

- clássica decisão monocrática = não conhecimento de recurso inadmissível, 
prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão + negar ou 
dar provimento ao recurso baseando-se nos precedentes obrigatórios; 

                                                                                                                                                                          
69

 A dinâmica das ações são bem parecidas. 
70

 A orientação é de uma obviedade cristalina. 
71

 O exercício do contraditório – pensando em processo físico – fica mais fácil para a parte, sendo 
desnecessário ir até o Tribunal. 
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- interposição do agravo interno <-> princípio da dialeticidade = deve ser sempre 
cumprido na interposição do recurso  impugnação específica dos fundamentos 
da decisão agravada; 

- decisão com fundamentação referencial: faz alusão a um julgado anterior, 
parecer ministerial ou outro argumento para fundamentar a decisão; 

- tal técnica é vedada pelo CPC72 no que tange ao agravo interno73; 

-> agravo interno e multa: 

- CPC -> quando o agravo for interposto e considerado manifestamente 
inadmissível ou improcedente em votação unânime -> multa de 1-5% do valor da 
causa; 

JURISPRUDÊNCIA: a orientação adotada pelos tribunais – louvável – é no sentido 
de que a multa depende de inadmissibilidade ou improcedência manifesta  e 
ainda depende de fundamentação e previsão expressa na decisão; 

- multa como impedimento ao direito de recorrer -> o pagamento/depósito da 
multa é condição para que a parte recorra  exceção: Fazenda Pública e 
beneficiário da justiça gratuita  segundo a doutrina o Ministério Público deve 
integrar tal rol74; 

- pertinência entre multa e impedimento ao recurso  a ausência de depósito 
da multa impede apenas o recurso referente à matéria que a desencadeou; 

- agravo para exaurimento de instância = o agravo interposto contra decisão 
monocrática do tribunal de origem com o objetivo de exaurir a instância ordinária 
não pode ser considerado inadmissível ou infundado  afasta a aplicação da 
multa; 

 

-> embargos de declaração VS questões polêmicas: 

- segundo o CPC cabem embargos de declaração em relação a qualquer decisão; 

JURISPRUDÊNCIA: em uma situação em específico não cabe embargos de 
declaração  em caso de admissão (não admite) do recurso especial pelo 
tribunal de origem, a decisão desafia agravo ao tribunal superior, sendo 
incabíveis embargos de declaração  orientação do STJ75; 

- EXCEÇÃO: decisão de inadmissão sucinta, deficitária: neste caso é 
possível a interposição de embargos de declaração; 

Posição do CJF: a melhor técnica é a de admissão de embargos de 
declaração neste caso; 

- dever de coerência76 da jurisprudência: 

- tal dever impõe que a jurisprudência seja coesa, não podendo as 
cortes ignorar as próprias orientações (dever de auto-referência). 

                                                           
72

 Artigo 1.021 do CPC. 
73

 A despeito desta norma a jurisprudência defensiva dos tribunais superiores aceita o uso da técnica. 
Apesar disso há julgado do STJ em que a Corte Superior afirma que “é vedado ao relator limitar-se a 
reproduzir a decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno, ainda que com o fito de evitar 
tautologia” (STJ, REsp. 1.622.386/2016). 
74

 Dispensa de depósito prévio -> pagamento ao final. 
75

 Decisão de admissibilidade (a que não admite) de RE e REsp. = não cabe embargos de declaração. 
76

 Coerência = auto-referência + não contradição. 



FESMPMG – SUPERINTENSIVO – PROMOTOR DE JUSTIÇA - 2ª FASE – DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL – GUSTAVO FARIA 

33 

 

Elaborado por Danilo Meneses – www.danilomeneses.com.br – Instagram: @danilopmeneses Página 33 
 

Também se refere ao dever de não contradizerem – usar orientações 
distintas em casos análogos; 

- a decisão que deixar de se manifestar sobre teses oriundas de IRDR 
e IAC é omissa – cabível embargos de declaração neste caso; 

- dever de fundamentação das decisões judiciais: 

- decisão que descumprir o dever de fundamentação real também é 
omissa e desafia embargos de declaração; 

 

-> embargos de declaração VS ratificação do recurso interposto: 

- efeito modificativo: é possível que os embargos, se acolhidos, gerem alterações 
materiais no julgado; 

- em tais casos o embargado deve ser intimado para se manifestar 
em cinco dias  bastando a modificação potencial; 

- decisão recorrida (recurso principal) por uma parte  posterior embargo de 
declaração pela parte adversa  decisão dos embargos modificando a decisão 
recorrida  direito da parte adversa complementar ou alterar o recurso 
anteriormente exposto  princípio da complementaridade (previsto no CPC); 

Súmula 579 do STJ: Não é necessário ratificar o recurso especial 
interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, 
quando inalterado o resultado anterior. 

 Em caso de modificação da decisão via embargos77: é necessário 
a COMPLEMENTAÇÃO ou RATIFICAÇÃO! 

 

-> prequestionamento (implícito VS explícito VS real VS ficto): 

- previsão legal como requisito de admissibilidade do RE e do REsp.:  

- artigo 102 da CRFB/88 = “causas decididas em única ou última 
instância”  impedimento à supressão de instância; 

- conceito: prequestionamento = ação do tribunal decidindo a questão (a parte 
apenas alega a questão = quem questiona é o órgão julgador ao analisar a 
matéria)  REPITO  é necessário emissão de juízo por parte do órgão julgador; 

- prequestionamento explícito78: exige manifestação direta do órgão julgador ao 
que foi posto em juízo e em relação aos artigos que servem como fundamento 
legal; 

- prequestionamento implícito79: o acórdão enfrenta a questão controvertida, 
mas não faz referência expressa ao artigo violado; 

- prequestionamento real: o tribunal de fato enfrenta a questão (seja explícita ou 
implicitamente); 

- prequestionamento ficto: o tribunal não enfrenta a questão posta em juízo mas 
a regra do CPC é a de que deve ser considerado presente no caso em que a parte 

                                                           
77

 Somente neste caso é necessária a COMPLEMENTAÇÃO ou RATIFICAÇÃO! 
78

 O STF exige prequestionamento explícito = menção expressa do acórdão ao preceito constitucional 
violado. 
79

 O STJ aceita o prequestionamento implícito = ainda que não haja menção expressa no julgado aos 
dispositivos violados. 
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interpõe embargos de declaração e eles são rejeitados  a parte apresenta 
embargos de declaração com o fim de suprir a omissão e mesmo assim o órgão 
julgado insiste na omissão  se considera preenchido o requisito do 
prequestionamento80; 

- o STJ estabeleceu uma condição para exercício de tal direito 
garantido pelo CPC: menção expressa ao dispositivo do artigo 1.022 
do CPC (que trata dos embargos de declaração) apontando a sua 
violação no caso concreto  ao não suprir a omissão o tribunal local 
violou tal artigo; 

- prequestionamento VS voto vencido = o voto vencido é parte integrante do 
acórdão e serve como requisito para o prequestionamento; 

- ausência do voto vencido: vício que causa nulidade do acórdão = não a do 
julgamento  caberá ao tribunal providenciar a juntada do voto vencido e 
determinar a republicação do acórdão, reabrindo o prazo recursal para as partes; 

 

-> embargos de declaração VS interrupção do prazo recursal: 

- regra: interrupção do prazo; 

- exceções à regra: 

- intempestividade; 

- manifestamente incabível81; 

- pedido de efeito modificativo = ausência de indicação de vício 
sujeito à embargabilidade8283; 

 

RECURSOS EXCEPCIONAIS: 

-> função nomofilácica/nomofilática: 

- significa que tais recursos tutelam o direito objetivo, a rigidez do ordenamento 
jurídico; 

- função nomofilática = função de resguardar o ordenamento jurídico; 

- há uma tendência dos tribunais superiores cada vez mais intensa em ter como 
motivo da sua existência a busca pela uniformidade do ordenamento jurídico  a 
atuação dos tribunais como instância de revisão fática tem sido cada vez mais 
evitada; 

 

-> reexame de prova VS revaloração da prova: 

- a súmula 7 do STJ e súmula 279 do STF veda que os recursos excepcionais 
adentrem na matéria fática = matéria típica das instâncias ordinárias; 

- reexame de prova: implica reapreciação dos elementos probatórios; 

                                                           
80

 Tal regra permite uma supressão de instância, permitindo que o STJ analise a questão mesmo que o 
tribunal local não o tenha feito. 
81

 Exemplo: embargos da decisão de inadmissibilidade de recurso especial. 
82

 Omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 
83

 Segundo o STJ neste caso há mero pedido de reconsideração – incapaz de interromper o prazo. 
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- revaloração da prova: atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso 
reconhecido nas instâncias ordinárias. Significa extrair a qualificação jurídicas dos 
fatos descritos na decisão recorrida; 

- em termos práticos: é possível questionar os efeitos jurídicos do 
que aconteceu, mas não se pode questionar se algo aconteceu ou 
deixou de acontecer; 

 

-> fungibilidade recursal no CPC/15: 

- regra: o princípio da fungibilidade está presente no CPC/15 e alcança todos os 
recursos, devendo ser aplicado de ofício; 

- requisitos para aplicação da fungibilidade recursal: 

- dúvida objetiva; 

- ausência de erro grosseiro; 

- respeito ao prazo; 

Artigo 1.024, §3º do CPC  os embargos de declaração serão reconhecidos como 
agravo interno se entender ser este o recurso cabível; 

Artigo 1.032 do CPC  se o relator, no STJ, entender que o recurso especial versa 
sobre questão constitucional, deverá conceder o prazo de quinze dias para que o 
recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a 
questão constitucional  cumprida a diligência o relator remeterá o recurso ao 
STF; 

- a doutrina entende que nesse caso deve ser aberto prazo ao 
recorrido para aditar suas contrarrazões; 

- posição do STJ: encampou a posição doutrinária acima explanada 
em respeito ao princípio do contraditório; 

 

-> distinguishing VS decisão de inadmissibilidade: 

- competência para o juízo de admissibilidade: cabe ao presidente do tribunal 
recorrido  que pode negar seguimento ao recurso em função da existência de 
tese firmada via precedente; 

- NÃO cabe AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nem AGRAVO EM 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO; 

- tal decisão desafia AGRAVO INTERNO para o Plenário ou Órgão 
Especial do próprio tribunal; 

- tal decisão do tribunal (decisão em sede de agravo 
interno) não está sujeita a recurso; 

- a única possibilidade é AÇÃO RESCISÓRIA com base na 
ofensa à ordem jurídica; 

- não há mecanismo de exigir o pronunciamento do 
tribunal superior em sede recursal; 

 

-> desistência do REsp. VS efeitos: 
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- recurso especial paradigma  afetação para julgamento  desistência  
análise do mérito do recurso; 

- a desistência do recurso especial não impede a análise de questão cuja 
repercussão geral já tenha sido conhecida ou em casa de RE e REsp. Repetitivos84; 

POSIÇÃO DO STJ: o interesse coletivo pode justificar o julgamento do mérito de 
um REsp. mesmo após o seu pedido de desistência  função nomofilática dos 
tribunais de superposição85; 

 

RECLAMAÇÃO: 

- natureza jurídica: o entendimento jurisprudencial e doutrinário dominante aponta a 
reclamação como ação autônoma de impugnação; 

- legitimidade: parte + Ministério Público; 

- hipóteses de cabimento: 

- preservar a competência do tribunal: 

- usurpação de competência  exemplo: juiz de primeiro grau que 
inadmite recurso ordinário; 

- garantir a autoridade da decisão de um tribunal; 

- exemplo: juiz não cumpre a decisão do tribunal em uma causa em 
específico; 

- garantir a observância de precedente vinculante  é cabível a reclamação para 
garantir a observância de precedentes que possuem o poder de vinculação, 
nestes termos (segundo o CPC): 

- súmula vinculante; 

- decisão em controle concentrado de constitucionalidade; 

- acórdão proferido em IRDR; 

- acórdão proferido em IAC; 

PERGUNTA: inobservância da tese fixada em recurso especial e 
extraordinário repetitivo: cabe a reclamação? RESPOSTA: cabível 
também a reclamação  necessita de esgotar as instâncias 
ordinárias86; 

- contraditório na reclamação: 

- novidade do CPC/15: traz também a necessidade de citar o beneficiário da 
decisão impugnada  direito de contestar; 

- STF  tal norma permitiu a instituiu o contraditório prévio na 
reclamação  a norma gerou a possibilidade de arbitramento de 
honorários sucumbenciais em sede de reclamação; 

-  

                                                           
84

 Caso típico de “alma sem corpo”. 
85

 Particularmente, prefiro a posição intermediária em que a decisão se torna ineficaz ao recorrente que 
desistiu do recurso, ficando a atividade da corte circunscrita à formação da tese jurídica. 
86

 Segundo o STF tal expressão significa que deve ser esgotado o caminho procedimental do processo, 
inclusive com eventual recurso a tribunal superior. Só depois seria cabível a reclamação perante o STF. O 
STJ parece adotar a concepção clássica de esgotamento de instâncias ordinárias. 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA & EXECUÇÃO 

-> regra da (a)tipicidade dos meios executivos VS cláusula geral: 

- por muitos anos a execução foi regida pelo princípio da tipicidade dos meios 
executivos  o juiz ficava restrito à aplicação das medidas típicas de execução 
(formas unicamente previstas em lei – sejam de forma direta, sejam de forma 
indireta); 

- medidas de execução direta  ocorre por sub-rogação, ou seja, a lei busca 
atingir o objetivo que o autor atingiria caso o réu optasse por cumprir = a 
satisfação do direito do autor decorre diretamente da atividade estatal; 

- medidas de execução indireta  o ordenamento prevê institutos de natureza 
aflitiva, ou seja, buscam pressionar psicologicamente o réu ao cumprimento da 
obrigação = a satisfação do direito do autor decorre indiretamente da atividade 
jurisdicional e imediatamente da atividade do réu – forçado a agir pelo 
ordenamento; 

- medidas típicas executivas: tanto o CPC/73 quanto o CPC/15 trazem a previsão 
das medidas de execução típicas; 

- a novidade do CPC/15 foi a ampliação do rol de medidas de 
execução indireta87; 

- o CPC/15 ainda cria uma cláusula geral de atipicidade de medidas executivas 
que permite que o juiz adote medidas hábeis a alcançar a satisfação do direito do 
autor – mesmo na ausência de previsão legal; 

- sanção premial88: há também medidas de execução indireta que buscam 
beneficiar o devedor que cumpre a obrigação. Exemplo: redução pela metade dos 
honorários advocatícios em caso de cumprimento da obrigação no prazo; 

- medidas atípicas: ao juiz é dado um poder de aplicação das medidas executivas 
 cláusula geral de atipicidade das medidas executivas; 

- previsão legal:  

- artigo 297 do CPC/15; 

- artigo 536 do CPC/15; 

- artigo 139, inciso IV do CPC/15;89 

- STJ: a cláusula geral de atipicidade de medidas executivas garante o 
respeito ao princípio do resultado na execução; 

 o juiz, ao aplicar o ordenamento, deve atender aos fins sociais, as exigências do 
bem comum e promover a dignidade da pessoa humana: em razão de tais fins há 
limites ao exercício da satisfação do direito em sede processual (“fase executiva”); 

- há grande divergência doutrinária em relação à aplicação de algumas medidas 
de execução indireta: 

- Daniel Assumpção entende que o devedor continua, mesmo tendo 
sua carteira de motorista apreendida, passível de ir aos lugares de 

                                                           
87

 Previsão do protesto da sentença judicial em caso de ausência de pagamento voluntário + multa de 
10% em razão do não pagamento da obrigação no prazo estabelecido +possibilidade de prisão civil do 
devedor de alimentos + aplicação de astreintes + inclusão do nome do executado em cadastro de 
inadimplentes. 
88

 A nomenclatura é polêmica e epistemologicamente inapropriada. 
89

 É o artigo mais importante: trata das prerrogativas do juiz. 
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outra forma (exemplo: retenção da CNH do devedor como forma de 
forçá-lo ao pagamento); 

- Friedie Didier sustenta que muitas medidas não são adequadas ao 
fim almejado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a 
restrição de crédito não geram o pagamento da quantia devida. Tais 
medidas são meras punições do devedor; 

- entendimento do STJ: chegou à corte superior uma situação em que a 
determinação teria sido de apreensão da carteira de motorista do devedor. O STJ 
julgou dois pontos: 

- retenção de passaporte -> cabe habeas corpus; 

- retenção de carteira de motorista -> não cabe habeas corpus; 

- possibilidade desta espécie de medida -> concluiu o STJ que a 
permissão para o uso de tais medidas é casuística. Seria possível a 
aplicação desde que respeitado o princípio do contraditório em 
decisão corretamente fundamentado e a medida seja considerada 
adequada e proporcional (requisitos: contraditório + fundamentação 
+ adequação + proporcionalidade)90  parece adequado entender 
que tais medidas devam ter natureza subsidiária; 

- execução fiscal: segundo o STJ na execução fiscal são vedadas as 
medidas aflitivas pessoais; 

 

-> astreintes (medidas de execução indireta típica): 

- astreintes: medida de execução indireta prevista nas obrigações de FAZER, NÃO 
FAZER e ENTREGAR91; 

- STJ admite astreintes para:  

- obrigar genitor de guarda da criança a cumprir acordo homologado 
judicialmente sobre regimes de visitas; 

- ente público cumprir o dever de fornecimento de medicamento; 

- compelir o provedor de acesso a internet ao fornecimento de dados 
para identificação do usuário; 

- astreintes VS exibição de documentos: segundo o STJ (súmula 372) não cabe 
astreintes em ação de exibição de documento92; 

- o CPC/2015 traz a previsão de que “sendo necessário o juiz pode 
adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-
rogatórias para que o documento seja exibido”; 

- em razão desta previsão se questionou se a súmula do STJ deveria 
ser revista: o tema está afetado no STJ e ainda pendente de 
julgamento; 

                                                           
90

 No caso sob exame o STJ entendeu ilegal a retenção do passaporte. O argumento foi pela invalidação 
da restrição em função da ausência de contraditório e de correta fundamentação da decisão. A corte 
ainda sustentou a ausência de proporcionalidade na medida no caso concreto. 
91

 Segundo o STJ as astreintes são INCABÍVEIS nas obrigações de pagar. 
92

 O CPC/73 tinha previsão de que o juiz admitiria como verdadeiros os fatos que a parte pretendia 
provar no caso de recusa de exibição. 
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- limite da multa: há divergência sobre o tema, mas entendimento majoritário 
tende a aceitar que o valor da multa cominatória pode ser exigido em montante 
superior ao do valor principal  somente assim é possível desestimular o devedor 
de continuar em mora; 

- STJ: é admitida a redução do valor das astreintes93 quando o seu 
valor constituir em montante muito superior ao discutido na causa 
como forma de evitar o enriquecimento sem causa; 

- Súmula 410 do STJ: a prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária 
para a cobrança da multa pelo descumprimento das obrigações de fazer e não 
fazer; 

- em 2.018 o STJ entendeu novamente que a prévia intimação 
pessoal da pessoa é condição para a cobrança de multa; 

- ocorre que atualmente há divergência no STJ sobre o citado ponto: 
em caso de processo sincrético a intimação pessoal passaria a ser 
desnecessária (há julgados de 2.018 neste sentido); 

- o novo CPC fala que como regra, no cumprimento de sentença, o 
devedor é intimado na pessoa do seu advogado, sendo desnecessária 
a intimação pessoal; 

- a Corte Especial do STJ, em 2019, adotou o entendimento de que é 
necessária a intimação pessoal do devedor como condição para a 
aplicação da multa; 

- início do prazo: nos casos em que a obrigação deva ser cumprida 
diretamente pelo devedor o dia do começo do prazo é o dia da 
comunicação (ciência) = a regra tem lógica e deve ser aplaudida 
(principalmente na ótica do credor)94; 

 

-> negócios jurídicos processuais na execução: 

- possibilidade de negociação processual na fase executiva -> a prática é possível 
nesta fase processual; 

- negócios processuais típicos: 

- artigo 515 do CPC: considera a decisão homologatória 
de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza; 

- artigo 775 do CPC: exeqüente desistindo da execução 
ou medida executiva (negócio unilateral); 

- artigo 781 do CPC: foro de eleição da execução; 

- artigo 922 do CPC: suspensão da execução; 

- negócios processuais atípicos: 

- pacto de impenhorabilidade; 

- acordo para retirar efeito suspensivo de recurso; 

- acordo para não promover execução provisória; 

- escolha consensual do depositário; 

                                                           
93

 Não há coisa julgada do valor das astreintes. 
94

 Lembrando que pelo entendimento do CPC os prazos em regra são contados a partir da juntada. 
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- retirar ou atribuir força executiva de título??? Alguns 
doutrinadores defendem que tal operação pode ser feita 
por meio de negócio jurídico processual (possibilidade); 

 

-> impugnação ao cumprimento de sentença: 

- obrigações de pagar: 

- prazo para pagar = dias úteis  o prazo para o cumprimento da 
obrigação de pagar (15 dias) é contado em dias úteis  nesse 
sentido: STJ; 

Observação: em caso de litisconsortes com 
procuradores diferentes o prazo poder ser contado em 
dobro (processos físicos); 

- os honorários advocatícios no cumprimento de 
sentença só nascem a partir do momento em que o réu 
não paga nos 15 dias (em 10% - apenas sobre o valor 
principal, não incidindo sobre a multa de 10%95); 

- defesa típica do devedor: impugnação ao cumprimento de 
sentença; 

- não há efeito suspensivo por força de lei; 

- pode ser conseguido efeito suspensivo por força de 
determinação judicial (razoabilidade dos fundamentos + 
perigo de dano + garantia); 

- a garantia do juízo se dá por depósito, 
caução ou penhora de bens – o STJ tornou 
tal rol mais elástico admitindo a garantia via 
“seguro garantia judicial”; 

- penhora incorreta: o STJ vem flexibilizando o conceito 
de impenhorabilidade de alguns bens – quanto a 
impenhorabilidade dos vencimentos recebidos pelo 
devedor a corte admite a penhora em valores que não 
comprometam a manutenção da dignidade do 
devedor96; 

- a impenhorabilidade do seguro de vida 
adota o mesmo parâmetro do depósito em 
poupança (até 40 salários mínimos); 

- inconstitucionalidade da decisão: neste caso a 
impugnação ao cumprimento da sentença tem eficácia 
rescisória em razão de tratar-se de sentença 
inconstitucional97; 

                                                           
95

 A multa de 10% não integra a base de cálculos dos honorários. 
96

 Pela lei a impenhorabilidade pode ser mitigada para devedor de alimentos e pessoa que recebe mais 
de 50 (cinqüenta) salários mínimos mensais. 
97

 Coisa julgada inconstitucional  alegada na fase de cumprimento de sentença  a decisão 
impugnada deve vir depois da declaração de inconstitucionalidade pelo STF. 
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- julgamento da impugnação: recurso cabível contra a decisão que 
julga a impugnação é a apelação – os demais casos desafiarão agravo 
de instrumento98; 

Súmula 519 do STJ: na hipótese de rejeição da impugnação não são 
cabíveis honorários advocatícios; 

- impugnação acolhida  honorários; 

- impugnação rejeitada  não há honorários; 

- defesa atípica do devedor  exceção de pré-executividade; 

- o CPC/15 trata do tema no que tange ao cumprimento 
de sentença e também no que tange à execução de 
título executivo extrajudicial (o CPC trata 
indiretamente); 

- artigo 518 do CPC: todas as questões relativas à 
validade do procedimento de cumprimento de sentença 
e dos atos executivos subseqüentes poderão ser 
argüidas pelo executado e nestes serão conhecidas pelo 
juiz -> referência às matérias de ordem pública 
(reconhecíveis de ofício); 

Súmula 393 do STJ: prevê o uso da exceção de pré-
executividade no âmbito das execuções fiscais – a 
súmula admite o uso do instituto em casa de matérias 
conhecíveis de ofício desde que não demandem dilação 
probatória;99 

- efeito suspensivo: não há efeito suspensivo pela lei, 
podendo ser conseguido caso cumpra os requisitos e 
garanta o juízo; 

- âmbito de cognoscibilidade: bem restrito, visto não 
aceitar dilação probatória e tem a alegação 
condicionada (em regra) a questões conhecíveis de 
ofício; 

- recurso: se a decisão extingue a execução, cabe 
apelação e se não extingue, cabe agravo de instrumento; 

- honorários: segue a regra da impugnação ao 
cumprimento de sentença acima explicada; 

- única vantagem em relação à impugnação é a 
inexistência de prazo específico; 

 

-> prescrição intercorrente: 

- segundo o artigo 921 do CPC/15 a execução é suspensa se não houver bens 
penhoráveis; 

- desistência da execução durante a suspensão (por ausência de bens 
penhoráveis): neste caso não há condenação em honorários advocatícios. 

                                                           
98

 Segundo o STJ “não se aplica o princípio da fungibilidade neste caso”. 
99

 Segundo o STJ a exceção é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição (ex.: falta de condições da 
ação; falta de pressupostos processuais; decadência; prescrição). 
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Segundo o STJ a desistência da execução por falta de bens não enseja a 
condenação do exeqüente em honorários advocatícios; 

- decorrido o prazo de um ano após a suspensão o juiz determinará o 
arquivamento dos autos e a partir daí começa a ser contado o prazo da prescrição 
intercorrente. 

EXECUÇÃO  FRUSTRAÇÃO DA PENHORA (ausência de bens)  SUSPENSÃO  
1 ANO  INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL (prescrição intercorrente100)  

DECORRIDO O PRAZO  PRESCRIÇÃO101; 

- decisão de extinção do processo por prescrição intercorrente  por lógica e 
justiça, não faz sentido condenar o credor exeqüente em honorários (posição do 
STJ); 

- oitiva das partes: obrigatória em razão do respeito ao contraditório; 

 

- execução de alimentos e questões importantes102: 

- rito da prisão  aplica-se a execução de alimentos de qualquer natureza? 

- alimentos legítimos: decorrente de parentesco; 

- alimentos decorrentes de verba honorária ou prática de ato ilícito: obrigações 
que tem natureza alimentar; 

- posição do STJ: o rito do CPC que prevê a prisão civil se aplica apenas aos 
alimentos legítimos; 

DECISÃO INTERESSANTE: a decisão em sede de processo penal que fixa alimentos 
provisórios ou provisionais em favor da companheira e da filha pela prática de 
violência doméstica permite a adoção do rito da prisão civil do CPC (STJ); 

- o devedor deve ser intimado para o pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis a 
serem contados da juntada do mandado de intimação (o prazo é muito curto e tal 
orientação parece mais adequada). No prazo o devedor pode: 

- pagar; 

- provar que pagou; 

- justificar a impossibilidade103; 

Hipóteses de (im)possibilidade: 

- segundo o STJ é admissível a dedução no valor da 
pensão das prestação pagas in natura com o 
consentimento do credor (referentes a aluguel, 
condomínio e IPTU do imóvel onde residia o exeqüente); 

- o STJ admitiu a impossibilidade no caso de 
desempregado recebendo auxílio-doença da previdência 
social104; 

                                                           
100

 Mesmo prazo para propor a ação. 
101

 Podendo ser reconhecida inclusive de ofício. 
102

 A teoria do adimplemento substancial não é aplicada em benefício do devedor de alimentos. 
103

 O STJ tem uma posição bem restritiva quanto aos motivos que justificam o não pagamento de pensão 
alimentícia. 
104

 É admitida prova testemunhal para provar a impossibilidade (desde que dentro do prazo de três 
dias). 
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- prisão civil por alimentos: prazo de um a três meses; 

- prisão civil VS regime domiciliar: há decisões no STJ entendendo que esta 
possibilidade é desvio de finalidade e não deve ser admitida, mas em hipóteses 
excepcionais o próprio STJ tem admitido a conversão da prisão civil em regime 
domiciliar; 

- sala do estado maior: compartimento dentro de um quartel (militar) que não 
tenha grades (não pode ser uma cela) e deve ter uma acomodação condigna; 

- prisão civil do advogado: a garantia de sala de estado maior ao advogado 
restringe-se à prisão penal e não se aplica à prisão civil do devedor de alimentos – 
ademais o devedor de alimentos já tem a prerrogativa de não ser preso junto aos 
que cometeram crimes; 

- existe decisão do STJ aplicando a regra para os advogados – o tema 
é polêmico; 

- a prisão civil por alimentos só pode se dar em relação às três últimas prestações 
vencidas antes do requerimento junto ao Poder Judiciário (pelo rito da prisão) – e 
engloba as vencidas no curso do processo; 

- tal regra NÃO significa que deve esperar três prestações vencerem 
para permitir o rito da prisão civil; 

- prisão civil e habeas corpus105: é possível a impetração de habeas corpus com a 
cognição limita à legalidade da prisão – não se discute questões que dependam de 
dilação probatória; 

- possibilidade da prática de crime de abandono material: em caso de conduta 
procrastinatória do executado os autos devem ser encaminhados ao Ministério 
Público para que forme a opinião delitiva sobre a possível prática de crime de 
abandono material; 

 

-> execução de título executivo extrajudicial: 

- embargos do devedor: 

- após a juntada do mandado de citação -> 15 dias para: 

- requerer a aplicação do artigo 916 do CPC – reconhece o crédito, 
deposita 30% do valor, custas, honorários e solicitar o parcelamento 
do crédito em até 6 (seis) vezes  moratória legal  apenas na 
execução de título executivo extrajudicial106  renúncia aos 
embargos em função do parcelamento; 

- ajuizar os embargos  ação de conhecimento proposta pelo 
devedor que independe de garantias e é distribuída por dependência; 

- pluralidade de embargantes: prazo é individualmente contado; 

- exceção = cônjuges ou companheiros; 

- para oferecimento de embargos não se aplica o prazo em dobro em 
caso de litisconsórcio entre pessoas com advogados distintos -> a 

                                                           
105

 A restrição é típica do remédio heróico – mesmo na seara penal. 
106

 O juiz precisa autorizar a moratória, mas é direito potestativo do devedor – a parte exeqüente não 
precisa concordar. Até o juiz emitir o pronunciamento o devedor é obrigado a realizar os pagamentos 
mensais. 
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partir dos embargos aplica-se o prazo em dobro (é prazo para 
exercício do direito de “ação”); 

- efeito suspensivo: segue a regra geral do efeito suspensivo 
judicialmente decretado; 

- cognição: a cognoscibilidade é ampla; 

- decisão: são decididos por sentença desafiando apelação; 


