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•
Parte Geral



Contagem de Prazos em Dias Úteis

Art. 219. Na contagem de prazo em dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo
aplica-se somente aos prazos
processuais.



Negócios Processuais

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que 
admitam autocomposição, é lícito às partes 
plenamente capazes estipular mudanças no 

procedimento para ajustá-lo às especificidades da 
causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, 
faculdades e deveres processuais, antes ou durante 

o processo.
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz
controlará a validade das convenções previstas
neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos
casos de nulidade ou de inserção abusiva em
contrato de adesão ou em que alguma parte se
encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.



Poderes, Deveres e Responsabilidades do Juiz

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as
disposições deste Código, incumbindo-lhe:
I - assegurar às partes igualdade de tratamento;
II - velar pela duração razoável do processo;
III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à
dignidade da justiça e indeferir postulações
meramente protelatórias;
IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de
ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária;



V - promover, a qualquer tempo, a
autocomposição, preferencialmente com auxílio
de conciliadores e mediadores judiciais;
VI - dilatar os prazos processuais e alterar a
ordem de produção dos meios de prova,
adequando-os às necessidades do conflito de
modo a conferir maior efetividade à tutela do
direito;
VII - exercer o poder de polícia, requisitando,
quando necessário, força policial, além da
segurança interna dos fóruns e tribunais;
VIII - determinar, a qualquer tempo, o
comparecimento pessoal das partes, para
inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em
que não incidirá a pena de confesso;



IX - determinar o suprimento de pressupostos
processuais e o saneamento de outros vícios
processuais;
X - quando se deparar com diversas demandas
individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público,
a Defensoria Pública e, na medida do possível,
outros legitimados a que se referem o art. 5º da
Lei nº 7.347, de 24 de Julho de 1985, e o art. 82
da Lei nº 8.078, de 11 de Setembro de 1990,
para, se for o caso, promover a propositura da
ação coletiva respectiva.
Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no
inciso VI somente pode ser determinada antes de
encerrado o prazo regular.



Tutela Provisória

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-
se em urgência ou evidência.
Parágrafo único. A tutela provisória de urgência,
cautelar ou antecipada, pode ser concedida em
caráter antecedente ou incidental.

Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter
incidental independe do pagamento de
custas.



Princípio do Contraditório e 

Vedação de Decisão Surpresa

Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das
partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único: O disposto no caput não se
aplica: I – à tutela provisória de urgência; II – às
hipóteses de tutela de evidência previstas no
art. 311, incisos II e III; III – à decisão prevista
no art. 701.



Princípio do Contraditório e 

Vedação de Decisão Surpresa

Art. 10 O juiz não pode decidir, em grau algum
de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual deva decidir de
ofício.



Art. 133. O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica será instaurado a pedido da
parte ou do Ministério Público, quando lhe couber
intervir no processo.
§ 1o O pedido de desconsideração da
personalidade jurídica observará os pressupostos
previstos em lei.
§ 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese
de desconsideração inversa da personalidade
jurídica.

Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica



Art. 272. Quando não realizadas por meio
eletrônico, consideram-se feitas as intimações
pela publicação dos atos no órgão oficial.
§ 5o Constando dos autos pedido expresso
para que as comunicações dos atos
processuais sejam feitas em nome dos
advogados indicados, o seu desatendimento
implicará nulidade.

Intimação por Advogado Expressamente 

Indicado e Nulidade Processual



•

Processo de 

Conhecimento



Adiamento da Audiência em Razão de Atraso 

Injustificado Superior a 30 minutos

Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

III - por atraso injustificado de seu início em
tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário
marcado.



Distribuição Diversa do Ônus da Prova por 
Convenção das Partes

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova
também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o
exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser
celebrada antes ou durante o processo.



Distribuição Dinâmica do ônus da Prova

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu
direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.



§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova
de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a
oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe
foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não
pode gerar situação em que a desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou
excessivamente difícil.



Julgamento Antecipado Parcial de 

Mérito

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito

quando um ou mais dos pedidos formulados ou

parcela deles:

§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito

poderá reconhecer a existência de obrigação

líquida ou ilíquida.



§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde
logo, a obrigação reconhecida na decisão que
julgar parcialmente o mérito, independentemente
de caução, ainda que haja recurso contra essa
interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em
julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão
que julgar parcialmente o mérito poderão ser
processados em autos suplementares, a
requerimento da parte ou a critério do juiz.



Improcedência Liminar do Pedido

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase
instrutória, o juiz, independentemente da citação do
réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que
contrariar:
I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça;
II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal
ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos;
III - entendimento firmado em incidente de resolução
de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;



IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça
sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente
improcedente o pedido se verificar, desde logo, a
ocorrência de decadência ou de prescrição.
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será
intimado do trânsito em julgado da sentença, nos
termos do art. 241.
§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-
se em 5 (cinco) dias.



Inquirição Direta das Testemunhas pela 

Parte

Art. 459. As perguntas serão formuladas pelas
partes diretamente à testemunha, começando pela
que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que
puderem induzir a resposta, não tiverem relação
com as questões de fato objeto da atividade
probatória ou importarem repetição de outra já
respondida.
§ 1o O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes
quanto depois da inquirição feita pelas partes.



Fundamentação da Sentença

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência
no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão;



§ 1º Não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência
no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão;



IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado
de súmula, sem identificar seus fundamentos
determinantes nem demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.



•
EXECUÇÃO



Prescrição Intercorrente

Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que
couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com
efeito suspensivo os embargos à execução;
III - quando o executado não possuir bens
penhoráveis;
IV - se a alienação dos bens penhorados não se
realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15
(quinze) dias, não requerer a adjudicação nem
indicar outros bens penhoráveis;
V - quando concedido o parcelamento de que trata
o art. 916.



§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem
manifestação do exequente, começa a correr o
prazo de prescrição intercorrente.
§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no
prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e
extinguir o processo.

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

V - ocorrer a prescrição intercorrente.



Obrigação de o Executado indicar Outros 

Meios Mais Eficazes e 

Menos Onerosos para Promover a Execução

Art. 805. Quando por vários meios o exequente
puder promover a execução, o juiz mandará que
se faça pelo modo menos gravoso para o
executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a
medida executiva mais gravosa incumbe indicar
outros meios mais eficazes e menos onerosos,
sob pena de manutenção dos atos executivos já
determinados.



Impenhorabilidade de Bens

Art. 833. São impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato
voluntário, não sujeitos à execução;
II - os móveis, os pertences e as utilidades
domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou os 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, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os
utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis
necessários ou úteis ao exercício da profissão do
executado;



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 - a quantia depositada em caderneta de
poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos;
XI - os recursos públicos do fundo partidário
recebidos por partido político, nos termos da lei;



XII - os créditos oriundos de alienação de unidades
imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária,
vinculados à execução da obra.

§ 1º A impenhorabilidade não é oponível à
execução de dívida relativa ao próprio bem,
inclusive àquela contraída para sua aquisição.

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50
(cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a
constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e
no art. 529, § 3º.



Ordem Preferencial de Penhora

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente,
a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou
aplicação em instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados
e do Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em
mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;



VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e
empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa
devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa
de compra e venda e de alienação fiduciária em
garantia;
XIII - outros direitos.



§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo
o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem
prevista no caput de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora,
equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que em valor não
inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento.



Penhora de Dinheiro em Depósito ou em 

Aplicação Financeira
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro
em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia
do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido
pela autoridade supervisora do sistema financeiro
nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros
existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.



§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o
cancelamento de eventual indisponibilidade
excessiva, o que deverá ser cumprido pela
instituição financeira em igual prazo.
§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros
do executado, este será intimado na pessoa de
seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco)
dias, comprovar que:
I - as quantias tornadas indisponíveis são
impenhoráveis;
II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva
de ativos financeiros.



§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I
e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de
eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a
ser cumprido pela instituição financeira em 24
(vinte e quatro) horas.
§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação
do executado, converter-se-á a indisponibilidade
em penhora, sem necessidade de lavratura de
termo, devendo o juiz da execução determinar à
instituição financeira depositária que, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, transfira o montante
indisponível para conta vinculada ao juízo da
execução.



§ 6o Realizado o pagamento da dívida por outro
meio, o juiz determinará, imediatamente, por
sistema eletrônico gerido pela autoridade
supervisora do sistema financeiro nacional, a
notificação da instituição financeira para que, em
até 24 (vinte e quatro) horas, cancele a
indisponibilidade.
§ 7o As transmissões das ordens de
indisponibilidade, de seu cancelamento e de
determinação de penhora previstas neste artigo
far-se-ão por meio de sistema eletrônico gerido
pela autoridade supervisora do sistema financeiro
nacional.



§ 8o A instituição financeira será responsável
pelos prejuízos causados ao executado em
decorrência da indisponibilidade de ativos
financeiros em valor superior ao indicado na
execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de
não cancelamento da indisponibilidade no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim
determinar o juiz.



Pagamento Parcelado do 

Lance feito em Hasta Pública

Art. 895. O interessado em adquirir o bem
penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de
aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de
aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.



Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo
o crédito do exequente e comprovando o depósito
de trinta por cento do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado,
o executado poderá requerer que lhe seja
permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e de
juros de um por cento ao mês.
§ 1o O exequente será intimado para manifestar-se
sobre o preenchimento dos pressupostos
do caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5
(cinco) dias.

Parcelamento do Crédito Exequendo



I - o vencimento das prestações
subsequentes e o prosseguimento do
processo, com o imediato reinício dos atos
executivos;
II - a imposição ao executado de multa de dez
por cento sobre o valor das prestações não
pagas.

§ 6o A opção pelo parcelamento de que trata
este artigo importa renúncia ao direito de opor
embargos
§ 7o O disposto neste artigo não se aplica ao
cumprimento da sentença.



Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

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

Títulos Executivos Extrajudiciais



Art. 495. A decisão que condenar o réu ao
pagamento de prestação consistente em dinheiro
e a que determinar a conversão de prestação de
fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação
pecuniária valerão como título constitutivo de
hipoteca judiciária.

Hipoteca Judiciária



Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado
poderá ser levada a protesto, nos termos da lei,
depois de transcorrido o prazo para pagamento
voluntário previsto no art. 523.

Protesto de Decisão Judicial



Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o
juiz determinará os atos executivos, e o oficial de
justiça os cumprirá. Parágrafo 3º: A requerimento
da parte, o juiz pode determinar a inclusão do
nome do executado em cadastros de
inadimplentes.

Inclusão do Nome do Executado em Cadastro de 

Inadimplentes



•

Recursos e Meios de 

Impugnação das Decisões 

Judiciais



Prosseguimento de Julgamento Não 
Unânime de Apelação

Art. 942. Quando o resultado da apelação for
não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de
outros julgadores, que serão convocados nos
termos previamente definidos no regimento
interno, em número suficiente para garantir a
possibilidade de inversão do resultado inicial,
assegurado às partes e a eventuais terceiros o
direito de sustentar oralmente suas razões
perante os novos julgadores.



Notas Taquigráficas para Substituir Acórdão

Art. 944. Não publicado o acórdão no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data da sessão de
julgamento, as notas taquigráficas o substituirão,
para todos os fins legais, independentemente de
revisão.
Parágrafo único. No caso do caput, o presidente
do tribunal lavrará, de imediato, as conclusões e a
ementa e mandará publicar o acórdão.



Desnecessidade de o Juízo a quo exercer 

controle de Admissibilidade na Apelação

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e
2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz,
independentemente de juízo de admissibilidade.



Jurisprudência dos Tribunais 

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e
coerente.
§ 1o Na forma estabelecida e segundo os
pressupostos fixados no regimento interno, os
tribunais editarão enunciados de súmula
correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais
devem ater-se às circunstâncias fáticas dos
precedentes que motivaram sua criação.



Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas
repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo
Tribunal Federal em matéria constitucional e do
Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial
aos quais estiverem vinculados.



§ 1o Os juízes e os tribunais observarão o disposto
no art. 10 e no art. 489, § 1o, quando decidirem com
fundamento neste artigo.
§ 2o A alteração de tese jurídica adotada em
enunciado de súmula ou em julgamento de casos
repetitivos poderá ser precedida de audiências
públicas e da participação de pessoas, órgãos ou
entidades que possam contribuir para a rediscussão
da tese.
§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência
dominante do Supremo Tribunal Federal e dos
tribunais superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos, pode haver
modulação dos efeitos da alteração no interesse
social e no da segurança jurídica.



§ 4o A modificação de enunciado de súmula, de 
jurisprudência pacificada ou de tese adotada em 
julgamento de casos repetitivos observará a 
necessidade de fundamentação adequada e 
específica, considerando os princípios da 
segurança jurídica, da proteção da confiança e da 
isonomia.
§ 5o Os tribunais darão publicidade a seus
precedentes, organizando-os por questão jurídica
decidida e divulgando-os, preferencialmente, na
rede mundial de computadores.



Art. 940. O relator ou outro juiz que não se
considerar habilitado a proferir imediatamente seu
voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10
(dez) dias, após o qual o recurso será reincluído em
pauta para julgamento na sessão seguinte à data da
devolução.
§ 1o Se os autos não forem devolvidos
tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz
prorrogação de prazo de no máximo mais 10 (dez)
dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará
para julgamento do recurso na sessão ordinária
subsequente, com publicação da pauta em que for
incluído.

Vista Regimental



§ 2o Quando requisitar os autos na forma do §
1o, se aquele que fez o pedido de vista ainda
não se sentir habilitado a votar, o presidente
convocará substituto para proferir voto, na forma
estabelecida no regimento interno do tribunal.



Incidente de Assunção de Competência

Art. 947. É admissível a assunção de competência
quando o julgamento de recurso, de remessa
necessária ou de processo de competência
originária envolver relevante questão de direito,
com grande repercussão social, sem repetição em
múltiplos processos.



§ 1o Ocorrendo a hipótese de assunção de
competência, o relator proporá, de ofício ou a
requerimento da parte, do Ministério Público
ou da Defensoria Pública, que seja o recurso,
a remessa necessária ou o processo de
competência originária julgado pelo órgão
colegiado que o regimento indicar.

§ 2o O órgão colegiado julgará o recurso, a
remessa necessária ou o processo de
competência originária se reconhecer interesse
público na assunção de competência.



§ 3o O acórdão proferido em assunção de
competência vinculará todos os juízes e órgãos
fracionários, exceto se houver revisão de tese.
§ 4o Aplica-se o disposto deste artigo quando
ocorrer relevante questão de direito a respeito da
qual seja conveniente a prevenção ou a
composição de divergência entre câmaras ou
turmas do tribunal.



Ação Rescisória
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado,
pode ser rescindida quando:
I - se verificar que foi proferida por força de
prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo
absolutamente incompetente;
III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora
em detrimento da parte vencida ou, ainda, de
simulação ou colusão entre as partes, a fim de
fraudar a lei;
IV - ofender a coisa julgada;
V - violar manifestamente norma jurídica;



VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido
apurada em processo criminal ou venha a ser
demonstrada na própria ação rescisória;
VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em
julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável;
VIII - for fundada em erro de fato verificável do
exame dos autos.
§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente ou quando considerar
inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não
represente ponto controvertido sobre o qual o juiz
deveria ter se pronunciado.



§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos
do caput, será rescindível a decisão transitada
em julgado que, embora não seja de mérito,
impeça:
I - nova propositura da demanda; ou
II - admissibilidade do recurso correspondente.
§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas
1 (um) capítulo da decisão.
§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados
pelas partes ou por outros participantes do
processo e homologados pelo juízo, bem como
os atos homologatórios praticados no curso da
execução, estão sujeitos à anulação, nos termos
da lei.



Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas
Art. 976. É cabível a instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas quando houver,
simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham
controvérsia sobre a mesma questão unicamente de
direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
§ 1o A desistência ou o abandono do processo não impede
o exame de mérito do incidente.
§ 2o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá
obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua
titularidade em caso de desistência ou de abandono.



Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um)
ano e terá preferência sobre os demais feitos,
ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos
de habeas corpus.
Parágrafo único. Superado o prazo previsto no caput,
cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982,
salvo decisão fundamentada do relator em sentido
contrário.
Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado
competente para julgar o incidente procederá ao seu
juízo de admissibilidade, considerando a presença dos
pressupostos do art. 976.



Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme
o caso;
II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo
tramita processo no qual se discute o objeto do incidente,
que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;
III - intimará o Ministério Público para, querendo,
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1o A suspensão será comunicada aos órgãos
jurisdicionais competentes.



Art. 982.

§ 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de
urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o
processo suspenso.
§ 3o Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer
legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III,
poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer
do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de
todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do
incidente já instaurado.



Art. 985.

§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá
reclamação.
§ 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a
prestação de serviço concedido, permitido ou
autorizado, o resultado do julgamento será comunicado
ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente
para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos
entes sujeitos a regulação, da tese adotada.



Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente
far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante
requerimento dos legitimados mencionados no art. 977,
inciso III.



Embargos de Declaração

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.



Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem
efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada
poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se
demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de
dano grave ou de difícil reparação.



Princípio da Primazia do Julgamento de 

Mérito e Combate à Jurisprudência 

Defensiva

Art. 932, parágrafo único. Antes de considerar
inadmissível o recurso, o relator concederá o
prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que
seja sanado vício ou complementada a
documentação exigível.



Intimação para correção de insuficiência 

do preparo recursal.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o

recorrente comprovará, quando exigido pela

legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive

porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte

de remessa e de retorno, implicará deserção se o

recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não

vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.


