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Embargos de declaração – art. 535 a 538 

 

Este remédio é o único que não ter por objetivo a reforma, modificação, invalidação, mas sim o aperfeiçoamento 

das decisões, estas que possuem defeitos que podem ser sanados pelos próprios prolatores. Sua natureza (que 

não é recursal) é de aperfeiçoamento das decisões para vícios sanáveis, esclarecimentos, melhoramento da 

decisão, para tornar a decisão clara, precisa. 

 

O objetivo dos embargos de declaração é esclarecer uma decisão ou complementá-la quando esta tiver dois 

tipos de vícios possíveis. 

 

Se não for uma decisão precisa, clara, uma redação que dê segurança para compreensão de seu conteúdo, com o 

intuito de esclarecer a obscuridade. 

 

1. Uma decisão contraditória, no qual em si mesma, em seu texto (na prolação do voto do relator, por 

ex), abriga duas assertivas que são conflitantes entre si. Os embargos serão com o fim de esclarecimento: 

harmonizando as assertivas ou excluindo uma das posições. Lembrando que é uma contradição interna. 

2. Se a decisão não for completa. Não examinou todos os pontos que foram postos para a apreciação. Uma 

decisão omissa, incompleta. Os embargos servem para a complementação dessa decisão, indicando o ponto que 

está omisso para então ser completado. 

 

Outra peculiaridade: oposto pela parte vencida ou vencedora. Aqui não se aplica a ideia de sucumbências. Os 

recursos em geral são regidos pelo princípio do sucumbimento. Só a parte vencida tem interesse recurso, mas 

não é a realidade para os embargos. Estes podem ser opostos pelo vencidos e vencedores, já que seu objetivo 

não é a modificação, pela sucumbência, mas pelo desejo de ver a decisão melhorada, esclarecida, 

complementada. 

 

Outra – qualquer tipo de decisão. Esse recurso cabe contra qualquer tipo de decisão, afinal, toda decisão deve 

ser clara, precisa e completa. 

Decisões interlocutórias? Admite os embargos! 

Monocráticas do tribunal? Admite quando os embargos tem a sua finalidade essencial. 

 

•••• O art. 535, I – diz somente para as sentença e acórdãos, mas na verdade cabe também nas interlocutórias e 

monocráticas do tribunal. Ou seja, é claro que os embargos cabem contra quaisquer decisões, para serem as mais 

perfeitas possíveis. 

 

Outra – sua interposição interrompe o prazo. Art. 538. Os embargos interrompe o prazo para interposição de 

recurso modificativo.  

Acontece que o art. 50 da Lei dos Juizados Especiais diz que haverá a suspensão (o prazo será um só, no qual 

depois de julgado os embargos depois fluirá o prazo restante, da onde parou) e no art. 538 diz que haverá a 

interrupção (com a decisão dos embargos, fluirá o prazo correto, por inteiro). 



 

A natureza jurídica que julga os embargos é a mesma da decisão embargada! O julgador complementou a 

sentença, o acórdão, a interlocutória. Aspecto prático: nunca cabe um recurso exclusivamente de decisão que 

julgou os embargos. Se couber algum recurso, este vai ser contra o conjunto todo.!!! Não esquecer disso, pois 

tem muito gente que interpõe recurso em face de decisão de embargos. Sempre haverá a soma com o processo 

originário, formando o conjunto e ai sim poderá ser interposto em face do conjunto. 

 

Outra: o único recurso que será apresentado e julgado pelo prolator da decisão recorrida.  

Ex: decisão de primeiro grau (monocrática de 1 instancia), será apresentada pelo prolator da decisão e por ele 

julgado.  

Ex: decisão colegiada, embora os embargos apresentado ao relator, será julgado pelos colegiados. 

 

Outras – não possui contraditório. Art. 537, os embargos não tem contraditório. Apresentado será 

imediatamente julgado sem abrir prazo para o contraditório da outra parte. (Qual o outro recurso que não tem 

contraditório? O Agravo interno). Os embargos não tem por objetivo a modificação da decisão e sim o 

aperfeiçoamento, aperfeiçoamento este que atinge todos, a benefício de todos no processo. 

 

Exceções 

Erro de fato: falsa percepção da realidade do julgador. As vezes não é pratica pelo julgador diretamente, mas as 

vezes pelos auxiliares, cartório e etc. os embargos tem sido admitidos também para corrigir esse erro de fato 

(tipode uma omissão, contradição). O fato é que existe um erro que decorre da percepção errada da realidade. Os 

embargos aqui será de correção (de um erro que lhe salta os olhos). 

 

Mas se pararmos para pensar, se os embargos forem acolhidos, haverá a modificação, já que será sanado um erro 

(como considerar como tempestiva aquela apelação interposta), deverá ser reconhecida sua interposição e até 

ser conhecida a apelação. A modificação não é um objetivo primeiro dos embargos,mas poderá ser sua 

consequência. 

Ex: algumas contradições (no começo diz que o réu não é parte legítima e no final de decisão o condena) como a 

omissão, pode ser mais evidente, como  no caso da prescrição ou decadência. O juiz ao julgar passa por cima, não 

vê a alegação e julga procedente, o réu realiza a oposição dos embargos e o juiz realmente vê que “pulou” essa 

parte, deverá continuar a procedência da ação? Não, haverá a modificação como consequência da oposição dos 

embargos, modificará sua sentença, julgando improcedente = consequência lógico do acolhimento dos 

embargos. 

 

Jurisprudência: é absolutamente pacífica de aceitar esse efeito modificativo. Efeitos infringentes, é o sinônimo 

dos embargos com efeitos modificativos. 

 

Obs: Art. 897-A da CLT tem o texto super compatível com o entendimento jurisprudencial.  

Art. 897-A Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no prazo de cinco dias, devendo seu 

julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão, 

admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no 

exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. 

 

 E o contraditório? Como fica? 



O direito ao contraditório é uma garantia constitucional, afinal,toda vez que vier a ter um prejuízo para a parte, 

deverá haver o contraditório. 

Ministro Celso de Melo: “ Ninguém pode dormir vencedor e acordar vencido”, ou seja, tem que haver o 

contraditório. Voltando ao caso da apelação intempestiva, o apelado sai na maior alegria que vai se preparar para 

executar a sentença, mas por força da oposição de embargos é reconhecida a apelação e é conhecida, no dia 

seguinte o cara lá recebe uma decisão de que foi oposto embargos, aceito e dado como tempestiva a apelação, 

julgada o mérito e você perdeu meu caro! Por isso é que deve ser dado o contraditório quando potencialmente os 

embargos, se acolhidos, puder levar a modificação da decisão embargada. Paritário: se os embargos são 

exercitados em 5 dias, a resposta será de 5 dias. 

•••• Não serão todos os embargos que será aberta vista e tals, somente quando é possível o prejuízo caso sejam 

acolhidos os embargos. 

 

A parte que opõe os embargos, (é uma cautela produtiva) deve requerer que seja intimado para a resposta ao 

contraditório, justamente para evitar discussões a respeito do assunto no processo. 

 

Ultimo aspecto importante: prequestionamento!  

Temos aquele típico dizer das decisões “ Os julgadores não são obrigados a responder todos os 

questionamentos” e na verdade é isso mesmo, afinal, ele segue uma linha dentro do processo e tudo que tiver 

fora ele nem se importa. 

Temos algo relevante no parágrafo único do art. 538 – litigância de má fé na oposição de embargos 

protelatórios!! Só para ganhar tempo, afinal na oposição de embargos interrompe o prazo de interposição de 

Recurso. assim de um lado o cara tem a decisão já firmada que não julgará tudo que estiver questionando e de 

outro que poderá tomar multa se o julgador entender que os embargos são protelatório. Por isso do 

prequestionamento, no qual a questão precisa estar no processo, como examinado no acórdão ora recorrido. 

Com isso surgiu a sumula 98 do STJ: Embargos de declaração manifestados com notório propósito de 

prequestionamento não têm caráter protelatório. Ou seja, utilizando os embargos com esta finalidade, a parte 

não terá multa. A sumula criou um novo mito: “eu preciso dos embargos para interposição dos dois tipos de 

recursos”, mentira, se a questão já esta no processo, se opor os embargos ai sim será protelatório. Outro mito: 

não se inventa questão com os embargos, ou seja, não coloquei essa questão na defesa, vou interpor embargos e 

coloco a questão ai poderei interpor o especial ou extraordinário, absurdo do absurdo. Os embargos servem para 

trazer para dentro do acórdão aquilo que se havia discutido e não foi trazido para dentro do acórdão!!! Não foi 

apreciado pelo julgador, ficou de fora! 

 

Questão dos recursos modificativos antes dos embargos serem julgados: os embargos como tem por objetivo 

esclarecimentos, complementação e até modificação, não deve ser exercido o recurso modificativo enquanto não 

tiver sido julgado os embargos. Nunca se interpõe um recurso antes do prazo para os embargos (de repente eu 

não fiz uma leitura muito atenta, mas a outra parte fez!), deve sempre deixar passar os 5 dias dos embargos para 

posterior interposição do recurso modificativo, verificando se a sua contraparte não opôs os embargos. Afinal, 

posso deixar de apresentar um recurso completo!  

 

O STJ adotou uma posição intermediária entre não aceitar o recurso e  deixar a parte recorrer de novo = súmula 

418 do STJ (apesar de se referir ao especial, se aplica as instancia inferiores também) -> inadmissível a 

interposição do recurso antes do julgamento do embargos se não houver posterior ratificação, esta deve 



ocorrer depois de publicada a decisão dos embargos, ou seja, aquele que recorreu não ratificar seu interesse 

recursal após a publicação da decisão dos embargos será considerado como desistência do recurso. 

*Lembrando que se a PJ não der possibilidades da parte não ter acesso a decisão, pro ex, estava ao final da 

interposição do recurso modificativo e o site deu problemas, não disponibilizou, sem acesso, a parte tem total 

razão no qual poderá ratificar posteriormente para ficar com o seu recurso completo. 

 

12.08.2013 

 

ROC-  Recurso Ordinário Constitucional 

 

Apesar da sua base constitucional, tem natureza ordinária. É idêntica a estrutura da APELAÇÃO.  

 

Serve, em regra, para que o interessado possa obter o reexame das decisões (inconformismo da parte ainda 

dentro do duplo grau de jurisdição) que de competência originária dos tribunais. Por ser competência original de 

tribunal, a apelação não será cabível (em face de decisão de 1ª instancia), assim a CF prevê o R.O, no qual o STF e 

STJ poderão reexaminar o que ficou decidido, não como instancias extraordinárias, mas como uma espécie de “2ª 

instância”. 

 

Obs: o R.O não exige o prequestionamento. Contra o acórdão proferido no seu julgamento podem cabe embargos 

infringentes, desde que preenchidos os demais requisitos desse recurso. 

 

Previsão: definem a competência do STF (matéria constitucional) e STJ (temas infraconstitucionais de direito 

federal) 

 

1. Supremo Tribunal Federal (art. 102, CF) 

 

II -> Julgar mediante Recurso ordinário: "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado 

de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória (improcedência, desfavorece 

a parte autora e ainda incluído os casos em que há a extinção do processo sem exame do mérito) a decisão; e o 

crime político; 

 

Curiosidade: procedimento -> R.O interposto contra decisão do STJ, será interposto perante o relator da decisão 

recorrida, que encaminhará os autos ao presidente do tribunal, a quem compete o exame de admissibilidade. 

Admitido o recurso, os autos serão encaminhados ao STF, distribuído a um relator, abre vista ao MP (5 dias) para 

manifestação. Devolvido os autos, serão conclusos ao relator, que pedirá dia para julgamento. 

 

*caso haja a inadmissibilidade de R.O pelo presidente do STJ, caberá agravo de instrumento para o STF. 

 

 

2. Superior Tribunal de Justiça (art. 105, CF) 

 

II -> Julgar mediante recurso ordinário:  



- os "habeas-corpus” e MS decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos 

tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória (ou ainda quando a 

decisão for de extinção do processo sem julgamento do mérito) e  

 

- as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, 

Município ou pessoa residente ou domiciliada no País -> aqui o recurso ordinário só caberá contra da sentença do 

magistrado, pois para as decisões interlocutórias caberá agravo (art. 539, § único – enviado ao STJ) 

 

Curiosidade: procedimento -> R.O interposto em MS contra decisão proferida por TFR ou TJ será apresentado 

perante o relator (15 dias), com os motivos de pedido de reforma. Admitido o Recurso e efetivado o 

contraditório, serão os autos remetidos ao STJ, onde será distribuído a uma relator, abrindo visto ao MP para 

manifestação (5 dias). Devolvidos os autos, serão conclusos ao relator,que pedirá dia para julgamento. 

 

*caso o presidente do TRF ou TJ, caberá o agravo regimental para órgão fracionado desse tribunal e não o agravo 

de instrumento ao STJ. Mas, caso ainda haja a inadmissão na origem, caberá recurso especial ao STJ, sob alegação 

de violação do art. 539. 

 

 

INCISO I 

Hipóteses nas quais esses tribunais funcionam como órgãos de 1° grau. 

 

INCISO III 

Hipóteses nas quais esse tribunais atuam como órgãos de superposição, para reconhecer o Recurso 

extraordinário (STF) e Especial (STJ). 

 

INCISO II 

Hipóteses nas quais esses tribunais atuam como órgão de 2° grau, analisando a decisão proferida pelo julgamento 

do Recurso Ordinário - julgam o ROC.  

 

STF - Hipóteses também encontrada no art. 539, I, CPC  

 

STJ – hipóteses estão repetidas no inciso II, “a” e “b”, art. 539 do CPC. 

 

Quais são os efeitos da interposição do R.O? 

Como se assemelha á apelação, terão esse mesmo efeitos, ou seja, efeito devolutivo amplo! Assim, a cognição do 

tribunal superior fica limitada ao objeto da impugnação no recurso, sendo viável, todavia, que, em profundidade, 

se conheçam de todos os fundamentos atinentes à matéria, assim como acontece com a apelação. 

 

Poderão ser deduzidos fatos novos em casos excepcionais, podendo ainda o tribunal conhecer das matérias que 

lhe tocariam examinar de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (Efeito translativo). 

 

Obs: MS denegado pela Sentença ou no Julgamento do Agravo - Efeito da Liminar Concedida – Retroatividade. 

Súmula 405, STF -> “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela 

interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.” Ou seja, embora não 



pareça ser a solução adequada para a situação, a jurisprudência dos tribunais superiores vem entendendo que a 

sentença ou acórdão denegatório de MS permite a imediata cassação da liminar concedida anteriormente. 

 

Normalmente a interposição do ROC é em face de decisões proferidas em única ou última instância. As exceções: 

 

1. Ação rescisória julgada proc (PEGAR!) 

2. Ações constitucionais quando de competência originária dos TRFs e TJs, apenas denegatórias, o R.O não 

será cabível se a segurança for concedida, ou seja, for dado procedente. Apenas cabe o recurso se for de maneira 

desfavorável ao impetrante, só quando a parte vencida for o polo passivo. 

 

3. Estado estrangeiro ou organismo internacional -> o ROC é de competência do STJ não por ser ação 

originária de tribunal, mas por certa forma de “foro privilegiado”, no qual é concedido aos estados estrangeiros e 

organismos internacionais. 

 

Art. 109, II, CF: “Aos juízes federais compete processar e julgar: II - as causas entre Estado estrangeiro ou 

organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;” 

 

Ações envolvendo estado estrangeiro são de juízes de 1° grau (cobrança de honorários e etc). As decisões aqui 

proferidas são objetos de R.O que é de competência do STJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ROC nos outros casos tem a restrição!!! Só quando o polo vencido for o passivo. de resto o Recurso ordinário é 

igualzinho o de Apelação.  

 

 
 
 
Recursos excepcionais 
 

Tem como objetivo de atender interesses institucionais (e não o inconformismo das partes sobre o mérito da 

decisão), de equilibro do sistema e assegurar o regime federativo. 

 

Esclarecimentos 
 
Organismo internacional – PJ de direito publico externo – aqueles formados por tratados 
internacionais, atos praticados por Estados. 
 
Organizações internacionais – São PJ de direito privado, tratadas de forma semelhante dos 
estado 
 
Estado: porque eles mantém contratos corriqueiros nos Estados estrangeiros? As 
representações diplomáticas (consulados por ex) não tem personalidade jurídica, assim 
que compra, venda, distrato. 
 



Finalidade: impedir que as decisões judiciais contrariem a CF ou as leis federais, mantendo a uniformidade de 

interpretação, em todo o país, de uma e outras. 

 

Aqui eles não constituem uma espécie de “terceira instância”, ou seja, pelo inconformismo, por achar que a 

decisão proferida foi injusta. Esses tipos possuem fundamentos de interposição previstos na CF. 

 

Chamados também de recursos de fundamentação vinculada. 

 

Cabem em face de decisões de única ou ultima instancia, assim são excepcionais, pois cabe em face de decisões 

que já são irrecorríveis e para o cabimento desses tipos recursas é necessário a presença, na decisão recorrida, de 

alguma controvérsia a respeito da aplicação ou da interpretação da lei federal ou de dispositivo da CF. Sem que 

tenham presente uma desses questões, fica o interessado impedido de socorrer-se da via destes recursos. 

 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL 

 

Esse dois recursos só podem ser atendidos se constituírem os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, requisitos 

comuns de admissibilidade do R.O e dos R. Extraordinários.  

 

REQUISITOS GERAIS 

 

1. Tempestividade: prazo para interposição de 15 dias. 

Vale lembrar que se a decisão for por maioria de votos ou unânime, abrirá prazo para interposição de embargos 

infringentes, no qual o prazo para interposição de R. Extraordinário ou R. Especial ficará sobrestado até a 

intimação da decisão dos embargos. Caso não sejam opostos, correrá do dia seguinte ao término do prazo de 

interposição dos embargos (art. 498, CPC). 

2. Preparo: ambos necessitam de preparo e porte de remessa e retorno. 

 

3. Legitimidade 

 

4. Interesse 

 

5. Regularidade formal 

 

6. Inexistência de fato impeditivo ou modificativo. 

 

Além de atender os requisitos gerais, deverão atender aos requisitos específicos de admissibilidade que estão 

dentro do primeiro requisito: CABIMENTO! 

 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 



 

1. Esgotamento das instâncias ordinárias:  

Recursos excepcionais só cabem em face de causas com decisão de única ou ultima instância, contra as quais não 

caibam mais recursos ordinários. Só vão examinar novamente as questões de direito (e não de fato - como 

reexame de fato, analise de clausula contratual).  

 

Súmula 281, STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, recurso 

ordinário da decisão impugnada”. 

 

Súmula 207, STJ: “É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão 

proferido no tribunal de origem”. 

 

 

2. Interposto em face de decisão de única ou última instancia 

 

 

3. Exclusiva questão de direito:  

Os recursos excepcionais não se prestam para corrigir injustiça da decisão, decorrente da má apreciação dos fatos 

e das provas. Ou seja, ficam adstritos ao reexame da matéria jurídica (interpretação da CF e das leis), afastada a 

possibilidade de reexame dos fatos e provas. 

 

Súmula 279, STF: “Para simples reexame da prova não cabe recurso extraordinário”. 

Súmula 454, STF: “A simples interposição de cláusula contratual não enseja recurso extraordinário”. 

Súmula 7, STJ: “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”. 

Súmula 5, STJ: “A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.  

 

 

4. Prequestionamento:  

Esses recursos só examinam questão de direito que tenha sido previamente discutida nas vias ordinárias. 

 

*A lei brasileira não regula o prequestionamento, não há dispositivo constitucional ou legal que o exija 

expressamente. É a jurisprudência do STF e STJ que o regulamentam. 

 

Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada (tratada), na decisão recorrida, a 

questão federal suscitada. 

 

Entretanto, súmula 320, STJ: “A questão federal somente ventilada no voto vencido não atende ao requisito do 

prequestionamento”, ou seja, se as instancias inferiores não examinarem a questão, apesar dela ter sido 

suscitada pelo interessado, caber-lhe-á opor embargos de declaração, postulando que a omissão seja suprima. 

Não servindo para introduzir a questão que eu “esqueci”, o que será considerado protelatório!!! 

 

É justamente o que a Súmula 98, STJ nos traz: “Embargos de declaração manifestados com notório propósito de 

prequestionamento não tem caráter protelatório”. 

 



 

Eis a questão, então? 

- Sem o pronunciamento das instancias ordinárias, a despeito da oposição dos embargos de declaração, caberá 

R. Extraordinário ou R. Especial? 

- O prequestionamento contenta-se com o fato de a questão ter sido suscitada por meio dos embargos de 

declaração ou há a necessidade da questão ser apreciada? 

 

Para o STF -> Súmula 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, 

não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requesito do prequestionamento, ou seja, basta a 

oposição dos embargos para que a questão constitucional considere-se prequestionada, ainda que não apreciada. 

O STF contenta-se com o prequestionamento ficto!!! 

 

Para o STJ -> Súmula 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de 

embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo. O STJ exige o prequestionamento real, efetivo!!!  

 

Tá e ai? E se meus embargos não foram apreciados, tenho alguma alternativa? Sim!! 

A solução (dada pelo STJ) é opor o Resp, fundada em contrariedade do art. 535, CPC, que trata dos embargos de 

declaração. Será alegado que quando tribunal de origem não examinou a questão suscitada nos embargos de 

declaração, contrariou aquele dispositivo. O STJ verificará, então, se o órgão a quo deveria ou não ter examinada 

a questão. Em caso positivo, acolherá e determinará que a instância inferior examine a questão federal suscitada 

e PRONTO!  

 

 

Para o Recurso Extraordinário adicionamos o 5° requisito 

5. Repercussão Geral!!! Exclusivo do Recurso extraordinário 

 

Qual a finalidade? Reduzir o número de R. Extraordinários, limitando-os àquelas situações em que haja questões 

relevantes do ponto de visto econômico, político, social ou jurídico, que transcendam os interesses individuais 

dos litigantes no processo. 

 

Quem analisa esse requisito? Ao tribunal de origem cabe fazer prévio juízo de admissibilidade geral, sem se 

pronunciar sobre a existência da repercussão geral e desta forma, só poderá será examinado pelo STF. 

 

O que vem a ser a repercussão geral?  

Art. 543-A, §1°: é a demonstração de que a questão tratada no recurso extraordinário transcende o interesse das 

partes. Transcender o interesse das partes é demonstrar que aquela questão resolvida pelo supremo não vai 

apenas atender o interesse daquelas duas partes, mas para todos com a finalidade de: 

 

� Indicar como devem ser resolvidas questões de discussão de matérias específicas e; 

� Prevenir o litígio. 

 Assim, o recorrente deve demonstrar em preliminar de recurso que aquela questão é de repercussão geral e, 

desta forma, não vai ser útil não só as partes, mas sim transcenderá servindo a sociedade. 



 

 

Quando haverá a repercussão geral? 

Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência 

dominante no tribunal. (§3°). 

 

 

Decisão pela existência da repercussão? O que acontece? 

Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria 

idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese. (§4ª) 

 

A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e valerá como 

acórdão. 

 

 

Hipóteses em que cabem tanto o Especial como o Extraordinário! 

Devem ser simultaneamente/ concomitantemente juntos, sob pena de haver preclusão! Esses dois recursos não 

quebram o principio da singularidade, pois cada um deles tem objetos diferentes, assim as questões estarão 

fisicamente juntas, mas cada qual terá tratamento diferente, no qual:  

 

 

 

 
 

Observações: 

� Admitidos ambos os recursos, autos serão remetidos ao STJ. 

� Concluído o julgamento do Resp, autos serão remetidos ao STF para apreciação do R. Extraordinário. 

� Caso o relator do Resp considerar que o R. Extraordinário é prejudicial àquele, sobrestará p seu 

julgamento e remeterá os autos ao STF para o julgamento do R. Extraordinário. 

� Se o relator do R. Extraordinário não o considerar prejudicial, devolverá o autos ao STJ para julgamento 

do Resp. 

 
 
 
 
 
Análise do Inciso III do art. 102 e 105 da CF 
 

STF: guardião da CF 

III -> Julgar mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão 

recorrida: 

 

EXTRAORDINÁRIO (STF) -> QUESTÃO CONSTITUCIONAL 

ESPECIAL (STJ) -> QUESTÃO FEDERAL 



a) Contrariar dispositivo desta Constituição. 

 

b) Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal: controle difuso de constitucionalidade das normas. 

 

a) Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 

 

d) Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. 

 
STJ: guardião da aplicação e da interpretação adequada da lei federal perante os tribunais da Justiça Comum 

(portanto, exclui da sua atividade o controle das Justiças Especializadas, pois para isso existe a TST, STM, TSE). 

III -> Julgar mediante recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais 

Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: 

 

a) Contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência. 

 

b) Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. 

 

c) Der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal: “dissídio jurisprudencial”. 

Decisão de última ou única instancia de TRF ou TJ der à Lei federal interpretação diversa da que lhe haja dado/ 

conferido outro tribunal. Quando tenho um caso atual, no qual seu julgamento é interpretado de uma forma e o 

caso anteriormente julgado por outro tribunal, de caso análogo, é divergente no seu julgamento. Chamamos de 

paradigma. O dissídio se dá quando há o conflito entre precedentes judiciais, decididos de formas distintas.  

 

 

Sumula 13, STJ: Divergências do Mesmo Tribunal - Recurso Especial. 

“A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”. 

 

 

Sumula 83, STJ: Recurso Especial - Divergência - Orientação do Tribunal - Decisão Recorrida. 

“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”. 

 

 

Como se faz a demonstração do dissídio jurisprudencial e o que serve como paradigma? 

Temos primeiramente que trabalhar com os acórdãos. Qual acórdão pode servir de paradigma?  

 

� Acórdão deve ser exposto em na integralidade de seu texto, mostrando a fonte ou repositório oficial 

(art. 541 – são publicações que são reconhecidas oficialmente pelo STJ),  

� Demonstrar a análise de confronto entre os acórdãos e a dissidência que ocorre entre eles. 

� Precisa ser atual, ou seja, a posição adotada pelo tribunal tem que ser a mesma, de nada serve pegar um 

acórdão que te interessava sendo que a posição geral do mesmo tribunal em outras decisões é divergente. 

� Tem que se mantido, transitado em julgado, não pode ter sido alterado por recurso posterior ou ação 

rescisória. 

 



Outra observação: só da para fazer divergência de decisões de STJ, TRF e TJ, ou seja, Justiça Comum. As Justiças 

Especializadas, mesmo que apliquem dispositivos das leis civis não servem como paradigma. 

 

 

Art. 541, § 1°: Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência 

mediante (i) certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, 

inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela (ii) reprodução de 

julgado disponível na Internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as 

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 

 

 

Processamento dos dois recursos. 

 

1. Legitimidade: art. 459, parte vencida, terceiro prejudicado e MP. Claro que nos dois recurso é bastante 

diminuída que terceiros venham interpor esses recursos excepcionais. 

 

2. Interesse recursal: esses recursos servem para modificar a solução ou para anular o acórdão (porque 

existe um vicio processual), ou seja, servem para questões de direito processual. 

 

3. Quando uma decisão tiver duplo fundamento, mas se tiro uma é suficiente para manter a decisão 

integra, estes recursos impedem a preclusão da decisão das questões que forem especificamente impugnados. 

Senão forem ambos impugnados a decisão precluirá sob fundamento do fato não impugnado e sobre decisão 

preclusa não cabe recurso. Tem que ter motivo para impugnar todas as questões da decisão. Ver sumulas 126, STJ 

e 283 do STF. 

 

Súmula 126, STJ: é inadmissível Resp, quando o acórdão recorrido assenta fundamentos constitucional e 

infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte não manifesta recurso 

extraordinário. 

 

Súmula 283, STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 

fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 

 

4. Art. 541. Só há uma exceção desse art, que esta no art. 84, lei 6.830/80, em que o R. extraordinário é 

apresentado para o próprio prolator da decisão recorrida. 

 

26.08.2013 

Medida cautelar incidental – os recursos não são dotados de efeitos suspensivos. 

 

Esses recursos devem ser recebidos apenas no efeito devolutivo (também muito limitado, devolvendo apenas 

para apreciação as questões de direito especificamente impugnadas, existindo ainda todos aqueles requisitos), 

não tendo aptidão para suspender os efeitos da decisão recorrida e desta forma, a sentença pode ser executada 

ainda na pendência de análise do recurso interposto – “execução provisória” ou “execução fundada em decisão 

provisória”. 

 



Assim, o fim da cautelar é justamente de suspender os efeitos decisão recorrida, impedindo que dano grave seja 

ocasionado ao recorrente na pendência do processamento do recurso, que poderá reconhecer o seu direito. 

 

Súmulas que reconhece a medida cautelar incidental para concessão do efeito suspensivo 

Súmula 634, STF: não compete ao STF conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a R. Extraordinário 

que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem. 

 

Súmula 635, STF: cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em R. 

Extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.  

 

Medida cautelar e recurso admitido 

Quando o tribunal faz juízo positivo acerca da admissibilidade do recurso, não há duvidas a respeito do cabimento 

da cautelar para suspender os efeitos da decisão que podem acarretar dano grave ao recorrente. 

 

Se o recurso já foi admitido, restando apenas o julgamento do STF ou STJ, a competência para julgar a cautelar 

(finalidade de obter a suspensão do objeto da decisão ora recorrida) deve ser de uma dos tribunais superiores. 

  

Medida cautelar quando ainda não interposto o recurso ou quando o recurso ainda não foi submetido ao 

exame de admissibilidade 

Como a decisão objeto dos recursos produz efeito imediatos, essa decisão pode gerar dano grave enquanto o 

recurso é preparado ou mesmo durante seu processamento perante o tribunal de origem. 

 

Desta forma, ainda sim é cabível a medida cautelar, apesar de não ter como atribuir efeito suspensivo ao recurso, 

pois, na realidade, apesar de falarmos em “cautelar para efeito suspensivo no recurso” o correto é pensarmos em 

“suspender os efeitos da decisão (objeto de recurso)”. 

 

 

E agora? A competência de julgamento não será dos tribunais superiores, certo? 

Não, a medida cautelar ainda deverá ser apresentada e apreciada pelos tribunais superiores, no qual o recurso 

deve ser protocolado, pois se ao Tribunal de origem fosse dado competência, poderia inibir os efeitos da sua 

decisão em razão de um recurso que não lhe cabe julgar, mas sim apenas admitir ou não.  

 

 

 

Interposição dos dois recursos simultaneamente, quem será apreciado primeiro? 

Caso os dois recursos sejam manifestados simultaneamente (só possível contra decisão de única ou ultima 

instancias) será processado o recurso especial e após se ainda houver interesse recursal (se não prejudicado) 

será julgado o extraordinário (pelo menos remetido ao tribunal). 

 

Inadmissibilidade do recurso ou dos recursos 

Art. 544, CPC: não admitido o recurso extraordinário ou especial, caberá agravo de instrumento, no prazo de 10 

dias, para o STF ou para o STJ, conforme o caso. 

 

 



Processamento nos respectivos tribunais dos recursos repetitivos 
Lembrando que os repetitivos são diferentes dos recursos individuais. 

 

(i) Quanto aos extraordinários -> previsão: Art. 543-B 

(ii) Quantos aos especiais -> previsão: ART. 543-C  

 

Especial  

Esse tipo recurso é de competência das turma do STJ,  estudado pelo relator, no qual se a decisão recorrida 

estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante no STF ou de Tribunal Superior, o 

relator poderá dar provimento ao recurso (art. 557, §1°-A), ou seja, esse relator julgará monocraticamente o 

recurso especial. Caso contrário, o recurso será julgado pela turma integrada pelo relator. 

 

Antecedido de publicação pela empresa oficial sobre o julgamento, no qual precisará ser conhecido (passará para 

análise de mérito) ou não (extingue sem julgamento do mérito). 

 

O especial e extraordinário “individuais”, ainda é possível um recurso. 

Art. 546 É embargável a decisão da turma que: 

I – em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial. 

II – em recurso extraordinário, divergir do julgamento da outra turma ou do plenário. 

 

 

Repercussão geral  

Art. 102, §3°, CF (extraordinário) e Art. 543-A, CPC 

A presença da repercussão, a transcendência, deve ser mostrada como preliminar nas razões do recurso 

extraordinário. Quem analisará? Próprio STF.  

 

O julgamento pela repercussão geral se dá destacado do julgamento do recurso extraordinário!!! 

 

Desenvolvimento da análise da RG 

A repercussão é feita de objeto pelo relator no qual separa do julgamento e coloca no PLENÁRIO VIRTUAL, no 

qual cada ministro posta seu voto e em 30 dias a Secretaria faz a contagem dos votos lavrando um acórdão (RG) 

acerca do resultado da repercussão, demonstrando se houve a consideração ou não da repercussão geral.  

 

A repercussão admite a presença de terceiros, o “amicus curiae” (pessoa física que tem relevante saber da 

questão que esta sendo examinada, sua participação é de colaborar no melhor julgamento da corte).  

 

Porque admite essa participação?  

Porque o julgamento da repercussão terá eficácia além do caso concreto, que transcende o interesse das partes, 

ai se o pleno por 2/3 de seus representantes declarar ausente a repercussão geral não apenas vai impedir a 

admissão do R. extraordinário, como também de todos os demais casos semelhantes, no qual imediatamente 

todos são inadmitidos. 

 



� Se a decisão for positiva e tiver causas semelhantes, procedimento adotado no art. 543-B, também terá 

impacto, vinculando todos os casos que forem semelhantes. O R. extraordinário será examinado por seu relator, 

que analisará se é o caso de julgá-lo sozinho e se não for o caso o relator levará ao julgamento da turma. 

 

Art. 543-A: Haverá RG sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante 

do Tribunal. 

- Desta forma, caso constate de primeiro plano que não há decisão contrária à sumula ou orientação do Tribunal, 

o R. Extraordinário vai direto ao julgamento dispensando a primeira fase de julgamento isolado da RG. 

- O R.E indo a julgamento da turma, do mesmo modo do especial, pode excepcionalmente ser objeto dos 

embargos de divergência. 

 

Além dos recursos individuais (como dito anteriormente), temos os REPETITIVOS. 

São admitidos nos dois recursos. 

Essa forma de decidir é uma maneira de se evitar que uma mesma causa seja julgada inúmeras vezes pelos 

tribunais superiores.  

Ex: os casos de cardeneta de poupança na época que foram suprimidos, são cerca de 3 milhões de causas, 

imagina ter o tramite normal de julgamento para o mesmo assunto que já foi decidido? 

Desta forma, é julgado a partir de uma amostragem, de uma causa representativa de uma mesma 

controvérsia!!! 

 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS POR AMOSTRAGEM OU REPETITIVOS 

 

 

A autoridade que possui competência originária principal para identificar a repetição das causas são os 

PRESIDENTES a quo, no qual identificam que há um número grande da mesma controvérsia em várias 

discussões.  

 

Recurso repetitivo é sempre julgado por sessão ou pela corte especial. Se no acórdão tiver o número “R. Especial 

x – sessão tal ou corte especial. SE TRATA SE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO!!! 

 

 

Qual o tipo de decisão proferida por esse julgamento? 

Tanto a decisão do presidente do STJ como a providencia tomada pelo relator do STJ = decisão irrecorrível!! 

 

 

Análise do art!!! 

Art. 543 –C: Quando houver multiplicidade de recursos (repetição!!!) com fundamento em idêntica questão de 

direito, o recurso especial será processado nos termos deste artigo.  

  

Procedimento 

§ 1o  Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, 

os quais serão encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até 

o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça. 



 

Vão para o STJ, distribuído a um relator que analisará os requisitos para esse julgamento diferenciado, podendo 

até verificar se em outros tribunais também há repetição. Constatando que há a repetição naquela região, ou 

pelo país, solicitará a suspensão do julgamento até que chegue a uma conclusão geral. 

 

 

Competência supletiva 

§ 2o  Não adotada a providência descrita no § 1o deste artigo, o relator no STJ, ao identificar que sobre a 

controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar 

a suspensão, nos tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida.  

 

Caso o presidente do tribunal de origem não fizer a constatação desses repetitivos, os presidentes do STJ podem 

instaurar esse procedimento de amostragem. Suspenderão todos os recursos em andamento no Brasil inteiro, 

tomarão como base dois ou mais julgamentos para chegarem a uma conclusão. Só podem fazer se a matéria for 

(i) repetitiva, e o tribunal tiver (ii) recebido sempre essas questões e que a discussão já tenha sido examinada 

por aquele tribunal. 

 

§ 3o  O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de quinze dias, aos tribunais federais ou 

estaduais a respeito da controvérsia.  

 

Justamente para que possa identificar se a questão se repete somente naquele tribunal ou em outros também. 

  

 

Poderá ter a participação de terceiros? 

§ 4o  O relator, conforme dispuser o regimento interno do STJ e considerando a relevância da matéria, poderá 

admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia. 

 

Admitir-se-ão a participação de terceiros (“amicus curiae”) que tenham pertinência temática (para não haver 

baderna) na causa discutida para que possam apresentar memorial para ajuda na futura decisão. Depois de 

apresentado o memorial e ouvido o MP, será levada a julgamento. 

 

 

§ 5o  Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 4o deste artigo, terá vista o 

Ministério Público pelo prazo de quinze dias.  

 

 

*O MP sempre se manifesta quando há processos repetitivos. 

 

§ 6o  Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais Ministros, o 

processo será incluído em pauta na seção ou na Corte Especial, devendo ser julgado com preferência sobre os 

demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. 

 

A competência para julgar os repetitivos é das SESSÕES ou da CORTE ESPECIAL, conforma a competência. 

 



 

Consequências do julgamento do Recurso Especial pela forma do repetitivo 

§ 7o  Publicado o acórdão do STJ, os recursos especiais sobrestados na origem:  

  

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STJ; ou  

 

Aqueles recursos que estavam parados na segunda instância, as posições que forem iguais a posição adotada do 

STJ, não serão admitidos. STJ tiver tomado posição idêntica àquela posição do tribunal inferior. 

 

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem (aquele que proferiu a decisão) na hipótese de o 

acórdão recorrido divergir da orientação do STJ, que poderá (i) modificar sua decisão ou (ii) manter a decisão 

que será admitido e remetido ao STJ. 

 

  

§ 8o  Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, 

far-se-á o exame de admissibilidade do recurso especial.  

  

§ 9o  O STJ e os tribunais de segunda instância regulamentarão, no âmbito de suas competências, os 

procedimentos relativos ao processamento e julgamento do recurso especial nos casos previstos neste artigo. 

 

 

JULGAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS POR AMOSTRAGEM OU REPETITIVOS 

 

 

*Antes de começa qualquer análise não podemos esquecer que o Recurso Extraordinário só será julgado se for 

reconhecida a RG, já que está é requisito para que o R. Extraordinário seja admitido para posterior análise das 

razões. 

 

 

 

 

Algumas considerações 

1. A competência é apenas das autoridades “o quo” que faz o exame de admissibilidade provisória do 

extraordinário. 

2. Julga primeiro a RG e só depois sendo ela admitida, o próprio R. Extraordinário 

3. Quando as decisões forem diferentes ou divergentes da posição adotada pelo STF no julgamento dos 

extraordinários, o STF pode cassar a decisão que for contrária a sua posição. 

 

 

Análise da Legislação  

Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da 

repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado o 

disposto neste artigo.  

 



O foco é a RG e não o recurso.  

 

 

§ 1º  Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da controvérsia e 

encaminhá-los ao STF, sobrestando os demais até o pronunciamento definitivo da Corte.  

  

§ 2º  Negada a existência de RG, os recursos sobrestados considerar-se-ão automaticamente não admitidos.  

 

Aqui não tem a competência supletiva dos Ministros do STF, como no caso do julgamento dos recursos especiais 

repetitivos. 

 

§ 3º  Julgado o mérito  do recurso extraordinário, os recursos sobrestados serão apreciados pelos Tribunais, 

Turmas de Uniformização ou Turmas Recursais, que poderão declará-los prejudicados ou retratar-se.  

 

§ 4º  Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal Federal, nos termos do Regimento 

Interno, cassar ou reformar, liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada.  

  

§ 5º  O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal disporá sobre as atribuições dos Ministros, das Turmas e 

de outros órgãos, na análise da repercussão geral. 

 

As decisões proferidas nos dois recursos pela sistemática dos repetitivos, serão sempre irrecorríveis, cabendo os 

embargos de divergência. 

 

 

Embargos de divergência 

Quando há divergência de entendimento no âmbito do STF e do STJ, não basta que ela se manifeste entre os 

ministros da mesma turma, mas sim, que se estabeleça entre: 

(i) Dois órgãos fracionários distintos desses Tribunais ou; 

(ii) Entre um deles e o plenário. 

 

Composição do STF e STJ 

STF -> 2 Turmas, composta por 5 Ministros +Plenário com 11 Ministros. 

 

STJ -> 6 Turmas, composta por 5 Ministros, cada 2 turmas compõe uma Seção + Corte Especial. 

 

É preciso que seja uma divergência atual, não cabendo mais os embargos se a jurisprudência do Tribunal já se 

uniformizou em determinado tema. 

 

Súmula 168, STJ: Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo 

sentido do acórdão embargado. 

 

Súmula 316, STJ: Cabem embargos de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso 

especial. 



*Essa era uma controvérsia sobre a possibilidade de a divergência manifestar-se em acórdão proferido no 

julgamento do agravo interno. 

 

Art. 546. É embargável a decisão da turma que:  

 

I - em recurso especial, divergir do julgamento de outra turma, da seção ou do órgão especial;  

 

Il - em recurso extraordinário, divergir do julgamento da outra turma ou do plenário.  

Ou seja, aqui é quando há uma solução jurídica diferente em situações análogas, discussão do mesmo assunto. 

 

Parágrafo único. Observar-se-á, no recurso de embargos, o procedimento estabelecido no regimento interno.     

 

*Também são cabíveis quando houver um divergência interna do tribunal, entre órgãos do mesmo tribunal. 

 

Como demonstrar a divergência (dissídio jurisprudencial)? Art. 541, § único. 

Mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, 

inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de 

julgado disponível na Internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as 

circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 

 

*O novo julgamento só poderá se dar nos limites da divergência. 

 

Quem poderá opor os embargos divergentes? 

Parte vencida favorecida pelo acórdão divergente!!!! 

 

Procedimento 

Prazo: 15 dias.  A petição de interposição deve vir acompanhada com a prova da divergência e que esta indique 

de forma analítica no que ela consiste. Juízo de admissibilidade pelo relator. Em caso negativo, agravo inominado. 

Positivo, a parte contrária 15 dias para apresentação das contrarrazões. 

STF -> julgamento no Plenário. 

STJ -> (i) divergência entre Turmas da mesma Seção – julgamento pela Seção. (ii) divergência entre Turmas de 

Seções diferentes ou entre uma Turma ou uma Seção com a Corte Especial – julgamento pela Corte Especial. 

 

 

Agravo contra decisão denegatória dos dois recursos 

Tipo recurso cabível em face de decisão do Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal que indefere o seguimento 

de R. Especial e Extraordinário. 

 

Os recursos são interpostos perante o órgão de origem que realizará o juízo de admissibilidade. Em caso 

negativo, caberá o agravo para o órgão “ad quem”. 

 

Art. 544.  Não admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, caberá agravo nos próprios autos, no 

prazo de 10 (dez) dias. 

 



Prazo: 10 dias!!! 

 

Qual a sua finalidade? 

Tem por objetivo destrancar a admissão do extraordinário e especial, ou seja, retirar o motivo pelo qual os 

recursos não foram admitidos  

 

Procedimento 

O agravo será juntado aos autos (aquele o qual o recurso foi interposto) e o agravado para que em 10 dias 

apresente o devido contraditório.  

 

E se for aquela discussão em que há possibilidades de interpor os dois Recursos, faço 1 agravo? 

Terá que ser apresentado dois agravos um para o STJ e STF. 

 

*Não tem o adesivo! 

 

Posteriormente, não cabe ao órgão “a quo” examinar a admissibilidade do agravo, mas tão somente remetê-lo. O 

relator do agravo no STF ou STJ, poderá (i) não conhecer, (ii) conhecer e dar provimento ou (iii) conhecer e negar 

provimento ao recurso, cabendo agravo inominado de sua decisão (decisões unilaterais do relator que de plano 

decide em umas das 3 formas apresentadas) -> prazo 5 dias. 

 

Característica importante: sempre será julgado monocraticamente. Indo para um dos tribunais superiores, de 

qualquer maneira é enviado e sempre julgado monocraticamente. 

 

 

SUCEDÂNEOS RECURSAIS 

 

1. Medida cautelar a concessão de efeitos suspensivos aos recursos especiais e extraordinários 

 

Medida cautelar é uma medida de proteção do direito, bens e provas para auxiliar um processo de conhecimento 

ou de execução. Sua função em geral é uma função supletiva e meramente dependente, ou seja, acessório de um 

processo principal. 

 

Ela pode ser (i) preparatória, aquela proposta antes do processo principal ou (ii) incidental, aquela proposta 

durante o desenvolvimento do processo. 

 

Requisitos da medida cautelar (qualquer dos dois tipos): 

 

� Presença de uma “fumaça de direto”, uma aparência razoável que a parte tem direito aquilo que 

postula. 

� Perigo da demora, no sentido de que se a medida não for tomada, poderá perecer antes que o processo 

principal chegue a termo. 

 

 



Desta forma, a medida cautelar incidental é considerada um sucedâneo recursal, pois permite trazer efeitos 

suspensivos aos dois recursos (mesmo que só sejam dotados de efeito devolutivo). 

 

Competência 

A competência para se reconhecer será sempre da autoridade na qual estiver o processo principal.  

 

Súmula 634 -> Não compete ao STF conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário 

que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.  

 

 Mais fácil pensar o contrário da súmula, para ficar claro: compete ao STF apreciar medida cautelar para efeito 

suspensivo a recurso extraordinário quando este já tiver admitido na origem. 

 

Súmula 635, STF -> Cabe ao Presidente do Tribunal de origem (“a quo” – juízo de admissibilidade dos dois 

recursos) decidir o pedido de medida cautelar (para adotar efeito suspensivo aos recursos) em recurso 

extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade. 

 

Vale lembrar que depois de admitido serão encaminhados aos Tribunais Superiores respectivos. 

 

2. Mandado de segurança contra ato judicial 

O MS é uma ação de matriz constitucional que tem por objetivo proteger o particular dos atos ilegais da 

administração, das autoridades públicas. Quando o ato for violador de direito liquido e certo. 

 

Essa ação é voltada fundamentalmente contra os atos da administração pública e não do poder judiciário, pois 

este na sua função jurisdicional tem seus remédios internos próprios, e aqui o que normalmente cabe é o recurso.  

 

Quais são os momentos que poderemos usar, concomitantemente? 

 

� Contra decisão irrecorrível: quando o ato judicial não tiver nenhum recurso contra ele 

� Ilegal (preencher as condições para propor o MS): patológico, ilegal, abusivo de um direito liquido e 

certo. 

 

Qual o rito que segue? 

Rito sumário, pois não admite dilação probatória, tudo tem que ser provado na propositura da petição inicial.  

 

Competência  

Contra atos judiciais, sempre será de competência do tribunal. A competência para conhecer dos atos dos 

próprios integrantes dos tribunais será do próprio tribunal em colegiado ou até de um dos tribunais superiores. 

 

Exemplo de situação para ser aplicado o MS 

Ex: conversão de agravo de instrumento em agravo retido quando estiver evidente o dano irreparável ou de difícil 

reparação, o prejuízo é enorme na medida em que não há recurso contra ele e será enorme se o agravo de 

instrumento tiver um direito liquido e certo. 

 

3. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL 



 

Previsão: 

- Art. 102, I, “L”, CF 

- Art. 103-A, §3° 

- Art. 105, I, “F”, CF 

- Lei dos Recurso – Lei 8.038/90 

- Lei 11.417/06, art. 7 

- Lei 9.784/99, art. 56, §3°, art. 64-A e 64-B. 

- Resolução n°12/2009-STJ 

- RISTF 

-RISTJ 

 

Competência  

É uma ação de competência originária dos tribunais superiores.  

 

Art. 5°, XXXIV, “a” 

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 

a) O direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 

poder. 

Uma parte considera que a reclamação constitucional é um mero direito de petição, veremos mais para frente. 

 

 

Tanto no STF como STJ há duas hipóteses de cabimento:  

1. Art. 102, I, “L” 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 

 

Desta forma, preserva a competência dos tribunais, ou seja, sempre que algum outro órgão (qualquer órgão do 

poder judiciário) invadir a competência dos superiores para decidir matéria exclusiva deles, caberá contra esse 

ato a reclamação constitucional diretamente aos respectivos superiores que teve sua competência usurpada. 

 

2. Art. 105, I, “F” 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 

 

Desta forma, mostra a hipótese de desrespeito às decisões desses tribunais superiores ou das autoridades das 

decisões desses tribunais.  

 

Antigamente, se entendida que a desobediência era uma decisão dos superiores e cabia ao inferior cumprir a 

execução, mas não cumprir nos termos de decisão, caberia a reclamação. Com o passar do tempo foi se 

alargando o cabimento, hoje ela tem uma função muito mais ampla: sempre que uma decisão de qualquer 

instância descumprir uma decisão no sentido de orientação dos superiores caberá contra esse ato a 



reclamação, justamente para suspender a eficácia do ato ou até revogar esse ato que descumpriu a orientação 

desses tribunais superiores. 

 

Lembrando que hoje cada vez mais as instancias ordinárias estão vinculadas as decisões dos superiores!!! 

É uma hipótese que foi modificada ao longo do tempo, pois antes era somente nos casos concretos que eram 

desrespeitados pelos tribunais inferiores. Depois foi se evoluindo e passou a respeitar as formas que esses 

superiores resolvem determinadas questões, para dar cada vez mais um caráter vinculativo às decisões proferidas 

por ele, modificação paulatina.  Hoje é admitida essa hipótese também é admitida contra decisões judiciais que 

não aplicam as forma que decidem os tribunais superiores e assim cabe a reclamação constitucional. 

 

A reclamação caberá quando já tiver um recurso em jogo? 

Sim, a reclamação cabe concomitantemente com qualquer recurso, justamente por isso da sua natureza de “mero 

direito de petição”, pois por ex, diferente do MS (propósito determinado) a reclamação cabe paralelamente com 

os recursos.  

 

Ah, então a reclamação não possui limites? 

A única limitação é contra decisão proferida em processo findo (arquivado). 

 

Tudo isso porque? Como as autoridades não se restringem mais ao caso concreto, mas sim às inúmeras situações 

que vinculam os órgãos inferiores, julgar de forma contrária as orientações dos tribunais superiores significa 

ofender as autoridades dessas decisões. 

 

3. Súmula com efeito vinculante 

 

Art. 103-A. O STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 

oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta 

e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na 

forma estabelecida em lei. 

 

Esse art. trouxe para nosso sistema as súmulas com efeitos vinculantes, aquelas editadas na forma prevista na 

própria constituição e são elaboradas somente pelo STF. A legitimidade para a cassação ou formulação ou revisão 

ou cancelamento das súmulas com efeitos vinculantes não será tão somente pelos membros do STF, mas como 

também todos os legitimados para a Ação Direta de Inconstitucionalidade. 

 

Importante: é o primeiro ato de poder originário que vincula além do próprio supremo!!! 

 

O que acontece se houver contrariedade a súmula ou for indevidamente aplicada? 

§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, 

caberá reclamação ao STF que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial 

reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

 

(i) Quando não forem aplicadas nos casos em que deveriam ser 

(ii) Quando aplicadas erroneamente, momento em que não deveriam ser aplicadas, 



= caberá a reclamação constitucional 
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A reclamação serve para obter uma decisão do STF para que seja cassado ou revogado ato administrativo ou 

decisão judicial que tenha aplicado deforma errônea, quando deixado de aplicá-la quando deveria tê-lo. 

 

Para quem cabe a reclamação? 

A reclamação cabe direito ao STF, mas sem prejuízos das possíveis medidas cabíveis, como as dos recursos. Assim, 

poderá ser apresentada paralelamente ao recurso, um não atrapalha o outro. 

 

Quais são os efeitos da reclamação? 

A reclamação é um remédio que tem efeitos semelhantes ao recurso, pois todas as hipóteses dos recursos, 

servem para a reclamação, quais sejam, a (i)cassação do ato reclamado e a(ii)solicitação que seja proferido um 

novo.  

 

É o STF que profere nova decisão? 

Embora não seja o tribunal superior que fixa a nova decisão, mas fixa os limites no qual ela deve ser proferida, 

por isso semelhante ao recurso. 

 

Natureza jurídica 

A reclamação tem natureza jurídica ambígua, ainda não esta pacificada na doutrina nem no entendimento do STF 

de qual seja a natureza jurídica. Na maioria dos autores vamos encontrar como sendo uma ação, pois a própria 

disposição legal demonstra ser. Entretanto, essa classificação não é pacífica. Sabe-se que não é recurso. A 

reclamação não é exercitada no mesmo processo em que a decisão é proferida, ela dá origem a um novo 

processo autônomo. 

 

Posição majoritária 

Uma Ação de matriz constitucional, ou seja, ela só poderá ser prevista nas hipóteses que constam na própria CF, 

porém, é a previsão é bem restritiva, apenas para os tribunais superiores. Qualquer outra previsão de cabimento 

dessa ação deveria também estar prevista na CF e emendar a CF. 

 

Por esse motivo, surgiu uma tese (Ada Pelegrini) que acabou sendo adotada pelo STF em algumas Ações Direta 

de Inconstitucionalidade. Essas ações foram propostas contra Leis Estaduais que criaram reclamações no âmbito 

estadual e a fundamentação da inconstitucionalidade é que a reclamação tem matriz constitucional e só a CF 

poderia prever. Como resultado, algumas delas foram julgadas improcedentes, pois sustentaram que a natureza 

da reclamação não é de ação de matriz constitucional e sim de simples direito de petição aos órgãos públicos, 

art. 5°, XXXIV, “a” (previsto o direito de petição), pois possuem hipóteses exatas do cabimento da reclamação 

(assim como a petição) e também não possui custas (assim como a petição). 

 

De todo modo o que podemos ver nos art. 13 a 18 da Lei 8.038/90 e também dos Regulamento Internos dos 

Tribunais Superiores, tem que jeito de ação.  

 

Prazo para apresentação da reclamação? 



Não possui prazo pré estabelecido, mas deve ser até antes do encerramento do processo, ou seja, até antes do 

transito em julgado da decisão contra a qual se quer reclamar.  

- Contra os atos administração ela pode ser proposta até antes do procedimento administrativo, mas também 

sem prazo pré-determinado. 

 

Instruções para a apresentação 

Será apresentada por meio de petição inicial que deve atender os requisitos do art. 282. Como é de competência 

originaria de tribunal a petição será dirigida ao Presidente do Tribunal.  

 

Art. 13 da Lei 8.038/90: Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, 

caberá reclamação da parte interessado ou MP. 

 

Possui procedimento de cognição sumária, não permitindo dilação probatória, assim tudo o que o reclamante 

quer prova deve ser passível de prova documental para ser anexa logo na petição inicial. 

 

§único: A reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e 

distribuída ao relator da causa principal, sempre que possível. 

 

Ok, e se eu não conseguir prova por meio documental? 

Não poderá ser proposta se não conseguir sustentar a prova por meio de prova documental. 

 

Matérias cabíveis na alegação? 

Somente matéria de direito, de questão de direito, usurpação de competência, desrespeito de decisão ou 

orientação dos superiores ou desrespeito de aplicação das súmulas. 

 

Medidas cautelares, são cabíveis? 

Ela é passível de antecipação de tutela, ou seja, é possível que se requeira medida de urgência para que o ato da 

autoridade reclamado que usurpou/descumpriu, seja (i) suspenso imediatamente ou (ii) seja antecipado. 

 

Por quem essa reclamação será apreciada? Permite o contraditório? 

Ela será julgada sempre por uma turma de um dos superiores e permite o contraditório. Seu assistente (parte 

adversária do reclamante, sim, ele entra como assistente) também terá o direito de se manifestar, contestar o 

pedido reclamatório. Nítida a estrutura de uma ação. 

 

Art. 14: Ao despachar a reclamação, o relator: 

I – requisitará informações da autoridade a quem for impugnada a prática do ato impugnado, que as prestará no 

prazo de 10 dias. 

II – ordenará, se necessário, para evitar dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado. 

 

Art. 15: Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. 

 

E o MP, entra na análise dessa reclamação? 

Art. 16: O MP, nas reclamações que não houver formulado, terá vista do processo, por cinco dias, após decurso 

do prazo para as informações. 



 

 

Caberá recurso em face da decisão da reclamação? 

Art. 17: Julgado procedente a reclamação, o Tribunal (i)cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou (ii) 

determinará medida adequada à preservação de sua competência. 

 

Art. 18: o Presidente determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. 

 

A decisão proferida na reclamação acolhe o ato onde tiver e manda que a autoridade reclamada profira um novo. 

Contra esse ato que foi praticado por meio da decisão proferida, não cabe nenhum recurso!!! Pois caso o STF 

julgue pela procedência da reclamação, vai pegar o ato adm reclamado, determinará como a autoridade adm 

deve julgar e assim aquele ato vai ter uma força semelhante de coisa julgada, pois como foi apreciado pelos 

superiores, nenhum ato do poder judiciário poderá desconstituir aquele ato, bem como não poderá ser discutido 

em instância alguma!!!  

 

Como funcionar na área administrativa 

Se o recorrente alega que deve ser paliçada a súmula, mas o agente não aplica, este deve se justificar quando da 

não aplicou ou se aplicou errado. 

 

Outra característica importantíssima da reclamação: cada vez mais se dá efeitos vinculativos às decisões 

proferidas nas reclamações. Uma vez decidido na reclamação passa a adotar a mesma conclusão adotada pelos 

superiores nas situações semelhantes. 

 

 

Resolução n° 12 do STJ 

Nessa resolução mostra que as decisões proferidas pelo STJ também tem efeitos vinculantes, passando a ser 

obrigatória a interpretação do STJ. 

 

Portanto, terá cabimento contra as decisões das turmas recursais que divergirem da jurisprudência das súmulas 

ou de orientações dadas pelo STJ, particularmente no julgamento de recursos especiais repetitivos. Quando as 

turmas recursais não se adequarem as suas súmulas, orientações e ao que for decidido no julgamento dos 

recursos especiais. Será julgado pelas seções do STJ. 

 

Art. 1 – reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual e a 

jurisprudência do STJ, sua sumulas ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais repetitivos 

serão oferecidas no prazo de 15 dias, independente de preparo. 

 

§1° - será dirigida ao presidente do STJ e distribuída ao relator para juízo de admissibilidade. 

 

O relato poderá rejeitar de plano a reclamação? 

Sim, quando (i)manifestamente incabível/ inadmissível/ improcedente ou prejudicada ou quando for 

(ii)proposta de maneira contrária a orientação já fixada. 

 

E quando admitida pelo relator? 



- poderá de ofício ou a requerimento da parte, presente dano de difícil reparação, definir medida liminar para 

suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, a fim de que 

suspendam os demais processos pendentes. 

 

Terá participação do MP? 

Art. 3 – O relator poderá, se reputar necessário, abrir vistas ao MP, por cinco dias, para parecer, após decurso do 

prazo para informações. 

 

Na verdade, o MP sempre atuará e os terceiros interessados não são somente aqueles que participam do 

processo, mas também os “amicus curiae”. 

 

Prazo  

15 dias da publicação da decisão perante a turma recursal, sob pena de decadência. 

 

Art. 4: Cumprido os prazos, com ou sem manifestação das partes, do MP ou de eventuais terceiros interessados, o 

processo será incluído na pauta da sessão, com preferência sobre os demais, ressalvados a réu preso, o habeas 

corpus,os MS e os recursos especiais repetitivos processados. 

 

Art. 5: O acórdão de julgamento da reclamação conterá súmula sobre a questão controvertida, e dele será 

enviada cópia aos presidentes dos TJ e aos corregedores-gerais de justiça de cada estado membro, bem como aos 

presidentes da turma recursal reclamada. 

 

Uma vez julgada a reclamação, passa a ser vinculativa não só dos tribunais das turmas recursais como todos os 

tribunais de 2° grau. Assim, serão envolvidos todos os tribunais, no qual será aplicada a decisão proferida à todos 

os casos semelhantes. 

 

Art. 6 – As decisões proferidas pelo relator são irrecorríveis. 

 

� Essa resolução reúne elementos da reclamação e tem uma abrangência importante, pois atinge as 

decisões das turmas recursais do Juizados Especiais, no qual não cabe o recurso, mas caberá a reclamação. 

Livro : Barbosa Moreira!!!! 
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TITULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS 

 

Introdução 

O que vem a ser a execução? 

A função do PJ é solucionar os conflitos de interesses. Há alguns que, levados à juízo, se solucionam pelo simples 

pronunciamento judicial, sem necessidades, para a satisfação do titular do direito, de algum tipo de 

comportamento do obrigado. 

 



� Pode ser quando o conflito advém apenas da incerteza quanto a existência ou não de determinada 

relação jurídica. Ex: ação de investigação de paternidade, o efeito almejado virá da própria sentença dessa ação. 

 

� Conflitos cuja solução depende tão somente da constituição ou desconstituição de uma relação jurídica. 

Ex: postular uma ação anulatório, pois A foi coagido a celebrar um contrato com B. 

 

� Satisfação da obrigação e a solução do litígio dependem de um comportamento, de uma ação ou 

omissão do réu. Caso o réu não pague, o Estado mune o PJ de poderes para impor o cumprimento da obrigação, 

ainda contra a vontade do devedor, no intuito de satisfazer o credor. 

 

Desta forma, para que o Estado possa desencadear a sanção executiva, é preciso que a obrigação esteja dotada 

de um grau suficiente de certeza. Este grau de certeza é dado pelo Título Executivo. Alguns documentos são os 

extrajudiciais, produzidos sem a intervenção do Judiciário, mas aos quais reconhece esse grau de certeza. 

 

Esses documentos, judiciais ou extrajudiciais, permitiram a instauração do processo de execução. Lembrando que 

na ausência deles o titular da obrigação deverá ingressas em juízo com um processo de conhecimento para que o 

Judiciário reconheça-lhe o direito de fazer cumprir a obrigação. 

 

A diferença entre o processo de conhecimento e o de execução é que o primeiro o que se busca é a sentença, em 

que o juiz diga o direito, decidindo se a pretensão do autor deve ser acolhida em faze do réu ou não. No segundo 

a finalidade é que o juiz tome providencia para a satisfação do titular do direito encontrado em um titulo 

executivo. 

 

 

Os Títulos Executivos são aqueles que já possuem uma obrigação e só precisará entrar no procedimento 

satisfativo. 

 

Quando falamos em Título Executivo Judicial (“TEJ”) estamos falando em títulos que reconhecem a existência de 

um crédito, no qual obriga uma das partes ao pagamentos desse credito. 

 

Como se faz a satisfação de créditos (dinheiro)? 

O crédito pode estar representado por um TEJ (art. 475-N) ou esse crédito pode estar expresso por TEE.  

Esse TEE, assim como os TEJ só existirá se estiver expressamente em Lei. Entretanto, o art. 585, não exaure todos 

os TEE, isso porque encontramos em Leis Especiais também o reconhecimento de outros título extrajudiciais, mas 

a maior parte esta no 585. 

 

Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:   

 

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;   

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo 

devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;  

III - os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de seguro de vida;  



IV - o crédito decorrente de foro e laudêmio;  

V - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos 

acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;  

VI - o crédito de serventuário de justiça, de perito, de intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos 

ou honorários forem aprovados por decisão judicial;  

VII - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;  

VIII - todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.   

 

§ 1o A propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor de 

promover-lhe a execução.  

 

§ 2o Não dependem de homologação pelo STF, para serem executados, os títulos executivos extrajudiciais, 

oriundos de país estrangeiro. O título, para ter eficácia executiva, há de satisfazer aos requisitos de formação 

exigidos pela lei do lugar de sua celebração e indicar o Brasil como o lugar de cumprimento da obrigação. 

 

 

TEJ e TEE = só existem se assim previsto em lei!!! 

 

O título executivo autoriza um procedimento exproprietário, ou seja, os TEJ e os TEE contem essa autorização 

legal, permitem que se de inicia a esse procedimento, retirando o patrimônio do devedor para pagar o credor. 

 

 

 

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL 

 

1.  TEJ se constituídos entre particulares serão objeto do cumprimento forçado da sentença (qualquer 

desses titulo previstos no art. 475-N).  

 

O cumprimento da sentença se dá dentro da chamada execução sincrética, que é parte/fase do processo de 

conhecimento. A partir do art. 475-J, representam uma fase no processo de conhecimento, a Última fase, após o 

julgamento e a formação da coisa julgado ou formação do TEJ.  

 

A execução sincrética esta regulada nos art. 475-J a R.  

 

2. TEJ envolver no polo ativo ou passivo a Fazenda Pública não será adotado esse procedimento da 

sincrética, mas sim por um processo autônomo, a chamada execução autônoma, ou seja, processo de execução 

que se forma pela ação executiva.  

 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

 

São declarações ou atos jurídicos bilaterais que o legislador reconheceu eficácia semelhante (não igual) a um TEJ. 

Que semelhança? Parte-se do princípio que a obrigação que parte do titulo é verdadeira e, portanto, deve ser 

cumprido. 



 

TEE sempre será o objeto que dará origem a um processo de execução autônomo!!!  

Previsão: livro II do CPC, art. 566 a 795. 

 

TEE constituído pela Fazenda Pública 

Temos a chamada Certidão da Divida Ativa, art. 585.  

O exequente, portanto, será a Fazenda Pública e estará regulado na Lei 6.830/80, uma execução especial, pois 

não esta no CPC, mas sim em uma lei especial. 

 

Afinal, o que há de diferenças entre o TEJ e o TEE? 

As diferenças estão nas questões procedimentais, assim como TEJ tem um grau muito maior, do que a TEE a 

execução sincrética tem uma forma de desenvolvimento mais célere, mais efetivo. E a TEE pode permitir um 

maior numero de incidentes, de matérias a serem discutidas antes de dar a execução de maneira definitiva. 

 

Qual o objetivo dessas execuções? 

São execuções que tem por objetivo recebimento de quantia certa em principio contra devedor solvente, ou seja, 

que tenha dinheiro para pagar, tenha patrimônio. Será diferente apenas o procedimento deles, mas objetivo é 

mesmo, a expropriação de bens do patrimônio do devedor para pagamento ao credor. Aqui temos a satisfação 

da obrigação pecuniária, ou seja, pagamento, o objetivo é expropriar quantos bens forem necessários do 

patrimônio do devedor para satisfação do crédito, representado por um TEJ ou TEE. 

 

O que caracteriza um titulo executivo? 

 

1. Liquidez e certeza: que seja identificado o valor. Tenho um titulo que tenho varias parcelas e são 

apuradas em valores não tira a liquidez do titulo.  

 

Não podemos dizer o mesmo, quando previsto na execução que deverei reembolsar todos os valores atualizados 

das obras literárias, pois não será uma condenação liquida, pois teria que identificar esses livros, saber o valor 

deles, para saber o valor total desse título, assim esse titulo terá que ainda ser liquidado.  

 

Liquidez é uma operação aritmética para que eu consiga chegar a um valor em pecúnia.  

 

Quando a sentença será ilíquida? 

Só será ilíquida a sentença que não contenha elemento suficiente para chega a este valor.  

 

Certeza é que eu não tenho duvidas que terei que pagar, que resulta de uma promissória ou de um cheque de um 

debênture ou de uma letra de cambio ou de uma condenação judicial a pagamento de valor certo e determinado. 

Sei por quem é devido, quanto e para quem. 

 

2. Exigibilidade: a partir de que momento uma obrigação se torna exigível?  

 

Certamente é depois que se (i) implementaram todas as condições para sua exigibilidade e que tenha (ii) 

passado o prazo, data de vencimento ou quando estabelecer tal condição a obrigação será exigível. A obrigação 

que pode ser objeto de execução e, portanto, constitui um TE é aquele exigível, que já não esta pendente de 



nenhuma condição,já passou o prazo para cumprimento e não foi cumprida e assim além de exigível há o 

inadimplemento. 

 

3. Ausência de pagamento no momento oportuno: o devedor já esta em mora. Ele é caracterizador da 

mora. O devedor inadimplemento é um devedor que se encontra em mora. 

 

4. Literalidade: do titulo deve ser compreendido sua obrigação pro ele apresentado. 

 

 

Quem tem legitimidade para exigir o cumprimento de uma obrigação de um TEJ ou TEE e quem tem a 

obrigação de pagar? 

 

Para exigir e executá-lo-> Consta no título como credor. Legitimidade ativa originária ou derivada (Art. 566 e 

567) 

 

Para satisfazer o crédito -> Consta como devedor. Legitimidade passiva (Art. 568). 

 

09.09.2013 

 

N a verdade, a atividade executória vai um pouco além dessas legitimidades, uma vez que existindo um TE é um 

título negociável e, portanto, podemos até ter cessão do titulo e ter a alteração dessas legitimidade, bem como 

as alterações por modificação da legitimidade por morte. 

 

Legitimidade Ativa 

 

Art. 566. Podem promover a execução forçada:  

Legitimidade ativa originária, que ordinariamente é do credor, aquele que consta no TE como credor. Essa 

legitimidade ordinária pode ser extraordinária, quando temos o MP em nome próprio mais postulando por nome 

alheio. 

 

I - o credor a quem a lei confere título executivo -> Ordinária. 

II - o Ministério Público, nos casos prescritos em lei -> Extraordinária. 

 

 

Legitimidade ativa derivada 

 

 

Art. 567. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: 

Legitimidade ativa derivada, aquela que decorre da transmissão da titularidade do credito.  

 

Morte  

I - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, Ihes for transmitido o direito 

resultante do título executivo; 

 



Cessão – ato inter vivos, presume-se onerosa 

II - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo Ihe foi transferido por ato entre vivos; 

 

Sub-rogação  

III - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. 

 

 

Qual a diferença do sucessor e do sub-rogado? 

O sub-rogado paga no lugar do devedor e depois terá um direito de receber de volta.  

Ex: seguro, a seguradora paga no lugar do seu segurado e vai cobrar do causador do dano o valor ou o fiador que 

cobrará do locatário o valor por ele pago.  

 

E a cessão é a aquisição do credito, no qual cumprirá a obrigação do devedor originário. 

 

 

Legitimidade passiva 

 

Ordinária e originariamente é do devedor, mas do mesmo jeito a transmissão da divida pode se dar pela morte.  

 

Não transmite a dívida aos herdeiros!!! Caso o patrimônio do falecido seja menor que o valor da dívida, a 

obrigação não passará aos herdeiros, pois o limite da dívida será até o patrimônio do falecido, podendo ocorrer 

do herdeiro não receber nada. 

 

A titularidade passiva da divida pode ser adquirida por cessão, só que diferentemente da cessão do credito, o 

cessionário só poderá assumir o lugar do devedor originário se houver expressa concordância do credor!!!! Eu 

como cobrador tenho que avaliar quem passará a ser o meu devedor, se tem patrimônio para sanar a divida. 

 

Assim a cessão do crédito não exige a concordância do credor, mas a cessão do débito é necessária a 

concordância do credor!!! 

 

Fiador judicial 

O que é o fiança?  

É uma garantia pessoal, baseada na confiança. Um terceiro que não é parte do negocio assumi pessoalmente a 

obrigação de pagar no lugar do devedor caso não o faça. É aquele que emprestou uma garantia que assumirá em 

um processo.  

 

Na pendência de alguns recursos (como o especial) é possível a execução provisória da sentença. Dentre as 

garantias, encontramos a fiança, normalmente bancária que se aceita em juízo, chamada carta de fiança, no qual 

o Banco torna-se o fiador judicial (aquele que garantiu uma obrigação assumida no processo) do exequente. Caso 

este levante a quantia executada, mas depois é revertida a decisão no qual muda a decisão, esse exequente que 

recebe a quantia tem que devolver, conforme art. 475-O, CPC. 

 

Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, 

observadas as seguintes normas:   



 

I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a 

reparar os danos que o executado haja sofrido;  

 

 

Responsável tributário 

Geralmente é a fonte pagadora, como por ex, o IR fonte. É aquele que por previsão legal deve fazer o 

recolhimento do tributo sem ser ele o contribuinte, entretanto, se este deixa de fazer o recolhimento será 

solidariamente responsável pela dívida. Deixou de cumprir sua obrigação legal de reter o pagamento para 

repassar ao Fisco. 

 

 

Responsabilidade patrimonial 

A responsabilidade patrimonial é o que temos de mais importante na execução. Para que a execução seja contra 

devedor solvente é necessário que exista patrimônio. 

 

Art. 591: O devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e 

futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 

 

Ou seja, tudo que for adquirindo no decorrer da divida, mas há duas exceções. 

 

 

� Bens impenhoráveis (art. 649) e Bens impenhoráveis ou alienáveis por disposição de lei (Art. 648)  

 

Art. 648: Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. 

Essa é a razão porque não fazemos contra a Fazenda Pública a chamada expropriatório, fazemos pelos 

precatórios.  

Dentro desse art. 648 temo a lei 8.009/90 que encontramos os bens de família, único imóvel de titularidade da 

família que serve como residência da unidade familiar ou do devedor sozinho. A residência da família é protegida 

de tudo, mas o mais absurdo é que por muito tempo a pessoa que mora/ morava sozinha, não tinha proteção do 

imóvel de família (sumula 364- STJ). 

 

Súmula 364-J, STJ: o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a 

pessoas solteiras, separadas e viúvas. 

Nessa lei 8.009/90 temos exceções de situações que não poderá invocar essa proteção do bem de família: 

 

(a) Não há impenhorabilidade oponível aos alimentos. A dívida de alimentos não tem nenhuma 

impenhorabilidade contra ela. 

(b) Se o imóvel for comprado com produto de crime. Ainda que sirva de residência de família, não pode ser 

protegido. 

(c) Dividas “propter rem”, adere ao imóvel, portanto não há impenhorabilidade contra elas. Persegue o 

imóvel. 



(d) O fiador da locação não tem a proteção legal. Aqui encontramos uma puta distorção, pois a 

jurisprudência tem considerado sim a penhorabilidade nas locações que tem fiança. A jurisprudência tem 

mudado, ele analisa se a fiança do fiador só aquela casa dele e etc. 

(e) Pagamento dos salários e previdências sociais da própria residência. Na JT não se respeita o imóvel da 

família e se penhora tudo. Essa exceção não é para qualquer débito trabalhista, mas dos funcionários do próprio 

imóvel. 

 

 

 

Art. 649 - São absolutamente impenhoráveis: 

 

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; 

 

II - os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado 

valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; 

 

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; 

 

IV - os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 3º deste 

artigo; 

 

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou 

úteis ao exercício de qualquer profissão; 

 

VI - o seguro de vida; 

 

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; 

 

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; 

 

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou 

assistência social; 

 

X - até o limite de 40 SM, a quantia depositada em caderneta de poupança.  

 

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos, nos termos da lei, por partido político.  

 

 

O que pode ser penhorável na falta de outros bens? 

Art. 650.  Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se 

destinados à satisfação de prestação alimentícia. 

 



 

 

� As hipóteses do art. 592, patrimônio de terceiro poderá responder pela divida que não foi por ele 

contraída. 

 

Art. 592. Ficam sujeitos à execução os bens: 

 

SUCESSOR 

 

I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória;  

 

O Sucessor a título singular de uma obrigação real é alguém que adquiriu um imóvel sobre a qual existe um 

hipoteca ou um gravame semelhante. O fato de ter mudado de propriedade nãomuda a garantia legal, pois essa 

condição segue o imóvel. 

 

O que é obrigação reipersecutória? 

É a dívida que é relativa inerente ao próprio bem. IPVA, IPTU, são dívidas que são inerentes ao próprio bem, 

independentemente de quem seja seu titular. Por isso que é necessário na aquisição de qualquer imóvel, a 

certidão de quitação do condomínio. 

 

SÓCIO 

 

II - do sócio, nos termos da lei; 

 

Qual a regra da responsabilidade dos sócios?  

O patrimônio do sócio e o da sociedade são patrimônios diferentes, salvo outras disposições, como quando não 

houver integralização total do capital. 

 

Só há uma hipótese na lei que permite que seja quebrada a barreira da PF e PJ e faz com que a obrigação de uma 

invada o patrimônio da outra: 

 

�  Desconsideração da PJ, mas só poderá ser determinada quando houver o mau uso, prática de atos 

fraudulentos da administração, por ex.  

 

*É claro se tudo isso não for relação de consumo, pois o CDC sempre que para cobrar a obrigação de uma relação 

consumerista, essa barreira for uma maneira de dificultar ou impossibilitar o direito ao crédito, haverá a 

desconsideração, art. 28. 

 

Para que se chegue ao sócio é preciso que haja algumas das hipóteses previstas em lei, que deverá ser aplicada ao 

processo. 

 

� Art. 596. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade senão nos casos 

previstos em lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir que sejam primeiro 

executados os bens da sociedade. 



 

§ 1o Cumpre ao sócio, que alegar o benefício deste artigo, nomear bens da sociedade, sitos na mesma comarca, 

livres e desembargados, quantos bastem para pagar o débito. 

 

Desta forma, o sócio assim como o fiador tem o direito em (i) primeiro lugar de executar o patrimônio da 

própria sociedade. Apenas depois que esses tenham se esgotado, (ii) seus próprios serão atingidos.  

*A mesma coisa para o fiador, este poderá em primeiro indicar os bens do afiançado e depois terá seus bens 

executados. 

 

DEVEDOR 

 

III - do devedor, quando em poder de terceiros; 

 

É o bem locado, dado em comodato, ou seja, que continua de propriedade e titularidade do executado. 

 

CÔNJUGE 

IV - do cônjuge, nos casos em que os seus bens próprios, reservados ou de sua meação respondem pela dívida; 

 

Sim, os bens dos cônjuges podem ser atingidos por dívida contraída pelo outro.  

 

Quando esses bens reservado/pessoais do cônjuge pode ser atingido? 

Quando a divida tiver sido contraída em beneficio da entidade familiar (já pacifica na jurisprudência), ou seja, a 

dívida contraída também é em benefício ao outro cônjuge. 

 

*Todo bem em condomínio, apenas de penhora a parte ideal pertencente ao devedor e não a totalidade do 

bem. Agora quando o condomínio for com cônjuge ou companheiro, leva a sua totalidade e ressarci o cônjuge 

ou companheiro em sua parcela em dinheiro. 

 

 

FRAUDE DE EXECUÇÃO  

 

V - alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução. 

 

Diferente da fraude contra credores!!!  

 

A fraude à execução é um crime? 

É um crime contra a administração da justiça, é um crime próprio (não somente está no CP), tem uma lei própria.  

 

Previsão? 

Além de estar aqui no art. 592, V, também está no art. 593. 

 

Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens: 

 

I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real; 



 

II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à 

insolvência; 

 

III - nos demais casos expressos em lei. 

 

 

 

É uma fraude do devedor contra ser credor? 

Não é uma fraude do executado contra a atividade jurisdicional, estatal, pois isso matéria de ordem publica. 

Sempre que alguém já tiver sido citado de um processo que pode reduzi-lo a insolvência, pratica o crime de 

fraude a execução.  

 

Quando esse crime é praticado? 

 

(i) Já existe um processo em andamento capaz de reduzir o executado à insolvência ou; 

 

(ii) Em virtude da disposição do seu patrimônio fica reduzido a insolvência. 

 

 

Podemos presumir a fraude à execução? 

É indispensável que já tenha sido citado!!! Não se presumi a fraude a execução antes que o devedor tenha sido 

citado. 

 

 

Nas duas hipóteses do art. 593 dispõe que a transmissão do bens que se fez quando já havia o processo, seja de 

conhecimento ou de atividade executória, é ineficaz, i.e há uma quebra da barreira da mudança da titularidade 

do bem, de maneira que o bem, esteja com quem quiser, poderá ser penhorável e expropriado. 

 

Entretanto, se tiver ocorrida a figura de fraude contra credores, essa transmissão de bem não será ineficaz, mas 

haverá a necessidade que se promova uma ação própria para anular aquela venda. É um instituto de ordem 

pública, que pode ser decreta de ofício e a qualquer tempo, incidentalmente no processo de execução. 

 

A fraude contra credores também poderá ser reconhecida de ofício e incidentalmente? 

Não! A fraude contra credores é uma fraude, uma irregularidade de ordem privada que só será reconhecida se o 

legitimado (credor fraudado) promover uma ação para desconstituir o bem. Ela reclama um processo próprio 

cujo objetivo é a nulidade, para tornar ineficaz transferência daquele bens. 

 

Art. 158 a 165, CC – fraude contra credores. 

 

O que caracteriza fraude contra credores?  

É que ainda não existe nenhum processo, o credor ainda não havia dado inicio a um processo contra um devedor 

quando houve a transmissão dos bens que reduziram o devedor a insolvência. 

 



A FRAUDE!!!! -> estado de insolvência, impossibilidade de fazer frente a divida!!!! 

 

 

Diferenças das fraudes? 

 

� Fraude a execução: mesmo que o bem esteja no bem de terceiro será penhorado e responderá pela 

divida.  

� Contra credores: o bem não será penhorado, a penhora eventualmente realizada será considerada 

írrita. O bem só poderá ser penhorável quando em ação própria for demonstrado que o bem foi passado para 

terceiro em razão de fraude contra credores. 

 

 

Essa ação da fraude contra credores tem um nome?  

Ação Pauliana ou Ação reivindicatória. Tem por objetivo a desconstituição da desconsideração patrimonial, em 

virtude da fraude contra credores. 

 

 

Existe prazo nesses dois tipos de fraudes? 

 

� Fraude contra credores: há prazo decadencial 

 

� Fraude à execução: é imprescritível, pode ser apontada a qualquer momento. 

 

 

Temos uma súmula que protege o terceiro em detrimento ao credor 

Súmula 375 do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou 

da prova de má-fé do terceiro adquirente. 

 

 

Juízo competente 

Vimos os titulares direito e obrigação, objeto da execução (expropriação de bens) para satisfação do credito do 

exequente. 

 

Agora em razão da competência, vamos analisar seja na execução sincrética (art. 475-P), seja na execução 

autônoma (art. 575). 

 

O titulo será executado perante a autoridade que o constituiu, mas estamos falando em um tipo de TEJ, que é 

aquele que se forma no processo estatal de primeiro grau, será então executado pela mesma autoridade. 

 

O exequente poderá optar pelo local da execução? 

Sim! Será possível ao exequente optar para que a execução seja feita não no lugar que o processo se 

desenvolveu e produziu o titulo, mas no local em que estejam os bens penhoráveis. 

 



De outro lado temos a questão da sentença arbitral e sentença estrangeira homologatória e condenatória, não 

houve um processo anterior pelo juiz civil, pois a estrangeira foi homologado pelo STJ, o outro criminal e outro 

pelo arbitro ou tribunal arbitral.  

 

Quem deve executar esse titulo? 

 

� Estrangeira: Juiz federal de primeiro grau. 

 

� Arbitral e penal: executadas pela autoridade que teria sido competente caso tivesse existido um 

processo civil 

 

 

 


